
ขอบข่ายกลุ่มบรหิารงานวชิาการ 

โรงเรยีนสบปราบพทิยาคม  สพม.35 

1. งานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1. จัดท ำทะเบียนคุมและจัดท ำแฟ้มเอกสำรหนังสือรับ-ส่งของกลุ่มวิชำกำร  กลุ่มสำระกำร 

เรียนรู้ 
2.  ประสำนงำน  แจ้งหนังสือเวียนต่ำงๆ  ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
3.  จัดท ำวำระกำรประชุม  บันทึกและรำยงำนกำรประชุมของกลุ่มวิชำกำรเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
     ทรำบตำมล ำดับ 
4. รับผิดชอบกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ  ตรวจสอบและรำยงำนพัสดุครุภัณฑ์ประจ ำปีของ

ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
5. ควบคุมกำรออกเกียรติบัตรของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 

     2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.  ศึกษำ วิเครำะห์เอกสำรหลักสูตร และข้อมูล ที่ด ำเนินกำรต่อกำรพัฒนำหลักสูตร 
2. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  และหลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับ 

สภำพปัญหำควำมต้องกำรของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนและสังคมตำมกรอบหลักสูตร 
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3. ติดตำมประเมินผลกำรใช้หลักสูตรเพ่ือน ำข้อมูลมำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น  และรำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรให้ สพม.35
รับทรำบ 

4. จัดท ำสำรสนเทศหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือเป็นข้อมูลและประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตร 

5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 
3. งานนิเทศการศึกษา 

            1.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำน 
2.  จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ 
3.  จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนนิเทศ 
4. ด ำเนินกำร  และติดตำมผลกำรนิเทศ  ตรวจสอบบันทึกกำรนิเทศ  
5. วิเครำะห์ข้อมูล  โดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรติดตำมผลกำรนิเทศ  และกำรปฏิบัติของผู้

ถูกนิเทศ 
            6.  ประสำนงำนกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบหลำกหลำยและ 
      เหมำะสมกับสถำนศึกษำ 

7. สรุปผลกำรนิเทศ  จัดท ำเป็นรำยงำน  จัดท ำเป็นรำยงำนกำรนิเทศ  เสนอผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ 



8. น ำผลกำรนิเทศ  ไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรนิเทศของโรงเรียน 
9. ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำงำนของสถำนศึกษำ 
10. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นภำคเรียนและสิ้นปี 

กำรศึกษำ 
11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
4. งานทะเบียน – วัดผล 

            1. จัดท ำแผนงำน  โครงกำร   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนวัดผล และประเมินผล 

     ทำงกำรศึกษำ  

      2. ก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลของสถำนศึกษำ  

      3. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  

     4. พัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มำตรฐำน  

      5. ประสำนงำนจัดท ำ จัดเก็บข้อสอบ และด ำเนินกำรในกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำ 

      ด้วยกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ  

      6. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผล 

      ประเมินผลกำรเรียนและตำมแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำ 

  7. จัดหำวัสดุ  อุปกรณ์  เอกสำร  ระเบียบ  คู่มือ  เกี่ยวกับงำนทะเบียนวัดผล 

8. ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียน  ข้อมูลผลกำรเรียนในระบบงำนทะเบียน

วัดผล 

9. ตรวจสอบผลกำรจบกำรศึกษำ  ออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ  กรณีนักเรียนย้ำย

สถำนศึกษำ  จบกำรศึกษำ  รับรองกำรเป็นนักเรียน 

10.  เก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

11.  รำยงำนผลกำรจบกำรศึกษำต่อหน่วยงำนต่ำงๆ  ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

12.  ส่งเสริมนิเทศ  ติดตำมพัฒนำครู  และก ำกับดูแลให้ครูจัดท ำแผนกำรวัดผลประเมินผล 

      แตล่ะรำยวิชำ  ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  สำระกำรเรียนรู้  หน่วยกำรเรียน 

      แผนกำรเรียนรู้  และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

13.  ส่งเสริม  นิเทศ  ติดตำม  ควบคุมและก ำกับให้ครูด ำเนินกำรวัดผล  และประเมินผลกำร 

      เรียนกำรสอน  สอนโดยเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง  จำกกระบวนกำรปฏิบัติ  และ 

      ผลงำน 

14.  ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ  และอ่ืนๆ  ที่นอกเหนือจำกกำรเรียนกำร 

      สอนปกต ิ

15.  ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียน 

16.  วิเครำะห์และประเมินผลกำรเรียน 



17.  ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรเรียนของนักเรียน  ทั้งระหว่ำงเรียนและหลังกำรประเมินผล 

      รว่มกับผู้สอน  กลุ่มสำระและกลุ่มงำนอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

18. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. งานวิจัยทางการศึกษา 

               1.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท ำวิจัยเพื่อพัฒนำผู้เรียน หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกำร 
      ใช้สื่อและพัฒนำโรงเรียนโดยเน้นกำรวิจัยที่เป็นควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและพัฒนำ 
      องคก์รในลักษณะกำรวิจัยในชั้นเรียน 
   1.1  จัดอบรมเกี่ยวกับกำรวิจัย  และกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน 
                1.2  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 
                1.3  ติดตำมตรวจสอบผลกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 

1.4 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัย  ผลกำรวิจัย  และพัฒนำสังคม 
1.5 สนับสนุนครูให้น ำผลกำรวิจัยมำใช้เพื่อพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

2.  ประสำนงำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนต่ำงๆ  ทั้งในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน  
2.1 เป็นแหล่งกลำงในกำรท ำกำรวิจัย  และประสำนงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน

โรงเรียนและภำยนอกโรงเรียน 
3. รวบรวมงำนวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ  ทั้งในตัวบุคคล  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ

ระดับโรงเรียนสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำที่ว่ำด้วย  เรื่องกำรวิจัยในชั้นเรียน 
4. ประเมินผล  สรุปผล/รำยงำนกำรด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในโรงเรียนเสนอ

ผู้บริหำร 
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6. งานแนะแนวและงานพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน  
                     1. จัดองค์กรบริหำรงำนแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ  ที่ก ำหนดในขอบข่ำย 
 ของกำรบริกำรแนะแนว 

2. ด ำเนินกำรในกำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนกำรศึกษำ  รำงวัลกำรศึกษำต่ำงๆ  และ 
    ด ำเนินกำรเก่ียวกับกองทุนอ่ืนๆ  เพ่ือกำรศึกษำ 
3. ประสำนงำนให้กับวิทยำกรและสถำบันกำรศึกษำภำยนอกเข้ำมำให้กำรแนะแนว 



                        กำรศึกษำและอำชีพรวมทั้งนักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษำจำกสถำนศึกษำ  สถำน 
      ประกอบกำร  หรือสถำนประกอบอำชีพอิสระภำยนอก 

4. จัดแผนงำนโครงกำรแนะแนว  และกำรจัดปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 
5. ประสำนงำนกำรจัดสอนวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรกับสถำนกำรณ์ทดสอบ

ต่ำงๆ รวมทั้งด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรสอนเข้ำศึกษำต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
6. จัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลต่ำงๆ  ตลอดจนปีกำรศึกษำ  และน ำเสนอเป็นเอกสำร

เผยแพร่เมื่อสิ้นภำคเรียน/ปี 
7. จัดท ำและด ำเนินโครงกำรนักเรียนที่มีควำมสนใจและมีควำมพร้อมที่จะเข้ำศึกษำต่อ  

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
8. จัดเตรียมแบบทดสอบในรำยวิชำที่สอบ  เพื่อน ำไปใช้ในกำรติว 
9. ติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกรภำยนอกเพ่ือจัดท ำ  ค่ำยติวเข้ม 
10. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้ำค่ำยติว 
11. จัดท ำและด ำเนินโครงกำรพัฒนำส่งเสริมประสิทธิภำพของนักเรียนเพื่อเตรียมควำม

พร้อมของโควตำ 
12. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
  7. งานห้องสมุด 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร  งบประมำณ  โครงกำรของงำนห้องสมุดให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของโรงเรียน 

2. จัดและพัฒนำสถำนที ่และสิ่งแวดล้อม ของห้องสมุดให้เหมำะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ได้ตลอดเวลำ  และหลำกหลำย 

3. จัดให้มีวัสดุ  ครุภัณฑ์  และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกที่เพียงพอกับจ ำนวนสมำชิก 
4. ดูแล  เก็บรักษำ  ซ่อมบ ำรุง  ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพที่ดีใช้กำรได้ตลอด 
5. จัดหำ  ซื้อ  ท ำเอกสำร  วำรสำรและพิมพ์ต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำหำควำมรู้

และควำมบันเทิง   
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
7. จัดท ำสถิติ  ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและประเมินผลงำนที่ปฏิบัติตลอดภำคเรียน/ปี 
8. ให้บริกำรใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน  คร ู และบุคลำกรของโรงเรียน  
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 8. งานการพัฒนา  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.  จัดท ำโครงกำรแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในอ ำเภอสบปรำบและนอกสถำนศึกษำ 
  2.  ส ำรวจรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนภำยในอ ำเภอสบปรำบ 
      เพ่ือส่งเสริมให้ครูน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน 



  3.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำในท้องถิ่น 
 4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
 6.  สรุปผลกำรปฏิบัติงำนน ำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุง  พัฒนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำ 
      ท้องถิ่น 
 7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

9. งานนักเรียนเรียนรวม 
1.  คัดกรองนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
2.  จัดท ำแผนพัฒนำนักเรียนเรียนร่วม  ให้มีทักษะชีวิต  อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

 3.  วำงแผนและจัดกิจกรรมด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนเรียนร่วมได้พัฒนำทักษะ 
      ตำมศักยภำพและควำมสำมำรถ 
 4.  ประสำนควำมร่วมมือกับครู  ผู้ปกครอง  โรงพยำบำลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ 

     นักเรียนเรียนร่วม 
5.  เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรให้กับนักเรียน 
    เรียนรวมทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ระดับภำค  และ 
    ระดับประเทศ 
6.  สนับสนุนจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียนพิกำร 
7.  จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
8.  ประเมินผลและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุง พัฒนำงำนให้ดีขึ้น 
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 10. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  1. จัดให้มีประกำศแต่งตั้งกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ซึ่งประกอบด้วย 
      คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ครูและบุคลำกรในโรงเรียน  กรรมกำรนักเรียน  เครือข่ำย 
        ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรและภำครัฐ 
  2. น ำมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำเป็นต้นแบบ 

    เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนจำกผู้มีส่วนร่วมตำม ข้อ1 
3. จัดตั้งระบบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมระบบ หลักเกณฑ์ 
    และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
4. ก ำหนดผู้รับผิดชอบมำตรฐำนและตัวบ่งชี้เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำสำรสนเทศโดยกำรแต่งตั้ง 
    ค ำสั่ง 
5. ร่วมมือกับแผนงำน/สำรสรเทศ  เพื่อวำงแผนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติ 



    กำรประจ ำปีของโรงเรียน 
6. แต่งตั้งกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน  และด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 
   ปฏิทินงำน 
7. ประชุมคณะท ำงำนเพื่อวำงแผนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

  8. วิเครำะห์สำเหตุและให้ค ำแนะน ำแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนให้ 
      เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 

9. รับผิดชอบในกำรดูแลควบคุมกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนติดตำม 
    ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
10. รับผิดชอบในกำรประสำนงำน ระหว่ำงฝ่ำยประกันคุณภำพกับฝ่ำย / แผนก /งำนอ่ืนๆ ที ่
     เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภำยนอก หรือจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน 
     คุณภำพกำรศึกษำ ( ส ม ศ. ) 
11. จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือส่งต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
12. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 11. งานสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติงาน 
1. วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำสำรสนเทศสถำนศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำงำนสถำนศึกษำ 
2. ประสำนและจัดท ำแบบฟอร์มกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงำนกลุ่มสำระฯ 
    กำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

          3. จัดเก็บข้อมูลตำมโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
          4. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวก แก่กำรรำยงำนต่อ 

    ผู้บริหำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ 
5. ให้บริกำรและตอบข้อมูล สถิติด้ำนต่ำงๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชนและ 
     บุคคลทั่วไป 
6. ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสำรสนเทศของสถำนศึกษำเพ่ือ 
   ปรับปรุงพัฒนำงำนให้ดีขึ้น 
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 

 12. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
  - กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม 
  - กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
  - กิจกรรมชุมนุม 



   1. พัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  จัดท ำแผน/โครงกำร/ของงำนกิจกรรม 
      พัฒนำผู้เรียน 

2. วำงแผนด ำเนินงำน  และบริหำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3. ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมที่วำงแผนไว้ 

 4. สรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 5. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 13. งานศูนย์ส่ือสิ่งพิมพ์งานวิชาการ 
  1. ให้บริกำรกระดำษเพ่ือกำรอัดส ำเนำด้วยเครื่องอัดส ำเนำดิจิตอล (Coppy  print) 
  2. ให้บริกำรอัดส ำเนำด้วยเครื่องอัดส ำเนำดิจิตอล  (Coppy  print) 
  3. บ ำรุง  ซ่อมแซม  จัดซื้อหำ  เครื่องอัดส ำเนำดิจิตอล 
  4. สรุปผลกำรอัดส ำเนำ  (Coppy  print)  รำยเดือน 
  5. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 14. งานเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 
  1. งำนตำมรอยพ่อ 
  2. งำนสมุนไพรและงำนภูมิปัญญำไทย 
   - รับผิดชอบดูแลแหล่งเรียนรู้ (โครงกำรงำนตำมรอยพ่อ, โครงกำรงำนสมุนไพรและ 
     ภูมิปัญญำไทย) 
   -  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่และส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ 
   - ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำกับองค์กร 
     ภำยนอก 
 
 
  
 


