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แนวคิด
งานสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึ กษาสามารถจั ดการศึกษาขั้น พื้นฐานไดอย างมีประสิ ทธิภ าพโดยเน นการบู รณาการการจั ด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นํ าแหล งเรียนรู และภูมิป ญญาทองถิ่น
มาใชประกอบการจั ดการเรี ยนการสอน การพัฒ นาคุณภาพผูเรี ย นทั้งดาน ร างกาย จิ ตใจ สั งคม
สติ ป ญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิ ตอาสา การกีฬา ลู กเสือ เนตรนารี ยุ วกาชาด ผูบํ าเพ็ญ
ประโยชน องคกรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน–กองทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือผูเรียนทั้งเด็กปกติ
เด็กดอยโอกาส เด็กบกพร อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส ง เสริ มให บุ คคล
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดมีการลงนาม
ในความตกลงรวมกันระหวางประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในดานการจัดการศึกษาทั้งการ
แลกเปลี่ยนและการสงเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต
ความรวมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชน ทุกรูปแบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต ผูรับบริการทางการศึกษา ให สมบูรณโดยสงเสริม
ใหสถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และเพื่อสงเสริมใหมีจริยธรรม คุณธรรม วินัย
โดยเนนกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหารและ
การปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. เพื่ อส ง เสริ ม สิ ทธิ เด็ ก การจั ดหาทุน กองทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ กษาให กั บ
เด็กนักเรียนทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กบกพร อง เด็กพิ การ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย
4. เพื่อสงเสริมกิจการพิเศษ ที่เปนการสรางความมั่นคงและประสานเครือขายทุกระดับไปสู
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศในการจัดการศึกษา
ทั้งแลกเปลี่ยน และสงเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษารวมกัน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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ขอบขาย/ภารกิจ
(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
กระบวนงาน
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1) งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขัน้ พื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
3) การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
4) การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
5) การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู
- การซื้อแบบพิมพ
2. การศึกษานอกระบบ
1) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- การใหก ารอนุ ญาตสํา นักงาน กศน.จั ดการศึกษาใหกับ เด็ กที่มี ความจํา เป น
ไมสามารถเรียนในระบบได
2) สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษารวมวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน
องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
กระบวนงาน
- งานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
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(ค) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
กระบวนงาน
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
กระบวนงาน
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ
2. การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การพัฒนาอัจริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.)
- การแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกแหงประเทศไทย
- การดําเนินงานของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรใน
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอ
3. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
4. งานจัดการศึกษาสําหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ครอบครัวอุปถัมภ)
(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
กระบวนงาน
1. งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
3. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
4. สงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
5. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
6. งานสภานักเรียน สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษา
7. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กระบวนงาน
1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
2. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กระบวนงาน
1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- งานจัดการศึกษาตามโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดํ าริ ของพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัว และของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
2. งานความมั่นคงแหงชาติ
2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
2.2 งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)
2.3 งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กระบวนงาน
1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2. งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
3. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควร
4. การดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
กระบวนงาน
1. งานวิเทศสัมพันธ
2. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
กระบวนงาน
1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงการทองเที่ยว
งานอดิเรกตาง ๆ
2. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแหงชาติ
4. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
(ฏ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
กระบวนงาน
- งานสงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
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(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
กระบวนงาน
- งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของ
- กระทรวงกลาโหม
มนุษย
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงการตางประเทศ
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ฯลฯ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ขั้นตอนการดําเนินงาน
การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1. ชื่อกระบวนงาน 1.1 งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริม
การจัดการศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตาม
บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหเด็กในวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรั บนั กเรี ยน คณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึกษากําหนดนโยบายฯ ของเขตพื้ นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบายและถือปฏิบัติ สําหรับหนวยงานที่อยูในขอบขายของการรวบรวม
ขอมูล ประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไดแก สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
3.2. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทสามัญศึกษา) ไดแก
- สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ร.ร.เทศบาล)
- สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
3.3. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทอาชีวศึกษา) ไดแก
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา)
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน
มีการกําหนดวัตถุประสงค หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลที่แนนอน
โดยการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงออกเปนระดั บตาง ๆ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกา (ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
4.4 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
4.5 ผูปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือ
ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยูดวยเปนประจํา
หรือเด็กที่อยูรับใชการงาน
4.6 แบบ บค. หมายถึง แบบฟอรมที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4.7 พื้นที่เขตบริการของโรงเรียน หมายถึง อาณาบริเวณที่โรงเรียนและสํานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษากําหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีการตกลงกัน ระหวางโรงเรียนที่อยู ใกล เคียง
ทั้งนี้ใหยึด ทร.14 เขตการปกครอง การคมนาคม และสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร เพื่อโรงเรียนจะได
ใหบริการการศึกษาและนักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนไดสะดวก
4.8 ศูนยประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดตั้งศูนยบริการการรับนักเรียน
การแกปญหาการรับนักเรียน การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือดํา เนินการอื่นใด เพื่อให
การรับนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทํานโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุม กําหนดนโยบาย
5.3 แจงสถานศึกษาดําเนินการตามนโยบาย
5.4 ติดตามและตรวจสอบการรับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
5.5 สรุปและรายงานผลหนวยงานที่เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทํานโยบาย แนวปฏิบัติ
การรับนักเรียน

แตงตั้งคณะกรรมการประชุม
เพื่อกําหนดนโยบาย

แจงสถานศึกษาดําเนินการตามนโยบาย

ติดตามและตรวจสอบการรับนักเรียน
ในพื้นที่รับผิดชอบ
สรุปและรายงานผล
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7. แบบฟอรมที่ใช
แบบ บค.01 – แบบ บค.31
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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8.2 กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.3 ประกาศที่เกี่ยวของ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับผูที่มิใช
ผูปกครอง ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู
พ.ศ.
2546
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการผอนผันใหเด็ก
เขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามหลักเกณฑการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
- ประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เรื่ อง การกระจาย
อํ านาจการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไปยั ง
คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
8.4 ระเบียบที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
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1. ชื่อกระบวนงาน 1.2 การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเด็กที่อยูในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเลที่อยูในวัยการศึกษาภาคบังคับให
ไดรับการศึกษาครบทุกคน
2.2 เพื่อใหความชวยเหลือสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และ
ชาวเลไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม และมีคุณภาพ
3. ขอบเขตของงาน
เด็ กวั ย เรี ย นที่อยู ใ นพื้ น ที่บ ริ การของแต ล ะโรงเรี ย น เช น พื้ น ที่ ภู เขา และทุร กัน ดาร
ตองไดเขาเรียนทุกคน ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และประสาน
ความรว มมือกับ หนว ยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของ ไดแก สํ านั กงานสง เสริมการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
การศึกษาเฉพาะทาง การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันอื่นๆ
4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติใหแกเด็กที่อยูในพื้นที่ภูเขา และที่อยูหางไกลทุรกันดารหางจากชุมชนทั่วไป
4.2 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
4.3 ชาวเล หมายถึง กลุมชาติพันธุหรือชนเผาที่มีภาษาและวัฒนธรรม เฉพาะของตนเองอัน
แตกตางไปจากคนไทย สวนใหญอาศัยอยูในแถบภาคใตของประเทศไทยในฝงอั นดามันอาศัยในเรือ
เพื่อใชเปนบานและยานพาหนะ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในสิทธิ และหนาที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สถาบัน สถานประกอบการ ฯลฯ
5.2 สํารวจ และจัดทําระบบขอมูลเด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่ภูเขาที่หางไกล ทุรกันดารและ
ชาวเล
5.3 แตงตั้งประชุมคณะทํางาน แกไขปญหาจัดใหเด็กไดเขารับการศึกษา
5.4 ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน แกไขปญหา สรุปผล
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา

สํารวจ ขอมูลเด็กในพื้นที่ภูเขา หางไกล ทุรกันดาร และชาวเล

แตงตั้ง คณะทํางาน
จัดประชุมเพื่อแกไขปญหา

ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม
สนับสนุน แกปญหา สรุปผล

รายงานผลการดําเนินงาน
7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุยางเขาปที่ 7-16 ป) ที่ยังไมไดเขาเรียน
ซึ่งที่อาศัยอยูในพื้นที่ภูเขา ที่หางไกลทุรกันดาร (แบบ บค.01 – แบบ บค.31)
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่อกระบวนงาน 1.3 การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรไดเขาเรียนในสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
2.2 เพื่อจัดทําทะเบียนใหเด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ไดเขาเรียนใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ
2.3 เพื่อประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของเด็กไรสัญชาติ
3. ขอบเขตของงาน
เด็กวัยเรียนที่อยูในพื้นที่บริการของแตละโรงเรียน เด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
ตองไดรับการศึกษาสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอประเทศในระยะยาว โดยไมมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศชาติ
4. คําจํากัดความ
4.1 เด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ หมายถึง เด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร หรือเด็กที่ไมใชเชื้อชาติสัญชาติไทย แตอาศัยอยูในพื้นที่ประเทศไทย
4.2 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในแผนการศึกษาแหงชาติ
5.2 สํารวจ และจัดทําขอมูลเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
5.3 แตงตั้งคณะทํางานและประชุมแกไขปญหา
5.4 จัดการศึกษา ตามความเหมาะสม ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.5 ติดตาม ตรวจสอบ สรุป และแกไขปญหาผลการจัดการศึกษา
5.6 รายงานผล
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ
แผนการศึกษาแหงชาติ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สํารวจ และจัดทําขอมูลเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ

แตงตั้งคณะทํางานและประชุมแกไข
ปญหารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดการศึกษาตามความเหมาะสม
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ติดตาม ตรวจสอบ แกไขปญหา สรุปผล

รายงานผลการดําเนินงาน
7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุยางเขาปที่ 7-16 ป) ที่ยังไมไดเขาเรียน
ซึ่งเปนเด็กไรสัญชาติ ตางชาติพันธุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานการรับนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
8.5 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
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1. ชื่อกระบวนงาน 1.4 งานจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ(เฉพาะเขตที่อยูใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต)
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัด การศึกษาสํา หรั บแลกเปลี่ ยนนักเรี ยนจาก พื้ นที่พิเศษกับสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กเขตพื้นที่พิเศษ ใหเรียนในระดับชั้น ม.4-6 ใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑในการจัดการศึกษาสําหรับ
แลกเปลี่ยนนักเรียนจากพื้นที่พิเศษกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ
นักเรียนแลกเปลี่ยน หมายถึง นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่พิเศษที่ประสงคมาเรียนรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนัก เรียนในสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ปกติ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจความตองการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน
5.2 ประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบ
5.3 ปฐมนิเทศนักเรียน
5.4 จัดการเรียนการสอน และทํากิจกรรม
5.5 สรุปผลการเรียน และสงนักเรียนกลับภูมิลําเนา

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
สํารวจความตองการ

ประชุมชี้แจง
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ปฐมนิเทศนักเรียน
จัดการเรียนการสอน
ทํากิจกรรม
วิเคราะห สรุปผล และสงนักเรียน
กลับภูมลิ ําเนา

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
-

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่อกระบวนงาน 1.5 การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเด็กในวัยเรียนไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนตอเนื่อง
จนจบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อใหมีระบบการเฝาระวังเด็กในวัยเรียนใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ

3. ขอบเขตของงาน
เด็กวัยเรียนที่อยูในพื้นที่เขตบริการของแตละโรงเรียนตองไดเขาเรียนทุ กคนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และประสานความรวมมือกับหนวยงาน
หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสงเสริมการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนยการเรียนในสถานประกอบการ
หองเรียนสาขา ฯลฯ

4. คําจํากัดความ
4.1 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
4.3 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
4.4 เด็ กตกหล น หมายถึ ง เด็ ก ในวั ย การศึ กษาภาคบัง คั บ ที่ ยั ง ไม ไ ด เ ขา เรี ย นใน
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
4.5 เด็กกลุมเสี่ยง หมายถึง เด็กที่มีแนวโนมวาจะออกจากสถานศึกษากอนเรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เด็ กออกกลางคั น หมายถึ ง เด็ กในวั ยการศึ กษาภาคบั งคั บที่ เคยเข าเรี ยนใน
สถานศึกษาแลว แตออกจากสถานศึกษากอนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจและจัดทําระบบขอมูลเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคันใน
แตละปใหครอบคลุมและชัดเจน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.2 แตงตั้งและประชุมคณะทํางานแกไขปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออก
กลางคัน เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา หาสาเหตุ และวิธีการแกไขปญหา
5.3 ชี้แจงและแนะนําแนวทางปฏิบัติ /วิธีแกไขปญหาใหสถานศึกษารับทราบและ
ถือปฏิบัติ
5.4 ตรวจสอบ ติดตาม เด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันตามแนวทางที่กําหนด
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
สํารวจและจัดทําสารสนเทศเด็กตกหลน เด็กกลุม
เสี่ยงและเด็กออกกลางคันอยางถูกตอง
และเปนระบบ

แตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการ
แกไขปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุม
เสี่ยง และเด็กออกกลางคัน

แจงแนวปฏิบัติและวิธีแกไขปญหาฯ ใหสถานศึกษาใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตามคูมือ/แนวทางที่กําหนด
ตรวจสอบ ติดตามการแกปญหาฯ
และจัดทําสรุปผลการติดตาม
สรุป รายงานผล
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจขอมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุยางเขาปที่ 7-16 ป) ที่ยังไมได
เขาเรี ย น หรื อ เขา เรี ย นแล ว แตอ อกกลางคั น หรือมี แ นวโนมว า จะออกกลางคัน สั งกัด สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ บค. 01- บค. 31)

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
8.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.4 เอกสารทะเบียนราษฎร ทร. 14
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1.6 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
1. ชื่อกระบวนงาน 1.6.1 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน
สงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรง
ตามบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการแกหนวยงานและประชาชนที่สําเร็จการศึกษาแลว สามารถตรวจสอบ
ขอมูลการสําเร็จการศึกษา

3.ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาแลวแตกรณี

4. คําจํากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบงไวเปน 2
ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเ มื่อเรียน
จบระดับชั้นสําคัญไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปที่ 6
4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ํากว าอุดมศึกษา โดยมุ งหวังใหผูเรี ยนมีความสมบูร ณ
ทั้งดานรางกาย จิตใจและสติปญญา
4.6 หลั ก สู ต รแกนกลาง หมายถึ ง หลั ก สู ต รในส ว นที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ แจงระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรายงานผลการศึกษาใหสถานศึกษาทราบ
5.3 รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทําทะเบียน จัดเก็บใหเปนระบบและ
ตรวจสอบได
5.4 ตรวจสอบความถูกตอง ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

แตงตั้งคณะกรรมการ และประชุม
คณะกรรมการ
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รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทําทะเบียน จัดเก็บใหเปนระบบ และตรวจสอบได

ตรวจสอบความถูกตอง

ไมถูก

ถูกตอง

สงกลับไปแกไข

เขาระบบการจัดเก็บ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 ป.02, ป.05 ปพ 1, ปพ 2
7.2 รบ.2-ต ,รบ.2-ป
7.3 ปพ.3:1, ปพ.3:2 , ปพ.3:3, ปพ3:4
7.5 ปพ.3:ป, ปพ.3:บ, ปพ.3:พ
7.6 ใบสุทธิ (กรณีโรงเรียนยุบเลิก)

8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

28

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน 1.6.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริม
การจัดการศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตาม
บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อมิใหนําหลักฐานที่เสียหายไปใชเปนหลักฐานทางราชการ

3. ขอบเขตของงาน
การออกหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาไวเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2.เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้น
สําคัญไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัด ขึ้นเพื่ อพัฒนาผูเรี ยนให มี
ความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒ นาผู เ รี ย นในระดั บ การศึกษาที่ต่ํ ากว าอุ ด มศึกษา โดยมุง หวั งให ผูเ รี ย นมีค วามสมบู ร ณทั้งด า น
รางกาย จิตใจและสติปญญา
4.6 หลั กสูต รแกนกลาง หมายถึง หลั กสู ต รในสว นที่สํ า นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการดําเนินงาน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
5.3 ประชุม พิ จ ารณา วิ เ คราะห เอกสาร หลั ก ฐาน และใหค วามเห็ นเกี่ย วกับ การยกเลิ ก
หลักฐานทางการศึกษา
5.4 เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาโดยออกประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
5.5 แจงประกาศการยกเลิกหลั กฐานทางการศึกษา ใหทุกกระทรวง สถานศึกษาในสังกัด
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศทราบและหามมิใหรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา

ประชุม พิจารณา วิเคราะห ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน

เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ

แจงประกาศยกเลิกฯ
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
7.2 ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา

8. เอกสารอางอิง

-

-

8.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขที่เพิ่มเติม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่อกระบวนงาน 1.6.3 ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู และเทียบโอนผลการเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อให สํ า นักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดํ าเนิ น งานส งเสริ ม
การจัดการศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สําเร็จการศึกษา หรือตองการ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

3.ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบงไวเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษา หรือบุคคลมีความประสงคขอทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเขาทํางานหรือศึกษาตอ
4.3 การรับรองความรู หมายถึง การรับรองความรูหรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียน
ใหกับหนวยงาน สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเปนผูรับรองวุฒิให
4.4 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือ
มีผลการเรียนที่สะสมไวและจะขอเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาขั้น พื้นฐานในสถานศึกษาใด
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สถานศึกษาหนึ่ง หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพื่อเรียนตอเนื่องใหจบการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น ๆ ทั้งวุฒิการศึกษาในประเทศและตางประเทศ
4.5 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.6 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้น
สําคัญไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
4.7 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัด ขึ้นเพื่ อพัฒนาผูเรี ยนให มี
ความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษาโดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจและสติปญญา
4.9 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการดําเนินงาน
5.2 ดํ า เนิ น การตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามที่ ห น ว ยงาน/สถาบั น ขอความร ว มมื อ โดย
ยื่นเอกสารใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
5.3 เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูมีอํานาจ ลงนามยืนยันการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
5.4 แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาใหสถาบันและหนวยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิทราบกรณี
เปนเอกสารที่ถูกตอง

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
และขั้นตอนการดําเนินงาน

ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หนวยงาน/
สถาบันขอความรวมมือโดยยื่นเอกสารใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตรวจสอบ

34

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เสนอ ผอ.สพท. หรือผูมีอํานาจลงนาม
ยืนยันการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แจงผลการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาใหสถาบันและ
หนวยงานที่ขอ

7.แบบฟอรมที่ใช
หนังสือรับรองความรู

8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
-

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521

-

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขที่เพิ่มเติม
-

-

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แจงผลการตรวจสอบ

เสนอ ผอ.สพท. หรือ ผูมีอํานาจลงนาม

ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หนวยงาน/
สถาบันขอความรวมมือโดยยื่นเอกสารใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาใหสถาบันและ
หนวยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา

เสนอ ผอ.สพท. หรือผูมีอํานาจลงนามยืนยันการ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาตามที่สถาบัน/หนวยงานขอความรวมมือ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

3.

2.

การตัดสินใจ

1 สัปดาห

1 สัปดาห

ตลอดป

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

ตามแบบที่กําหนด

-

-

ชื่อกระบวนงาน 1.6.3 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู และเทียบโอนผลการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
เรียน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกรอบแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหบริการนักเรียน นักศึกษา ศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้น
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1.
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการดําเนินงาน
1 สัปดาห
กฎหมายที่เกีย่ วของ
กลุมสงเสริมการจัด
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
การศึกษา
และขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การจัดการศึกษาในระบบ

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1. ชื่อกระบวนงาน 1.6.4 การซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริม การจัด
การศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารับผิดชอบใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให
3.2 สถานศึกษาสังกัดในเขตพื้นที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให

4. คําจํากัดความ
4.1 แบบพิมพทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอรมหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับประวัตินักเรียน
รายวิชาเรียน ผลการเรียน และจัดแผนการลงทะเบียนใหกับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ. 2
บนแบบพิมพประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดดวยตัวอักษรอาลักษณ รายงาน ปพ. 7
ใบรับรองผลการศึกษา รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร
4.2 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้น
สําคัญไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังให ผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ
และสติปญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ และแนวทาง ตามที่ระเบียบกฎหมาย กําหนด
5.2 แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และซักซอมความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ
5.3 เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพใหกับสถานศึกษา
5.4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
5.5 สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ
5.6 จัดทําทะเบียนรับ – จาย แบบพิมพ และลงทะเบียนเบิกจายแบบพิมพ ใหสถานศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย

แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และซักซอมความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ

เสนอขออนุญาตผูม ีอํานาจอนุญาต
ไมอนุญาต
ผอ.สพท. อนุญาต
อนุญาต
แจงสถานศึกษา

จัดทําทะเบียนรับจาย

7.แบบฟอรมที่ใช
หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ปพ. 1 , ปพ. 2 , ปพ. 3
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8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.3 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ. 616/2552
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
8.4 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ. 617/2552
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
8.5 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ. 618/2552
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
39
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

40

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

จัดทําทะเบียน

แจงสถานศึกษาดําเนินการ

ผอ.สพท. อนุญาต

เสนอผูม ีอํานาจอนุญาค

แจงแนวทางการปฏิบัติ

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

จัดทําทะเบียนรับจายควบคุมอยางเปนระบบ

สถานศึกษาจัดซื้อ

อนุญาตใหสั่งซื้อแบบพิมพ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เสนอผูม ีอํานาจอนุญาตในการสั่งซื้อแบบพิมพ

แจงสถานศึกษาปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย

การตัดสินใจ

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

ตามแบบกําหนด

-

ตามระเบียบที่กําหนด

กฎหมายกําหนด

ตามรูปแบบ ระเบียบ

-

เกี่ยวของ

ระเบียบ กฎหมาย ที่

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

วัตถุประสงค : เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการซื้อแบบพิมพทางการศึกษาไดถูกตอง

ชื่อกระบวนงาน 1.6.4 การจัดซือ้ แบบพิมพทางการศึกษา

1. การจัดการศึกษาในระบ

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

2. งานการศึกษานอกระบบ
1. ชื่อกระบวนงาน งานการศึกษานอกระบบ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมในระดับการศึกษา
ปฐมวัยและไดรับการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวา 12 ป
2.2 เพื่อใหผูที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาทุกฝายมีความเขาใจที่ถูกตองและจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ
2.3 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและแนวทาง
ที่จะเชื่อมโยงระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 เพื่อสงเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพรรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
2.5 เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษามีการประสานงานอยางเปนระบบ

3. ขอบเขตของงาน
สํา นั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา ศึก ษาแนวทางการจัด การศึกษานอกระบบ ตลอดจน
ขอบขายภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผนและกําหนด
แนวทางในการสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย ประสานงานกับ หน ว ยงานที่ เ กี่ย วขอ งเพื่ อ สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นได รั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง ติดตามประเมินผล ปรับปรุงเชื่อมโยงการจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

4. คําจํากัดความ
การศึกษานอกระบบ หมายถึง เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนและหลากหลายรูปแบบ
ไมมีขอจํากัดเรื่องอายุและสถานที่โดยมุงหมายใหเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
5.2 มีขอบขายภารกิจความรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.3 วางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม การจัดการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต
5.4 ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.5 ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อปรับปรุงการจัด
การศึกษานอกระบบใหทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5.6 สรุปรายงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน

วิเคราะหขอบขายภารกิจ
วางแผนและกําหนดแนวทางในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

ประสานงานหนวยงานและผูเกี่ยวของ

ปรับปรุง
ไมผา นการประเมิน

ประเมินผล
ผานการประเมิน
สรุปรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ไมผาน

ปรับปรุง

สรุปรายงานผล

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ประสาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
- ไมผานการประเมินตองปรับปรุง

ประสานหนวยงานผูเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหผูเรียน
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

วางแผน สนั บ สนุ น และประชุ ม คณะกรรมการ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันแกปญหา

กํ า หนดภารกิ จ ขอบข า ยการช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
นักเรียนที่มีปญหา

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงานผล

ประเมินผล

ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

วางแผนสนับสนุน

วิเคราะหขอบขายภารกิจ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

การตัดสินใจ

-

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

-

-

ตามระเบียบ กฎหมาย
กําหนด

ตามระเบียบ กฎหมาย
กําหนด

ชื่องาน
การศึกษานอกระบบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค : 1. เพือ่ ใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีการประสานงานอยางเปนระบบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
ศึกษาแนวทางตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ
1 สัปดาห
ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่น

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2.2 เพื่อใหการสนับสนุนและสงเสริมใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง และสถานประกอบการ
มีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษา
2.3 เพื่อเปนการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

3. ขอบเขตของงาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
การยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา
การจัดทําแผนการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา
การกํากับ และติดตามการจัดการศึกษา
การยกเลิกการจัดการศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึ ง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดามารดา
หรื อ บิ ด า หรื อ มารดา หรื อผู ป กครองเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาให กับ บุ ต รหลานด ว ยตนเอง
โดยเปนผูสอนดวยตนเอง หรือเปนผูอํานวยการใหเกิดกระบวนการเรียนรู
4.2 การจั ด การศึ ก ษาในสถานประกอบการ หมายถึ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย ก ารเรี ย นเพื่ อ จั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
5.1 ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ ในสิทธิและหนาที่ สงเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.2 ผูจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
5.3 จัดทําแผนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ ฯลฯ
5.4 ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตในการอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว
ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
5.5 การจัดการเรียนรู การวัด และประเมินผลการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบัน
ทางศาสนา และสถานประกอบการอยางตอเนื่อง
5.6 การตัดสินและรับรองผลการศึกษา
5.7 กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษา และรายงานผล

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ เสริมสรางความเขาใจ
และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผูจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา
การจัดทําแผนการจัดการศึกษา

ขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตฯ
ผ่าน
การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การตัดสินและรับรองผลการศึกษา
กํากับ และติดตามการจัดการศึกษา
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ไม่ผา่ น

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
7.2 แบบอนุญาตใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
7.3 รูปแบบการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
7.4 แบบคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
7.5 แบบยื่นคําขออนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนโดยสถานประกอบการ
7.6 แบบขออนุญาตใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนโดยสถานประกอบการ
7.7 รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนโดยสถานประกอบการ
7.8 แบบคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนโดยสถานประกอบการ
7.9 แบบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน
7.10 แบบบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน
7.11 แบบรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียน
7.12 แบบคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณ
7.13 แบบบันทึกการเทียบโอนความรูและประสบการณ
7.14 แบบประเมินผลโดยครอบครัว
7.15 ทะเบียนนักเรียน

8. เอกสาร หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.4 ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
8.5 กฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ไม่ผ่าน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

กํากับติดตามประเมินผล รายงานผล

การรับรองผลการวัดการศึกษา

จัดการศึกษา การเรียนรู

จัดทําแผนการจัดการศึกษา เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

จัดทําแผนการจัดการศึกษา

ผูจัดการศึกษายื่นคําขอจัดการศึกษา

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กํากับติดตาม รายงานผล

ตัดสินและรับรองผลการศึกษา

จัดการเรียนรู วัดประเมินผล

ผ่าน

ขอความเห็นชอบกรรมการ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา

จัดทําแผนการจัดการศึกษา

ผูจัดการยื่นคําขอจัดการศึกษา

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
หนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

7.

6.

5.

4.

3.

2.

การตัดสินใจ

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

เจาหนาที่

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เจาหนาที่
คณะกรรม
การ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวาง

-

ตามแบบที่กาํ หนด

-

รูปแบบตามระเบียบกฎหมายกําหนด

-

-

งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นๆ มีความรู เขาใจในการจัดการศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจผูมีสว นเกี่ยวของในการจัด
1 สัปดาห
ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วของ
ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ
การศึกษา สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของครอบครัว
สงเสริม สนับสนน
ชุมชน สถาบัน ฯลฯ

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัด
การศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. วัตถุประสงค
เพื่อประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามระเบียบ แนวปฏิบัติในการสงเสริมกาจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. คําจํากัดความ
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่ น (อปท.) หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
4.2 การถายโอนทางการศึกษา หมายถึง การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับสิทธิในการ
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ
ภายในทองถิ่น และไดรับการประเมินความพรอมโดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมิ นความพร อมในการจั ดการศึกษาขององค กรปกครองส ว นทองถิ่น และส ง เสริ มให ทอ งถิ่น ให
สามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สรางความเขาใจ ส งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
5.2 สรางเครือขายการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา
5.3 ประสานความรวมมือการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
5.4 สรุปรายงานผลการจัดการศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
สรางความเขาใจ
สงเสริมสนับสนุน

สรางเครือขายการจัดการศึกษา

ประสานความรวมมือการจัดการศึกษา

สรุปผลการรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.3 ระเบียบ/หลักเกณฑ/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.4 พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปรายงานผลการจัดการศึกษา

ประสานความรวมมือการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง

ระดับการศึกษา

สรางเครือขายประสานงานการจัดการศึกษาทุก

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรางความเขาใจในสิทธิและหนาที่ในการจัด

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุป รายงานผล

ประสานความรวมมือ

สรางเครือขายการจัดการศึกษา

สรางความเขาใจ/สงเสริม/สนับสนุน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

ทุกภาคเรียน

ทุกภาคเรียน

ตลอดป

ตนปการศึกษา

เวลาดําเนินการ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

ปกครองสวนทองถิ่น

การศึกษาและองคกร

กลุมสงเสริมการจัด

ปกครองสวนทองถิ่น

และสอดคลองกับนโยบาย
-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษาและองคกร

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเปนไปตามมาตรฐาน

-

ดําเนินการปละ 1 ครั้ง

มาตรฐานคุณภาพงาน

เพื่อสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจสิทธิ หนาที่ในการจัดการศึกษา มีความพรอมและจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค :

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูมีความสามารถพิเศษ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูลการจัดการศึกษาเด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและนําไปพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ
4.1 ผูพิการ หมายถึง เด็กพิการที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเป นคนพิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
พิจารณาให คนพิการไดรับสิ ทธิชว ยเหลื อทางการศึกษากํา หนดโดยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ
จําแนกคนพิการเปน 9 ประเภท ไดแก บุคคลที่มีความบกพรองทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณและสมาธิสั้น
บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้าํ ซอน
4.2 ผูดอยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก เนื่องจากประสบปญหาตาง ๆ
มีชีวิตความเปนอยูดอยกวาเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไมมีโอกาสที่จะเขารับบริการทางการศึกษา
หรือไดรับพัฒนาทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ
เปนกรณีพิเศษเพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกตองเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุ
ถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได
4.3 ผูมีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเดนดานใด
ดานหนึ่งหรือหลายดาน ในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค การใชภาษา การเปนผูนําดานวิชาการ
กีฬา ดนตรี ภาษา ศิลปะ หรืออื่นๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอยางเปนที่ประจักษเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมหรือประสบการณเดียวกัน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานการสํารวจขอมูลกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําทะเบียน
เพื่อรวบรวมขอมูลที่จําเปนของเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบ
5.2 ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาสํ าหรับ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็ก ที่มี
ความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
5.3 ศึกษา วิจัยและสงเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อหารูปแบบและเผยแพรวิธีการจัดการศึกษา
แกผูที่เกี่ยวของ
5.4 ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
สํารวจขอมูล/
จัดทําทะเบียน

ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

ศึกษาวิจัย เผยแพร

ติดตามผล วิเคราะหผล

รายงานผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑที่วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
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งานสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูทมี่ ีความสามารถพิเศษ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

รายงานผลการจัดการศึกษา

ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

พิเศษ และเผยแพรวิธีการจัดการศึกษาแกผูเกี่ยวของ

สําหรับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถ

ศึกษา วิจัย และสงเสริมการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษา

สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง

เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษกับ

ประสานงานสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ อยางเปนระบบ

การตัดสินใจ

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ตลอดป

ประสานงานสํารวจขอมูลกับสถานศึกษาและหนวยงาน ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
ที่เกี่ยวของจัดทําทะเบียนเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

รายงานผล

ติดตาม ประเมินผล

ศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษา

ประสานงานสงเสริมการจัดการศึกษา

สํารวจขอมูลจัดทําทะเบียน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

กลุมสงเสริมการจัด

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

ศึกษาไดตามมาตรฐาน การศึกษา

สถานศึกษาจัดการ

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

2. เพื่อใหมีการประสานงานการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสําหรับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบ

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหมีขอมูลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อยางเปนระบบ - เด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษทุกคน ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ชื่อกระบวนงาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1. ชื่อกระบวนงาน
การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑแนวปฏิบัติตามความตองการ
ของสถาบันที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 สถาบัน หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 โควตาพิเศษ หมายถึง จํานวนนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรใหเขาเรียนเปนกรณี
พิเศษในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาตางๆ โดยไมตองสอบแขงขัน
หรือสอบคัดเลือก

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาหลักเกณฑ แจงประชาสัมพันธ รับสมัคร
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด
5.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
5.4 ประกาศผล
5.5 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษาหลักเกณฑ ประชาสัมพันธ รับสมัคร

แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด/จัดทําขอมูล
คุณสมบัติของนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
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ประกาศผล

สรุป รายงานผล สงผลใหสถาบันตางๆ

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมใบสมัครของสถาบันตาง ๆ

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
หนังสือแจงรายละเอียดจากสถาบันตางๆ ที่แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดงาน

ตางๆ
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปผลการคัดเลือก รายงานผลสงใหสถาบัน

ประกาศผลการคัดเลือก

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามหลักเกณฑ

แตงตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาหลักเกณฑ ประชาสัมพันธ และรับสมัคร

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุป รายงานผล

ประกาศผลและรายงานผล

ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ

แตงตั้งคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ รับสมัคร

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

กําหนด

ตามหลักเกณฑที่

ตามหลักเกณฑที่
กําหนด

กําหนด

ตามหลักเกณฑที่

กําหนด

ตามหลักเกณฑที่

กําหนด

ตามหลักเกณฑที่

เวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

เปนไปตามความตองการ
ของสถาบันตางๆ

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค : เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการไดตามหลักเกณฑของสถาบันตาง ๆ ที่ใหโควตาแกนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูจักสิ่งแวดลอม สามารถคิด ตัดสินใจ
คิดแกปญหาได
2.2 เพื่อสงเสริมการวางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยาง
เหมาะสม
2.3 เพื่อชวยใหครูไดรูจักและเขาใจผูเรียน รวมทั้งชวยเหลือและคําปรึกษาแก
ผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 จัดกิจกรรมแนะแนวใหนักเรียนไดรับบริการสนเทศและขาวสารความรูตาง ๆ
3.2 สถานศึกษามีขอมูลนักเรียนรายบุคคลทุกดานสามารถนําไปใชในการชวยเหลือ
และสงเสริมนักเรียนไดอยางถูกตอง
3.3 เยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ครู ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการ
พัฒนาและแกไขพฤติกรรมนักเรียน
3.4 ครูแนะแนวมีทักษะที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

4. คําจํากัดความ
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง การจัดหาจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมที่ให
นั ก เรี ย นได รั บ ความรู จ นสามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อกในการเรี ย น และการประกอบอาชี พ ที่
เหมาะสมกับตนเอง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งานสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นคุณคาและความจําเปนของกิจกรรมแนะแนว
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรางความตระหนักใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู มีองคความรูเกี่ยวกับกิจกรรม
แนะแนวสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. จัดหาพื้นที่หรือเวทีใหครู และนักเรียนไดแสดงศักยภาพดานกิจกรรมแนะแนว
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4. กํากับติดตามการดําเนินงานกิจกรรมแนะแนว
5. เผยแพรผลงาน
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5.2 งานสงเสริมใหดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแกไขปญหา
และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แจงใหสถานศึกษาจัดทําขอมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน
3. นําขอมูลที่จัดทําเปนระบบใหความชวยเหลือดานการเรียน และสวัสดิการอื่น ๆ
4. มีกระบวนการติดตามชวยเหลือนักเรียน
5. รายงานผลการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ
5.3 งานสงเสริมใหมีแหลงขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ
1.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครือขายในการเชื่อมโยงใหคําปรึกษาตาม
สภาพปญหาของนักเรียน
2. กํา กับ ติ ดตามให ส ถานศึกษาเป น แหลงขอมูลขา วสารด านการศึกษาต อ และ
ขอมูลการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
3. จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หรือการแนะแนวการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม
4. จัดหาสถานที่ทํางานระหวางเรียนของนักเรียน เพื่อสรางประสบการณใหนักเรียน
และมีรายไดจุนเจือครอบครัว
5. ติดตามผลสําเร็จการศึกษา และการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
5.4 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการใหคําปรึกษา
รายบุคคล เชน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor (YC) การจัดหาพื้นที่ใหเด็กและเยาวชน
ทํากิจกรรมความดี
1. สงเสริมสรางองคความรูใหกับครูแนะแนวมีความเขาใจในระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
2. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในหาขั้นตอน
3. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรมนักเรียนที่บงชี้
4. กํากับ ติดตาม สงเสริมการทํากิจกรรมของนักเรียน
5. จัดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพตามความเหมาะสม
6. ใหรางวัลกับนักเรียนที่ทําคุณงามความดี เชน การประกาศเกียรติคุณทุนการศึกษา
หรือการคัดเลือกใหไดรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. สรุปรายงาน
5.5 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแกไขปญหานักเรียน
1. ศึกษาสภาพปญหาพฤติกรรมของนักเรียน
2. จัดทําเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อจะรวมกันแกไขปญหา
3. ตรวจสอบเครื่องมือ/จัดเก็บขอมูล
4. รวบรวมขอมูล
5. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหในการชวยเหลือ แกไขปญหาและขอเสนอแนะ
6. สรุปรายงาน เผยแพรผลงาน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
6.1 งานสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นคุณคาและความจําเปนของกิจกรรมแนะแนว
จัดทําแผนปฏิบัติการ

สงเสริมสรางองคความรูใหกับผูบริหาร และครู

จัดหาพื้นที่หรือเวทีใหครู และนักเรียน
ไดแสดงศักยภาพ

กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

เผยแพรผลงาน

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน
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6.2 งานสงเสริมใหดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแกไขปญหา
และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
จัดทําแผนปฏิบัติการ

แจงใหสถานศึกษาจัดทําขอมูลพื้นฐาน
นักเรียน

ใหการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือ

กํากับ ติดตามชวยเหลือ

รายงานผลการศึกษา

สรุปรายงานการ
ดําเนินงาน

6.3 งานสงเสริมใหมีแหลงขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ
จัดทําระบบสารสนเทศ

สถานศึกษารวบรวมแหลงขอมูล

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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จัดแนะแนวทางการศึกษา/
ประกอบอาชีพ

จัดหาสถานที่ทํางานใหกับนักเรียน

กํากับ ติดตามชวยเหลือตามความ
เหมาะสม
สรุปผล รายงาน

6.4 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการใหคําปรึกษา
รายบุคคล
สงเสริมความรู

ดําเนินการคัดกรองหาขั้นตอน

จัดหาพื้นที่ หรือเวทีแสดงศักยภาพ

การประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัล หรือ
การไดรับผลตอบแทนอื่น ๆ
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จัดกิจกรรมที่เหมาะสม

กํากับติดตามการทํากิจกรรม

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน

6.5 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแกไขปญหานักเรียน
ศึกษาสภาพปญหา
จัดทําเครื่องมือ
ตรวจสอบ / จัดเก็บขอมูล
รวบรวมขอมูล
ศึกษา วิเคราะห
สรุปรายงานผลการติดตาม

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือบันทึกขอความ
7.2 หนังสือราชการภายนอก
7.3 แบบคัดกรองรายบุคคล
7.3 แบบรายงานการประเมินผลงาน

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.2 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540
8.3 พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2521
8.4 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
8.5 คูมือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. 2545
8.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

เผยแพรผลงานของครู และนักเรียน

กํากับ ติดตามการดําเนินงานกิจกรรมแนะแนว

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

การตัดสินใจ

-

มีนาคมของปถัดไป

ภาคเรียนละ 1
ครั้ง

กุมภาพันธ
ของปถัดไป

มิถุนายน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

-

-

-

-

เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
พฤษภาคม
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สรางความเขมแข็ง ตระหนักของผูบ ริหารสถานศึกษา ครู
ใหมีองคความรูเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง
จัดหาพื้นที่หรือเวทีใหครู และนักเรียนไดแสดงศักยภาพ
ดานกิจกรรมแนะแนว

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

เผยแพรผลงาน

กํากับ ติดตาม

การแสดงศักยภาพของครู และนักเรียน

เสริมสรางความเขมแข็ง

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

วัตถุประสงค : 5.1 เพื่อใหบุคลากรทุกระดับเห็นคุณคาและความจําเปนของกิจกรรมแนะแนว
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
จัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดทําแผน

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

รายงานผลการศึกษาตอ หรือการประกอบอาชีพตอ
บุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

มีกระบวนการติดตามชวยเหลือนักเรียน

นําขอมูลที่จัดทําเปนระบบใหความชวยเหลือดาน
การเรียน และสวัสดิการอื่น ๆ

แจงใหสถานศึกษาจัดทําขอมูลพื้นฐานของนักเรียน
ทุกคน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

รายงานผลการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ

กํากับ ติดตาม

ใหการชวยเหลือ

จัดทําขอมูลพื้นฐาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

การตัดสินใจ

-

มีนาคม

ตลอดปการศึกษา

มิถนุ ายน

พฤษภาคม

วัตถุประสงค : 5.2 เพื่อให สพท. มีการดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแกไขปญหาและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
จัดทําแผนปฏิบัติการ
เมษายน
จัดทําแผน

ชื่องาน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

แบบสรุปรายงาน

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน
-

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

กํากับติดตามการทํางานของนักเรียน

จัดหาสถานที่ทํางานระหวางเรียนใหกับนักเรียน

แนะแนวการศึกษาของสถานศึกษาอื่น ๆ หรือการแนะ
แนวประกอบอาชีพที่เหมาะสม

กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาเปนแหลงขอมูลขาวสาร
ดานการศึกษาตอ และขอมูลการประกอบอาชีพ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

กํากับ ติดตาม

จัดหาสถานที่ทํางาน

แนะแนวการศึกษาตอ/ประกอบอาชีพ

สถานศึกษารวบแหลงขอมูล

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

การตัดสินใจ

-

เมษายน
ของปถัดไป

มีนาคม
ของปถัดไป

-

เอกสารการกํากับ
ติดตาม

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

มกราคม – กุมภาพันธ
ของปถัดไป

มกราคม
ของปถัดไป

เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
พฤษภาคม –ธันวาคม
-

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงค : 5.3 เพื่อให สพท. มีแหลงขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายการเชื่อมโยงให
จัดทําระบบสารสนเทศ
คําปรึกษาตามสภาพปญหาของนักเรียน

ชื่อกระบวนงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปรายงานผล

ประกาศเกียรติคุณ/ใหรางวัล หรือสิทธิพิเศษอื่น

กํากับติดตามการทํางานของนักเรียน

จัดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียน ไดแสดงศักยภาพตามความ
เหมาะสม

-

-

ตลอดป

กุมภาพันธ
ของปถัดไป

-

-

เอกสารกํากับติดตาม

-

-

แบบคัดกรองนักเรียน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูแนะแนว
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา/
ครูแนะแนว
-

ครูแนะแนว

ครูแนะแนว

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

ตลอดปการศึกษา

พฤษภาคม

การตัดสินใจ

คัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนหา
ขั้นตอน
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรมนักเรียนที่บงชี้

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงานผล

ประกาศเกียรติคุณรางวัล

กํากับ ติดตาม

การแสดงศักยภาพของนักเรียน

จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรมนักเรียน

คัดกรองนักเรียน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

7.

6.

5.

4.

3.

2.

วัตถุประสงค : 5.4 เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการใหคําปรึกษารายบุคคล เชน กิจกรรมเพือ่ นที่ปรึกษา yc การจัดหาพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมความดี
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1.
สงเสริมสรางองคความรูใหกับครูแนะแนว มีความเขาใจ
เมษายน
กลุมสงเสริมการจัด
สงเสริมความรู
ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
การศึกษา

ชื่อกระบวนงาน งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
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งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และเผยแพร

การศึกษา วิเคราะห สังเคราะหในการชวยเหลือ และ
ขอเสนอแนะ

การรวบรวมขอมูล

ตรวจสอบเครื่องมือ และการจัดเก็บขอมูลจากครู
นักเรียนที่เกี่ยวของ

การตัดสินใจ

กุมภาพันธ
ของปถัดไป

มกราคม
ของปถัดไป

มิถุนายน –
ธันวาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ
พฤษภาคม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทําเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุป เผยแพร

วิเคราะหขอมูล

การรวบรวมขอมูล

ตรวจสอบเครื่องมือ/จัดเก็บขอมูล

จัดทําเครื่องมือ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

วัตถุประสงค : 5.5 เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแกไขปญหานักเรียน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
ศึกษาสภาพปญหาพฤติกรรมนักเรียน
ศึกษาสภาพปญหา

ชื่องาน

ครูแนะแนว

ครูแนะแนว

ครูแนะแนว

ครูแนะแนว

ครูแนะแนว

ผูรับผิดชอบ
ครูแนะแนว

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

เอกสารสรุปการวิเคราะห
ขอมูลนักเรียน

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน
-

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางเสริมสุขภาพการดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ และการปองกันโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ
2.2 เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ
3.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพผูเรียนไดอยางทั่วถึง
3.3 ผูปกครอง ชุมชน และสังคมไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัย

4. คําจํากัดความ
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของรางกาย ดวยการ
ปฏิบัติดูแลอยางถูกสุขลักษณะ
อนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอยางถูกตองสุขลักษณะ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สรางความเขาใจใหสถานศึกษา บุ คลากรเห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานสงเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียน
1. รับ ฟงหรื อเขาร ว มประชุมเพื่อรั บ นโยบายและแนวปฏิบัติการส งเสริมสุ ขภาพ
อนามัย จากกระทรวง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การถายทอดองคความรูสูสถานศึกษาโดยผานกระบวนการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
3. สนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพประจําป
4. การจัดกิจกรรมประกวดสงเสริมสุขภาพดีเดน
5. ประสาน กํากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนอยางตอเนื่อง
5.2 สงเสริมประสานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการสงเสริม
สุขภาพ เชน โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย (อ.ย.นอย)
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
73
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

โครงการเด็กไทยทําได โครงการเรียนรูคูวิจัยเด็กไทยฟนดี โครงการฟนสวยยิ้มใส โครงการมือสะอาด
ปราศจากโรค โครงการควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ โครงการสวมสุขสันต เปนตน
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรางองคความรูใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ และดําเนินการ
ขับเคลื่อนตามโครงการที่กําหนด
3. จัดประกวด/แขงขัน/เฝาระวังตามกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทุกระดับ
4. จัดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ไดดําเนินโครงการตอ
สาธารณชนโดยทั่วไป
5. ประสาน กํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
6. สรุปผลรายงาน
5.3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และเฝาระวังติดตาม
ดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปองกันโรคระบาด โรคติดตอที่รายแรง และ
การจัดหาอุปกรณแกผูพิการและผูดอยโอกาส
1. ประกาศ ประชาสัมพันธ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
2. การเฝาระวัง สํารวจ เพื่อชวยเหลือนักเรียนตามสภาพปญหาที่พบ
3. การชวยเหลือดานการปองกัน ดานจัดหาวัสดุอุปกรณในการเสริมสรางรางกายใหดีขึ้น
4. จัดกิจกรรมการรณรงคปองกัน เชน การจัดนิทรรศการ การเผยแพรเอกสาร การ
ประกวดกิจกรรมตาง ๆ
5. การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
6. สรุปรายงานผล
5.4 ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
1. ศึกษาสภาพปญหาดานสงเสริมสุขภาพอนามัย
2. จัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับขอบเขตที่จะประเมินและติดตาม
3. ดําเนินการเก็บขอมูล
4. วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
5. สรุปผลรายงาน เผยแพรผลการติดตาม
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
6.1 งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
ประชุมสรางความเขาใจ

ถายทอดองคความรู

ตรวจสุขภาพ

จัดกิจกรรมประกวดสุขภาพ

ประสาน กํากับ ติดตาม

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

6.2 งานสงเสริมประสานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
จัดทําแผนปฏิบัติการ

สรางองคความรู
ดําเนินกิจกรรมประกวด/แขงขัน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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จัดหาพื้นที่ หรือเวทีการแสดงผลงาน
ประสาน กํากับ ติดตาม
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

6.3 งานสงเสริมใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และเฝาระวังติดตามดูแลภาวะ
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปองกันโรคระบาด โรคติดตอที่รายแรง และการจัดหา
อุปกรณแกผูพิการและผูดอยโอกาส
ประกาศ ประชาสัมพันธ

เฝาระวัง/สํารวจ
ใหความชวยเหลือ

จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน

กํากับ ติดตาม

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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6.4 งานประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการ
ศึกษาสภาพปญหา

จัดทําเครื่องมือ

ดําเนินการจัดเก็บขอมูล

ศึกษา วิเคราะหขอมูล

สรุปรายงานผลการติดตาม

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 บันทึกหนังสือราชการ
7.2 หนังสือราชการประเภทภายนอก
7.3 แบบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
7.4 แบบประเมินติดตามผลการดําเนินโครงการตาง ๆ

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบั ญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.
2535
8.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา ว าด ว ยการรั บ เงิ น การจ ายเงิน การเก็บ รัก ษาเงิ น และการจัด หาผลประโยชนของ
กองทุน ตามกฎหมายวาดวยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536
8.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
8.4 คูมือการดําเนินการโครงการสงเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย
8.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สรุปรายงาน

กํากับ ติดตาม

จัดกิจกรรมประกวดสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจําป

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

ประสาน กํากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน

จัดกิจกรรมประกวดสงเสริมสุขภาพดีเดน

สนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพประจําป

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

การตัดสินใจ

-

มกราคม –
กุมภาพันธ
ของปถัดไป
มีนาคม
ของปถัดไป

ตลอดปการศึกษา

-

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
/
ครูผรู ับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ครูผรู ับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

เอกสารการตรวจ
สุขภาพ

ชื่องาน
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค : 5.1 เพื่อใหสถานศึกษา บุคลากร เห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพ
งาน
1.
รับฟงหรือเขารวมประชุมเพื่อรับนโยบาย
พฤษภาคม
รับนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย
2.
ถายทอดองค ความรูสสู ถานศึกษา
มิถุนายน
ถายทอดองคความรู

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สรุปรายงาน

ประสาน กํากับติดตาม

ดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงผล
งานหรือกิจกรรม

จัดกิจกรรมประกวด

ถายทอดองคความรู

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

จัดประกวด/แขงขัน/เฝาระวังตามกําหนด
ระยะเวลาของกิจกรรมในทุกระดับ
จัดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงผลงาน
หรือกิจกรรมที่ไดดําเนินโครงการตอ
สาธารณชนโดยทั่วไป
ประสาน กํากับติดตามการดําเนินงานของ
โรงเรียน

ถายทอดองค ความรูสสู ถานศึกษา

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริม่ ตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

-

การตัดสินใจ

มีนาคม
ของปถัดไป

มกราคม – กุมภาพันธ
ของปถัดไป

ตลอดปการศึกษา

มิถุนายน

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ครูผรู ับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

-

-

-

เอกสารการตรวจสุขภาพ

-

ชื่องาน
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค : 5.2 เพื่อใหสถานศึกษา บุคลากร เห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานสงเสริมประสานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการอาหารกลางวัน
โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย(อ.ย.นอย) โครงการเด็กไทยทําได โครงการเรียนรูคูวิจัยเด็กไทยฟนดี โครงการฟนสวยยิ้มใส โครงการมือสะอาดปราศจากโรค โครงการควบคุม
โรคติดตอและโรคไมติดตอ โครงการสวมสุขสันต
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1.
จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขต
พฤษภาคม
กลุมสงเสริมการจัด
จัดทําแผนปฏิบัติการ
การศึกษา
พื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
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สรุปรายงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

รณรงคปองกัน เชน การจัดนิทรรศการ เผยแพร
เอกสาร ประกวดกิจกรรมตาง ๆ

ชวยเหลือดานการปองกัน ดานจัดหาวัสดุอุปกรณ
เสริมสรางรางกาย

เฝาระวัง สํารวจ เพื่อชวยเหลือนักเรียนตามสภาพ
ปญหาที่พบ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กํากับ ติดตาม

จัดกิจกรรม

ใหความชวยเหลือ

สํารวจสภาพปญหา

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

การตัดสินใจ

มีนาคม
ของปถัดไป

มีนาคม
ของปถัดไป

กุมภาพันธ
ของปถัดไป

ตลอดปการศึกษา

มิถุนายน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ครูผรู ับผิดชอบ

ครูผรู ับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

แบบสรุปผลการ
ดําเนินการ

แบบฟอรมการติดตาม

-

-

-

ชื่องาน
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค : 5.3 เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ เฝาระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล ปองกันโรคระบาด โรคติดตอ และจัดหาอุปกรณแกผูพิการและ
ผูดอยโอกาส
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1.
ประกาศ ประชาสัมพันธ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติ
พฤษภาคม
ประกาศ สพท.
กลุมสงเสริมการจัด
ชี้แจงนโยบาย
ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
การศึกษา

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สรุปรายงาน

วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และขอเสนอแนะ

ดําเนินการเก็บขอมูล

จัดทําเครื่องมือ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

สรุปผล เผยแพรผลการติดตาม

วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และใหขอเสนอแนะ

ดําเนินการเก็บขอมูล

จัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับขอบเขตที่จะประเมิน
และติดตาม

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

การตัดสินใจ

มีนาคม
ของปถัดไป

มกราคม
ของปถัด

ธันวาคม

พฤษภาคม

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

-

-

-

เครื่องมือประเมิน

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค : 5.4 เพื่อให สพท. มีการประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1.
ศึกษาสภาพปญหาดานสงเสริมสุขภาพอนามัย
เมษายน
กลุมสงเสริมการจัด
ศึกษาสภาพปญหา
การศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องการเคลื่อนไหวรางกายในรูปแบบตาง ๆ การเขารวม
กิจกรรมทางกายและกีฬา ประเภทบุคคล ทีม ทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล
2.2 เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาซึ่งสงผลถึงการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา
รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
2.3 เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิ บัติเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอใหมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิ ญญาณในการแขงขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา
2.4 เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน การทองเที่ยว การเลนดนตรี นาฏศิลป
การรองเพลง งานอดิเรก เปนตน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ผูเรียนรูจักใชเวลาใหเปนประโยชนมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม
3.2 สงเสริมกีฬาและนันทนาการกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ เด็กและเยาวชนรูสึกรัก
และหวงแหนสถาบัน
3.3 ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การสงเสริมความสามารถ
เฉพาะทางดานกีฬานําไปสูนักกีฬาอาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม

4. คําจํากัดความ
4.1 กีฬา หมายถึง การออกกําลังกายดวยการเลนหรือการแขงขันตามกฎ กติกา
4.2 นันทนาการ หมายถึง การใชเวลาวางในการพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยว การเลนดนตรี
การรองเพลง หรือทํากิจกรรมงานอดิเรกตาง ๆ เพื่อความเพลิงเพลินและสนุกสนาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานดานกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดําเนินโครงการดานกีฬา/นันทนาการ
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3. จัดการแขงขันกีฬาภายใน/นอกสถาบัน
4. ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ
5. ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
6. สรุปผลและรายงาน
5.2 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยวในสถานศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความสามัคคีในหมูคณะและพัฒนาทักษะกีฬา
1. ประชาสัมพันธ เชิญชวนการจัดกิจกรรมแขงขัน
2. การเตรียมฝกซอมและการสงทีมเขาแขงขัน
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
4. แขงขัน คัดเลือก
5. การสงนักกีฬาตัวแทนเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
6. สรุปผลการแขงขัน และรายงาน
5.3 ประสานงาน สนับสนุนการฝกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดตาง ๆ เพื่อความ
เปนเลิศ
1. การจัดทําแผนของบประมาณสนับสุนนการฝกซอมหรือการเลนกีฬา เพื่อความเปนเลิศ
2. จัดหาครูฝกซอม การเก็บตัว การดูแลเรื่องอาหาร
3. การฝกซอมของนักกีฬา
4. การสงนักเรียนเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ เพื่อสรางประสบการณการแขงขัน
5. การเฝาระวังเรื่องวินัยของนักกีฬาใหอยูในกฎระเบียบ
6. การติดตาม ประเมินผลและรายงาน
5.4 สงเสริมการจัดหาอุปกรณกีฬา และสนามกีฬาเพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
1. ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชน จัดหาอุปกรณกีฬา หรือสถานที่เพื่อจัดสราง
ลานกีฬา หรือสนามกีฬา หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณ
2. จัดทําบันทึกขอตกลงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา หรือสถานที่กอสรางสนามกีฬา
3. ดําเนินการมอบอุปกรณกีฬา หรือดําเนินการกอสรางสนามกีฬา
4. ประกาศเกียรติคุณผูสนับสนุน
5. สรุปรายงาน
5.5 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฏศิลป
ศิลปะ การทองเที่ยว ทัศนศึกษา การอาน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกตาง ๆ
1) ศึกษาสภาพความตองการ
2) กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3) ประสานเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ
4) ทํากิจกรรมเสริมระหวางการจัดกิจกรรม เพื่อสรางองคความรู
5) กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการที่กําหนด
6) สรุปรายงาน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
6.1 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานดานกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว
จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดําเนินการโครงการ

จัดการแขงขันกีฬา

ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนิน
โครงการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน
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6.2

สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยวในสถานศึกษาเพื่อ

เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและพัฒนาทักษะกีฬา
ประชาสัมพันธ ชี้แจง
การจัดกิจกรรม

เตรียมการฝกซอม/สงทีม

ตรวจสอบคุณสมบัติ

คัดเลือก/แขงขัน

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ

สรุปรายงานการแขงขัน

6.3 ประสานงาน สนับสนุนการฝกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดตาง ๆ เพื่อ
ความเปนเลิศ
การจัดทําแผนของบประมาณ

การจัดหาผูฝกซอม

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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การฝกซอม

การแขงขัน
การเฝาระวัง
การติดตาม สรุปรายงาน

6.4 สงเสริมการจัดหาอุปกรณกีฬา และสนามกีฬาเพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
การประสานงาน

การจัดทําบันทึกขอตกลง

ดําเนินการมอบอุปกรณกีฬา/ลานกีฬา

การประกาศเกียรติคณ
ุ

การสรุปรายงาน
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6.5 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฏศิลป
ศิลปะ การทองเที่ยว ทัศนศึกษา การอาน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกตาง ๆ
ศึกษาสภาพความตองการ

กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ

ประสานเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรม

ดําเนินกิจกรรม และสรางองคความรู
เพิ่มเติม

กํากับติดตามการดําเนินกิจกรรม

สรุปรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 บันทึกหนังสือขอความ
7.2 หนังสือราชการประเภทภายนอก
7.3 แบบแผนปฏิบัติการประจําป
7.4 แบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คูมือการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พ.ศ. 2551
8.2 คูมือการจัดการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. 2551
8.3 คูมือการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ดําเนินโครงการ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความสามารถดานกีฬา

ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ

การตัดสินใจ

จัดการแขงขันกีฬาภายใน และแขงขันกีฬาระหวางสถาบัน

ดําเนินโครงการดานกีฬา และนันทนาการ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง

ประสาน กํากับ ติดตาม

จัดแขงขันกีฬาภายใน/นอกสถาบัน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

ชื่องาน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค : 5.1 เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนางานดานกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
จัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

มีแบบสรุปโครงการ

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน
แผนปฏิบัติการประจําป

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ

-

ผูรับผิดชอบ
ครูผรู ับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถา

มีนาคม
ของปถัดไป

กุมภาพันธ
ของปถัดไป

มกราคม
ของปถัดไป

พฤศจิกายน –
ธันวาคม

ตลอดปการศึกษา

เวลาดําเนินการ
เมษายน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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เตรียมทีม/ฝกซอม

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

สงนักเรียนตัวแทนเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น

การแขงขันตัวแทน

ตรวจสอบคุณสมบัต/ิ

เตรียมทีม/ฝกซอมการแขงขัน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

สงนักเรียนตัวแทนเขารวมการแขงขัน

การแขงขันตัวแทน

ตรวจสอบคุณสมบัติ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

การตัดสินใจ

แบบสรุปรายงาน

-

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ
-

ครูผรู ับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา

มกราคม
ของปถัดไป

ธันวาคม

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

มิถุนายน –
พฤศจิกายน

ชื่องาน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค : 5.2 เพื่อให สพท. มีการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยวในสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐาน
คุณภาพงาน
1.
ประชาสัมพันธ เชิญชวนการจัดกิจกรรมแขงขัน
มิถุนายน
ประชาสัมพันธ
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กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

เฝาระวังเรื่องวินัยของนักกีฬาใหอยูในกฎระเบียบ
และกํากับ ติดตาม

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ

การฝกซอมของนักกีฬา

จัดหาครูฝกซอม การเก็บตัว การดูและเรื่องสุขภาพ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ติดตาม สรุปรายงาน

เฝาระวัง/กํากับ

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

ฝกซอม

จัดหาครูฝกซอม เก็บตัว ดูแลสุขภาพ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
หนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

การตัดสินใจ

มีนาคม
ของปถัดไป

แบบสรุปรายงาน

-

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ครู / ผูฝ กซอม

ครู / ผูฝ กซอม

ครู / ผูฝ กซอม

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวาง

ตลอดเวลาตาม
โครงการ

ตามกําหนดการ
แขงขัน

ตลอดปการศึกษา

มิถุนายน

ชื่องาน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค : 5.3 เพื่อให สพท. มีการประสานงาน สนับสนุนการฝกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดตาง ๆ เพื่อความเปนเลิศ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
จัดทําแผนปฏิบัติการ และของบประมาณสนับสนุน
เมษายน
แผนปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สรุปรายงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

ประกาศเกียรติคุณผูสนับสนุน

ดําเนินการมอบอุปกรณกีฬา หรือดําเนินการกอสราง

การตัดสินใจ

จัดทําบันทึกขอตกลงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา หรือสถานที่
กอสราง

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

ประกาศเกียรติคุณผูสนับสนุน

มอบอุปกรณกีฬา/กอสรางลานกีฬา

บันทึกขอตกลง

มีนาคม
ของปถัดไป

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา

แบบสรุปผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5.4 เพื่อให สพท. มีการการจัดหาอุปกรณกีฬา และสนามกีฬาเพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชน จัดหาอุปกรณ หรือสถานที่
ตลอดปการศึกษา
ประสานงาน
เพื่อจัดสรางลานกีฬา หรือสนามกีฬา

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

ชื่องาน
วัตถุประสงค :
ลําดับที่
1.
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรม

ตลอดป

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

แบบสรุปรายงาน

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
แบบสํารวจความ
ตองการนักเรียน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา

มีนาคม
ของปถัดไป

ตลอดทั้งป

ตามกําหนดทีร่ ะบุใน
กิจกรรม

การตัดสินใจ

ทํากิจกรรมเสริมระหวางการจัดกิจกรรม เพื่อสรางองคความรู

ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมนัน้ ๆ

กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ

ศึกษาสภาพความตองการของนักเรียน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

กํากับ ติดตาม

ดําเนินกิจกรรมเสริมระหวางขับเคลื่อน

ประสานการขับเคลื่อน

กําหนดกิจกรรม

ศึกษาสภาพความตองการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

ชื่องาน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค : 5.5 สพท. มีการ สงเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฎศิลป การทองเที่ยว ทัศนศึกษา การอาน เขียนหนังสือ งานอดิเรกตาง ๆ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร

2. วัตถุประสงค
2.1 เพือ่ สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 เพื่อมุงเนนใหเกิดความตระหนักและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
2.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในดานคุณธรรมแกนักเรียนและโรงเรียนอยางทั่วถึง

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม กิจกรรม
คายพักแรม กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ในทุกระดับตั้งแต ในสถานศึกษา เปนตน
3.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา ในทุกระดับ เริ่มตั้งแตในสถานศึกษา
เปนตน
3.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุมเครือขายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับโลก
3.4 สนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน ในการสงเสริมภาวะ
ผูนํา ทักษะปองกันตัว การชวยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน
3.5 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ
แนวทาง ในการพัฒ นากิจกรรมลู กเสื อ เนตรนารี ยุ วกาชาด ในฐานะเลขานุ การดําเนิ นการลู กเสื อ
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
3.6 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม/กอง ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เชนการจัดทําและจัดเก็บ
ทะเบียน เปนตน
3.7 สงเสริมใหมีการสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด
3.8 ดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ เปนตน
3.9 ดําเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
3.10 การดําเนินการจัดเก็บเงินคาบํารุงกิจกรรมลูกเสือตามแนวทาง/ กฎระเบียบที่กําหนด
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3.11 ประสาน ติดตาม นิเทศ ประเมินผล สรุปผล และสรุปงานการดําเนินงาน กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และผูบําเพ็ญประโยชนของหนวยงานในสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.12 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดตั้งกองเพื่อนักศึกษาวิชาทหาร

4. คําจํากัดความ
4.1 ลูกเสือ หมายความวา เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่สมัครเขาเปนลูกเสือทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สวนลูกเสือที่เปนหญิงใหเรียกวา เนตรนารี
4.2 บุคลากรทางลูกเสือ หมายความวา ผูบังคับบัญชาลูก เสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือ
4.3 ลูกเสือ มี 4 ประเภท
- ลูกเสือสํารอง
- ลูกเสือสามัญ
- ลูกเสือสามัญรุนใหญ
- ลูกเสือวิสามัญ
4.4 ยุวกาชาด หมายความวา เยาวชนชาย หญิง อายุ 7 – 25 ป ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา สังกัดตางๆ รวมถึงเยาวชนกลุมพิเศษในความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ เชน กศน.
กรมราชทัณฑ
4.5 ผูบําเพ็ญประโยชน หมายถึง กิจกรรมอาสาสมัครสําหรับเด็กผูหญิงและสตรีที่สนใจ
โดยไมจํากัดเชื้อชาติ และศาสนา
4.6 นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวใ น
กฎกระทรวง และอยูในระหวางการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ใชคํายอวา
“นศท.”

5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม
กิจ กรรมคา ยพั ก แรม กิจ กรรมในวั น สํ าคัญ ต า งๆ ในทุ กระดับ ตั้ ง แต ในสถานศึกษา กลุ ม โรงเรี ย น
เครือขาย เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาติ เปนตน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. สํ า รวจข อมู ล พร อมกํา หนดนโยบาย แนวทางในการพั ฒ นาฯ การดํ า เนิ น งาน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ใหหนวยงานในสังกัดรับทราบ เพื่อการ
ปฏิบัติอยางชัดเจน
2. กําหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปงบประมาณ
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3. แตงตั้งคณะทํางาน และมอบหมายภารกิจในทุกสวนตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่กําหนด
4. ดําเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม
5. นิเทศติดตาม ประเมินมาตรฐาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในหนวยงานทุก
ระดับ
6. สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน ตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนงาน
โครงการ
5.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญ
ประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร เชน การอบรม ประชุมสัมมนา อบรมทักษะเฉพาะวิชา ใน
หนวยงานทุกระดับ
1. สํารวจและวิเคราะหฐานขอมูลรายบุคคล และโรงเรียน
2. กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมดําเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. แจงหนวยงานทุกสังกัด ดําเนินการตามกรอบภารกิจ ดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมที่กําหนด
4. ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการตรวจสอบ
5. พิจารณาผลงานใหหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ
6. แจงหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของทราบผลการประเมินฯ
5.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหนวยงานทุกระดับ
1. กําหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปงบประมาณ
2. ประสานหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานและขอรับการสนับสนุน
3. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมฯ
4. ดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่กําหนด
5. กํากับติดตามประเมินผล
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5.4 สนับ สนุนให จัดกิจกรรมเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนในการ
สงเสริมภาวะผูนํา ทักษะปองกันตัว การชวยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการสงเสริมอยางเปนระบบ
2. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมในกิจกรรมตางๆในทุกระดับใหมี
ความครอบคลุมทั่วถึง
3. ประสานหนวยงานและแจงโรงเรียนในสังกัดเพื่อใหทราบ และเขารวมกิจกรรมที่กําหนด
4. ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
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5. ประเมินติดตามผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5.5 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการ
การดําเนินงานลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษารายละเอียดแนวทางการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือฯ
2. ประสานรายละเอียดขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือ
3. จั ด ทํ า แผนกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการประชุ ม ตามกรรมการ และแจ ง ให
คณะกรรมการทราบ
4. ดําเนินการประชุมฯตามแนวทางและปฏิบัติที่กําหนด
5. สรุปและรายงาน
5.6 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เชน การจัดทําทะเบียน
เปนตน
1. จัดทําขอมูลกลุม กองลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา
2. ประกาศแจงนโยบายในการสงเสริม
3. แตงตั้งคณะทํางาน ประเมินความตองการ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
4. ดําเนินการเรงรัดใหไดตามตัวชี้วัด
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
5.7 สงเสริมใหมีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด
1. จัดทําขอมูลลูกเสือ ยุวกาชาด
2. ประกาศแนวทางการดําเนินงาน
3. จัดทําโครงการ รองรับตามแผนปฏิบัติการ
4. ดําเนินการตามโครงการ เชนจัดอบรม การสอบและการประเมินแตละระดับ
5. รายงานผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขออนุมัติ
6. ประกาศผลการประเมิน แจงหนวยงานในสังกัด
7. สรุปผล
5.8 ดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือ
สมนาคุณ
1. แจงหลักเกณฑการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ
2. สรุปขอมูลบุคลากร การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ
3. ประสาน เสนอขอพระราชทานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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4. ประกาศ แจงหนวยงาน บุคคลที่ไดรับพระราชทานเหรียญฯ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินการ
5.9 ดําเนินการจัดเก็บเงินบํารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. จัดทําขอมูล บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัด
2. แจงการดําเนินการใหสถานศึกษา/บุคลากร
3. ดําเนินการจัดเก็บ
4. สรุปผลดําเนินการจัดเก็บ
5. มอบกลุมบริหารสินทรัพย จัดเก็บตามระเบียบ
6. กํากับ ติดตาม เรงรัด
7. รายงานผลการดําเนินการ ใหผูมีอํานาจ
5.10 การประชุ มสั ม มนาผู นํ า ผู บ ริ ห าร ผู เ กี่ย วขอ งกั บ ลู ก เสื อ การประสานงาน การ
สนับสนุนการฝกอบรม การชุมนุมลูกเสือชาวบาน ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับชาติ
1. ประสานแจงผูเกี่ยวของในระดับพื้นที่ รวมศึกษานโยบายและแนวดําเนินการ
2. ประชุมระดมความคิด เพื่อศึกษานโยบายและแนวดําเนินงาน
3. ประสานแจง หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนด
5. ประสานแจงหนวยงาน
6. สรุปและรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
5.11 การจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพรอม
1. สํารวจขอมูล แจงสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงกลาโหม
2. สถานศึกษาสํารวจความพรอม ประสานงานจังหวัดทหารบก / หนวยฝกนักศึกษา
วิชาทหารในจังหวัดที่สังกัด
3. จัดกรอกแบบฟอรมพรอมคํารองขอจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
4. หนวยงานที่เกี่ยวของ สถานศึกษาเสนอจังหวัดทหารบก / หนวยฝกนักศึกษาวิชา
ทหารตรงสถานศึกษา และใหความเห็นชอบในขั้นตน
5. สถานศึกษายื่นแบบฟอรมผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง สพฐ. เพื่อรอ
เห็นชอบจากกระทรวงกลาโหม
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
6.1 สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร
สํารวจขอมูล / กําหนดนโยบายและแนวทาง

กําหนดแผนงาน / โครงการ

แตงตั้งคณะทํางาน

ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

สรุปผล / วิเคราะห ฯ

6.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร
สํารวจ / จัดทําฐานขอมูล

กําหนดแผนงาน/โครงการ
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แจงหนวยงานทุกสังกัดดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ

ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของประเมินผล

พิจารณาผลงาน

แจงผลการพิจารณา

6.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหนวยงานทุกระดับ
กําหนดแผนงาน / โครงการ

ประสานขอรับการสนับสนุน
แจงหนวยงาน / สูการปฏิบัติ

ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ

กํากับ ติดตาม ประเมินผลฯ
สรุป และรายงานผลฯ
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6.4 สนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในการสงเสริมภาวะผูนํา
ทักษะปองกันตัว การชวยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน

กําหนดนโยบาย และแนวทางฯ

แตงตั้งคณะทํางานฯ

ประสานหนวยงาน, แจงโรงเรียน

ดําเนินงานตามโครงการ

ประเมินติดตามผลฯ

สรุป/รายงานผลฯ

6.5 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการการ
ดําเนินงานลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษารายละเอียดฯ
ประสานแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนกําหนดแนวทาง, ปฏิทนิ การประชุม
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ดําเนินการประชุมฯตามแผน

สรุปและรายงาน

6.6 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เชน การจัดทําทะเบียน เปนตน
จัดทําขอมูล

ประกาศแจงนโยบาย

แตงตั้งคณะทํางาน
ประเมินความตองการ

เรงรัดดําเนินการตามตัวชี้วัด

สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน
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6.7 สงเสริมใหมีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด
จัดทําขอมูลลูกเสือ

ประกาศแนวทางการดําเนินงาน

จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ดําเนินการตามโครงการ

รายงานผลตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อขออนุมัติ

ประกาศผลการประเมินฯ/สอบ

สรุปผล
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6.8 ดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือสมนาคุณ
แจงหลักเกณฑ

สรุปขอมูลบุคลากรที่เสนอขอ
พระราชทานพระราชทาน

ประสานเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

ประกาศ แจงหนวยงาน
บุคลากรทีไ่ ดรบั พระราชทาน

สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

6.9 ดําเนินการจัดเก็บเงินบํารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวของ
จัดทําขอมูลบุคลากร/
หนวยงาน

แจงแนวดําเนินการใหสถานศึกษา
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ดําเนินการจัดเก็บฯ

สรุปผลการจัดเก็บ

สงมอบกลุมบริหารสินทรัพยจัดเก็บ
ตามระเบียบ

กํากับ ติดตาม เรงรัด

สรุปผล/รายงาน

6.10 การประชุมสัมมนาผูนํา ผูบริหาร ผูเกี่ยวของกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนการ
ฝกอบรม การชุมนุมลูกเสือชาวบาน ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับชาติ
ประสานแจงผูเกี่ยวของ

ประชุมระดมความคิด กําหนดนโยบาย

ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

104

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ดําเนินการตามกิจกรรม โครงการ

ประสานแจงหนวยงานดําเนินการตามกิจกรรม

สรุปและรายงาน

6.11 การจัดตัง้ กองพันนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพรอม
แจงสถานศึกษา

สถานศึกษาสํารวจความพรอม

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูมีอํานาจเห็นชอบ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือบันทึกขอความ
7.2 หนังสือราชการภายนอก
7.3 แบบขอจัดตั้ง กลุม กอง และผูบังคับบัญชาลูกเสือ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
105
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

7.4 แบบประเมินผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในแตละระดับ
7.5 แบบขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ
7.6 แบบประเมินคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน
7.7 แบบขอจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ พ.ศ. 2551
8.2 ระเบียบการจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร
8.3 ระเบียบกรมการรักษาดินแดนวาดวย การรับสมัครเปนนักศึกษาวิชา
ทหาร และรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2529

106

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
107
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุป วิเคราะหผลการดําเนินงาน และรายงาน

นิเทศติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด

แตงตั้งคณะทํางานดําเนินกิจกรรม/โครงการ

กําหนดแผนงาน/โครงการ

ในทุกดาน และประกาศนโยบาย

มิถุนายน

พฤษภาคม

พฤษภาคม

ดําเนินงาน

ของปถัดไป

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

มีแบบสรุปผลการ

-

-

-

แผนงาน / โครงการ

เกี่ยวกับกลูกเสือ

นโยบายของ สพท.

มาตรฐานคุณภาพงาน

มีนาคม

ตามกําหนดในแผน

ตลอดปการศึกษา

การตัดสินใจ

สํารวจขอมูล พรอมกําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนา

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุป

นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

แตงตั้งคณะทํางาน

กําหนดแผนงาน/โครงการ

สํารวจขอมูล/ประกาศนโยบาย

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงค : 5.1 เพื่อให สพท. มีการสงเสริมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ยุวกาชาดทราบ

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

-

-

-

-

-

-

แผนงาน / โครงการ

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

ระยะเวลาที่กําหนดในแผน

การตัดสินใจ

แจงผลการพิจารณาใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี

พิจารณาใหหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติผลการพิจารณา

ประเมินผลเพื่ออนุมัตผิ ลการพิจารณา

ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสอบ

แจงหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กําหนดแผนงาน/โครงการ

สํารวจวิเคราะหขอมูลรายบุคคลในโรงเรียน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

แจงผลการพิจารณา

พิจารณาผลงาน

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของประเมินผล

แจงหนวยงานทุกสังกัดดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ

กําหนดแผนงาน/โครงการ

สํารวจวิเคราะหขอมูล

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงค : 5.2 เพื่อให สพท. มีการสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

ชื่องาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
109
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

กํากับ ติดตาม ประเมินผล

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงาน

ประสานการขอรับการสนับสนุน

กําหนดแผนงาน/โครงการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

กํากับ ติดตามและประเมินผล

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามนโยบาย/

ประสานหนวยงาน องคกรเพื่อขอรับการสนับสนุน

กําหนดแผนงาน/โครงการกิจกรรม

รายละเอียดงาน

การตัดสินใจ

โครงการ

สงแบบสรุปงานตาม

-

-

-

-

แผนงาน / โครงการ

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

กรกฎาคม

ระยะเวลาตามโครงการ

กรกฎาคม

มิถุนายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงค : 5.3 เพื่อให สพท. มีการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหนวยงานทุกระดับ

ชื่องาน

110

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ประเมินติดตามผลการดําเนินทุกกิจกรรม

ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ

ประสานหนวยงานและแจงโรงเรียนดําเนินกิจกรรม

แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกิจกรรม

กําหนดนโยบายแนวทางการสงเสริม

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

6.

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

ประเมินติดตามผลทุกกิจกรรม

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ประสานหนวยงานและแจงโรงเรียน

แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกิจกรรม

กําหนดนโยบายแนวทางการสงเสริม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

มีนาคม
ของปถัดไป

ถัดไป

กุมภาพันธ ของป

ถัดไป

กรกฎาคม –
กุมภาพันธ ของป

มิถุนายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ครูผรู ับผิดชอบ

การศึกษา /

กลุมสงเสริมการจัด

ครูผรู ับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /

ครูผรู ับผิดชอบ

การศึกษา /

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

มีแบบรายงานผลการ
ดําเนินการ

-

-

-

-

นโยบายที่ชัดเจน

มาตรฐานคุณภาพงาน

วัตถุประสงค : 5.4 เพื่อให สพท. มีการสนับสนุนกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในการสงเสริมภาวะผูนาํ ทักษะปองกันตัวการชวยเหลือสังคมและการบําเพ็ญประโยชน

ชื่องาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
111
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

กิจกรรมดําเนินการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ

จัดทําแผนงานพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

ประสานงาน แตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือ

คณะกรรมการลูกเสือ

ศึกษารายละเอียดแนวทางการสรรหา และแตงตั้ง

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

ดําเนินกิจกรรมประชุมกรรมการลูกเสือ

จัดทําแผนงานพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

ประสาน แตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือ

ศึกษารายละเอียดบทบาทหนาที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

ของปถัดไป

มีนาคม

มิถุนายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

เวลาดําเนินการ

เจาหนาที่

เจาหนาที่

ครูผรู ับผิดชอบ

เจาหนาที่ /

เจาหนาที่

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

มีแบบสรุปรายงานผล

-

-

ลูกเสือเขตฯ

มีการตั้งคณะกรรมการ

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

วัตถุประสงค : 5.5 เพื่อให สพท. มีการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการดําเนินงานลูกเสือจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา

ชื่องาน
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งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงาน

ดําเนินการกํากับ ติดตามเรงรัดการดําเนินการ

แตงตั้งคณะทํางานประเมินความตองการ

แจงนโยบายการสงเสริม

จัดทําขอมูลลูกเสือในโรงเรียน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

กํากับ ติดตาม เรงรัดใหดําเนินการตามตัวชี้วัด

ดําเนินงานของสถานศึกษา

แตงตั้งคณะทํางานประเมินความตองการ ผลการ

ประกาศแจงนโยบายการสงเสริม

-

-

-

ยุวกาชาด

ลูกเสือ/เนตรนารี /

สถานศึกษามีกลุม/กอง

การตัดสินใจ

ครูผรู ับผิดชอบ

จัดการศึกษา /

กลุมสงเสริมการ

ครูผรู ับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา /

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

ระยะเวลาตามทีกําหนด มีแบบสรุปการรายงาน

ระยะเวลาตามทีกําหนด

มิถุนายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทําขอมูลกลุม กองลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา

รายละเอียดงาน

วัตถุประสงค : 5.6 เพื่อใหสถานศึกษามีการสงเสริมการจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

ชื่องาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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จัดทําขอมูลลูกเสือ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปผล

แจงผลการอนุมตั ิ

รายงานผลการประเมินขออนุมัติ

ดําเนินการตามโครงการ

จัดทําโครงการ

ประกาศแนวทางการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาตามแผน

มิถุนายน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปผล มอบวุฒิบัตร เครื่องหมาย

แจงผลการอนุมัติ

อนุมัติ

การตัดสินใจ

มีแบบสรุปรายงาน

-

-

-

-

-

ยุวกาชาด

มีขอมูลบุคลากรดานลูกเสือ

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ครูผรู ับผิดชอบ

ครูผรู ับผิดชอบ

ครูผรู ับผิดชอบ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

ครูผรู ับผิดชอบ

จัดการศึกษา /

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

ระยะเวลาตามแผน

ระยะเวลาตามแผน

รายงานผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอ ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินการตามโครงการ

จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ

มิถุนายน

มิถุนายน

พฤษภาคม –

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศแนวทางการดําเนินการแจงสถานศึกษา

จัดทําขอมูลลูกเสือ ยุวกาชาด

รายละเอียดงาน

5.7 เพื่อใหสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด

วัตถุประสงค :

ลําดับที่

งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

ชื่องาน
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปผล รายงาน

ตามเวลาที่กําหนด

การตัดสินใจ

แจงผลการไดรับพระราชทาน และการเขารับพระราชทาน

เสนอขอมูลขอพระราชทานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

สรุปขอมูลบุคคลการขอพระราชทานฯ

เหรียญลุกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ

-

-

-

มิถนุ ายน

พฤษภาคม

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

มีแบบสรุปรายงาน

-

-

-

พระราชทานฯ

มีหลักเกณฑการขอ

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษารายละเอียดขอมูลหลักเกณฑการขอพระราชทาน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปผล/รายงาน

แจงผลการอนุมตั ิ และการรับพระราชทาน

เสนอขอมูลขอพระราชทานฯ

สรุปขอมูลบุคคลขอพระราชทาน

แจงหลักเกณฑ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

5.8 เพื่อให สพท. มีการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ

งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

วัตถุประสงค :

ชื่องาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปผล รายงาน

กํากับ ติดตามเรงรัดการชําระเงินบํารุง

มอบหมายกลุมบริหารสินทรัพยจดั เก็บตามระเบียบ

สรุปผลการดําเนินการจัดเก็บเงินบํารุงกิจการลูกเสือ

ดําเนินการจัดเก็บ

แจงการดําเนินงานใหสถานศึกษาดําเนินการ

การตัดสินใจ

ของปถัดไป

มีนาคม

ของปถัดไป

มกราคม

ของปถัดไป

มกราคม

ธันวาคม

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา /
ครูผรู ับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัด

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

มีแบบสรุปรายงานผล

-

-

-

-

-

ลูกเสือ / เนตรนารี

มีขอมูลบุคลากรดาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กรกฎาคม – ธันวาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทําขอมูล บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปผล

กํากับ ติดตามเรงรัดการจัดเก็บ

มอบหมายกลุมบริหารสินทรัพยจดั เก็บ

สรุปผลการดําเนินการจัดเก็บฯ

ดําเนินการจัดเก็บ

แจงแนวการดําเนินงาน

จัดทําขอมูลที่เกีย่ วของ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

วัตถุประสงค : 5.9 เพื่อให สพท. มีการจัดเก็บเงินบํารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวของ

ชื่องาน
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งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปผลและรายงานใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของทราบ

ประสาน ติดตามผลการดําเนินงาน

ดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนด

กิจกรรม

ประสานหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อน

ประชุมระดมความคิดกับคณะบุคคล หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวดําเนินงาน

ผูเกี่ยวของในระดับพื้นที่

ศึกษานโยบายแนวดําเนินการ และประสานแจง

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปผล

ประสาน ติดตามผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามกิจกรรม

ดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการ

ประสานหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ

ประชุมระดมความคิด กําหนดนโยบาย

ประสานแจงผูเกี่ยวของ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

มีแบบสรุปรายงาน

-

-

-

-

- มีแผนงาน / โครงการ

- มีนโยบายชัดเจน

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

กุมภาพันธของปถัดไป

มกราคมของปถัดไป

กันยายน – ธันวาคม

กรกฎาคม – สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

เวลาดําเนินการ

วัถตุประสงค : 5.10 เพื่อให สพท. จัดใหมีการประชุมสัมมนาผูน ํา ผูบริหาร ผูเกีย่ วของกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนการฝกอบรม การชุมนุมลูกเสือชาวบานฯ

ชื่องาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

กระทรวงกลาโหม

การศึกษาไปยัง สพฐ. เพื่อรอเห็นชอบจาก

-

-

-

-

-

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

การตัดสินใจ

สถานศึกษายื่นแบบฟอรมผานสํานักงานเขตพื้นที่

สถานศึกษา และใหความเห็นชอบในขั้นตน

ทหารบก / หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารตรง

นักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาเสนอจังหวัด

จัดกรอกแบบฟอรมพรอมคํารองขอจัดตั้งกองพัน

นักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดที่สังกัด

ประสานงานจังหวัดทหารบก / หนวยฝก

สถานศึกษาสํารวจความพรอม

กระทรวงกลาโหม

สํารวจขอมูลสถานศึกษาตามนโยบาย

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ผูมีอํานาจเห็นชอบ

จัดกรอกแบบฟอรมคํารอง

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

สถานศึกษาสํารวจความพรอม

แจงสถานศึกษา

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

5.11 เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มคี วามพรอม

วัตถุประสงค :

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

ชื่องาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนรับทราบหนาที่ของตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนใหเปนประชาธิปไตย
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมที่ชวยเหลือผูอื่น และสังคม

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
3.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียน การแตงกาย การรวม
กิจกรรม
3.3 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางการปองกัน และแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
นักเรียน
3.4 สงเสริมสถานศึกษา ในการจัดทําโครงการเด็กและเยาวชนดีเดน
3.5 ประสานการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธ

4. คําจํากัดความ
4.1 ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยประชาชน
ผานกระบวนการเลือกตั้งผูแทนราษฎร
4.2 วินัย หมายถึง ระเบียบสําหรับควบคุมคนในสังคมแตละแหง เปนขอตกลงในสังคมนั้นที่จะ
ใหทําหรือไมใหทําในบางสิ่งบางอยาง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหสถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน
1. กําหนดตัวชี้วัด ในกิจกรรมของนักเรียนตามนโยบาย
2. กําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมสําคัญ ๆ แจงหนวยงานในสังกัด
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียน
4. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปการดําเนินงานระดับโรงเรียน
5. ประกาศผลการประเมิน แจงประชาสัมพันธหนวยงาน
118
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6. รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรู เผยแพร
5.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
1. ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมระเบียบที่นําสูการปฏิบัติ
2. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติการดําเนินการของโรงเรียน
3. แจงหนวยงานในสังกัดทราบ กิจกรรมโครงการในรอบป
4. ดําเนินการประสานหนวยงาน แตงตั้งคณะทํางาน ติดตามความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา ดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ
5. กํากับ ติดตาม
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5.3 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางกากรปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียนนักศึกษา
1. กําหนดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย
2. แจงหนวยงานในสังกัดนําสูการปฏิบัติ
3. ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
4. ติดตามประเมินผล แตละกิจกรรม
5. สรุปและการรายงานผล
5.4 สงเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการเด็กและเยาวชนดีเดน
1) ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติใหสถานศึกษาทราบ
2) กําหนดโครงการ กิจกรรม ดําเนินงาน
3) แตงตั้งคณะทํางาน จัดทํารายละเอียด รูปแบบการประเมิน ตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และประเมินพรอมคัดเลือก
4) สรุป ผลการประเมิน ประกาศผลการประเมินแจงโรงเรียน
5) มอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ
6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
6.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน
กําหนดตัวชี้วัด

กําหนดแผนงาน โครงการ

ติดตามประเมินผล

ประสานหนวยงาน/สรุปผล

ประการผลการประเมินฯ

สรุป เผยแพร

6.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
ประสาน แจงหนวยงาน

จัดทําระเบียบ/แนวปฏิบัติ
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แจงหนวยงาน/โครงการ

ประสานดําเนินการ

กํากับ ติดตาม

สรุป และรายงาน

6.3 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางกากรปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียนนักศึกษา
กําหนดโครงการ/กิจกรรม

แจงหนวยงาน

ดําเนินกิจกรมตามโครงการ
ติดตาม ประเมินผล

สรุป และรายงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.4 สงเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการเด็กและเยาวชนดีเดน
ประกาศนโยบาย
/แนวปฏิบัติ

กําหนดโครงการ/กิจกรรม

แตงตั้งคณะทํางานประเมินพรอม
คัดเลือก

สรุปผล/แจงประกาศ

พิธีมอบเกียรติบตั ร รางวัล

สรุป และรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
8.2 คูมือบริหารจัดการแนะแนว 2545
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน
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8.5 พ.ร.บ.สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2521
8.6 คูมือพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
8.7 คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2551

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรู เผยแพร

หนวยงาน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การศึกษา / สพท.

กลุมสงเสริมการจัด

ครู / นักเรียน

การศึกษา / สพท.

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

การตัดสินใจ

ประกาศผลการดําเนินกิจกรรมดีเดนแจงประชาสัมพันธ

ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปการดําเนินงาน
ระดับโรงเรียน

ติดตามประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมสําคัญ แจง

กําหนดตัวชี้วัดในกิจกรรมของนักเรียนตามนโยบาย

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

รวบรวมขอมูล เผยแพร

ประกาศผลการดําเนินกิจกรรมดีเดน

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

ติดตามประเมินผล

กําหนดแผนงาน/โครงการ

กําหนดตัวชี้วัด/นโยบาย

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

5.1 เพื่อใหมีการสงเสริมสถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเ กี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน

วัตถุประสงค :

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

กํากับ ติดตามความประพฤตินักเรียน

ดําเนินการประสานงานหนวยงาน

ในรอบป

แจงหนวยงานในสังกัดทราบ ดําเนินกิจกรรมโครงการ

จัดทําระเบียบ แนวปฏิบตั ิการดําเนินการของโรงเรียน

ที่กําหนดสูการปฏิบัติ

มีนาคม
ของปถัดไป

ของปถัดไป
มีแบบสรุปรายงาน

-

-

-

มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

ครู / โรงเรียน /
เจาหนาที่ / สพท.

ครู / โรงเรียน

สพท.

จัดการศึกษา /

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา /
สพท.

กลุมสงเสริมการ

สพท.

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา /

สพท.

จัดการศึกษา /

กลุมสงเสริมการ

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

กรกฎาคม – มีนาคม

กรกฎาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

การตัดสินใจ

ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมระเบียบ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงานผล

กํากับ ติดตาม

ประสานดําเนินการ

แจงหนวยงานในสังกัด

จัดทําระเบียบ แนวปฏิบตั ิ

ประสานแจงหนวยงาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

5.2 เพื่อให สพท. มีการสนับสนุนสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียน การแตงกายรวมกิจกรรม

วัตถุประสงค :

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

ชื่องาน

126

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

ติดตามประเมินผลแตละกิจกรรม

ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ

แจงหนวยงานในสังกัดนําสูการปฏิบัติ

กําหนดกิจกรรม/โครงการตามนโยบาย

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงานผล

กํากับ ติดตาม ประเมินผล

ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ

แจงหนวยงานนําสูการปฏิบัติ

กําหนดกิจกรรม/โครงการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

ของปถัดไป

มีนาคม

ของปถัดไป

มีนาคม

ของปถัดไป

-

-

-

-

มีโครงการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

การศึกษา / สพท. /
ครู / โรงเรียน

กลุมสงเสริมการจัด

ครู / โรงเรียน

การศึกษา / สพท. /

กลุมสงเสริมการจัด

ครู / โรงเรียน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา / สพท.

การศึกษา / สพท.

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

มิถุนายน – มีนาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

5.3 เพื่อให สพท. มีการสนับสนุนสถานศึกษากําหนดแนวการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน

วัตถุประสงค :

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

ชื่องาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

มอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ

ดําเนินการ

มีแบบสรุปผลการ

-

-

-

-

ชัดเจน

มีการกําหนดนโยบาย

มาตรฐานคุณภาพงาน

เจาหนาที่ / สพท.

ครู / โรงเรียน

เจาหนาที่ / สพท. /

เจาหนาที่ / สพท.

ครู / โรงเรียน

เจาหนาที่ / สพท. /

ครู / โรงเรียน

เจาหนาที่ / สพท. /

เจาหนาที่ / สพท.

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

ของปถัดไป

มกราคม

ของปถัดไป

มกราคม

ธันวาคม

มิถุนายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

การตัดสินใจ

สรุปผลการประเมิน ประกาศผลการประเมินแจงโรงเรียน

ตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา และประเมิน

แตงตั้งคณะทํางาน จัดทํารายละเอียด รูปแบบการประเมิน

ดําเนินการ

กําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะดําเนินงาน แจงโรงเรียน

ประสานนโยบาย และแนวปฏิบัตสิ ูสถานศึกษา

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงานผล

มอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ

สรุปผลการประเมิน

แตงตั้งคณะทํางาน/ประเมิน คัดเลือก

กําหนดกิจกรรม/โครงการ

ประสานนโยบายและแนวปฏิบัติ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

5.4 เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดทําโครงการบุคคลดีเดน นักเรียนตัวอยางในสถานศึกษา

วัตถุประสงค :

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

ชื่องาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริม พัฒนาสรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีมของเด็กนักเรียน
2.2 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดตั้งองคกรสภาเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
2.3 เพื่อสงเสริมพัฒนา ยกระดับการมีสวนรวมของนักเรียนในสถานศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมพัฒนาความเขมแข็งในองคกรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา
3.2 สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง สภานั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ง หวั ด และ
ระดับชาติ
3.3 สงเสริม สนับสนุน กิจกรรม โครงการและสมัชชานักเรียน ในทุกระดับ ใหมีประสิทธิภาพ
3.4 การติดตาม กํากับดูแล ประเมินผล และรวบรวมผลการดําเนินการ

4. คําจํากัดความ
4.1 สภานักเรียน หมายถึง สภาผูแทนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขามาทําหนาที่ชวยเหลือ
โรงเรียนทางดานการปกครอง กิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมของนักเรียน
4.2 สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือกจากเด็ กและ
เยาวชนใหทําหนาที่รวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมสิทธิเด็ก การปองกัน
แกไขป ญ หาตลอดจนการพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.สง เสริมการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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5.1 กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจงหนวยงานในสังกัด
5.2 กําหนดโครงการ กิจกรรม แจงหนวยงานในทุกระดับ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดกิจกรรม
5.4 ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กําหนด
การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียน
การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

-

การประชุมสภานักเรียน ระดับเขต
การเขารวมกิจกรรมของหนวยงานใน/นอกจังหวัด
การประชุมสมัชชาเยาวชนระดับจังหวัด ระดับชาติ
5.5 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
5.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กําหนดนโยบาย/แจงหนวยงาน

กําหนดโครงการ/กิจกรรม ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด

ติดตามประเมินผล

สรุปการดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช

-

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.2 อนุสัญญาสิทธิเด็ก
8.3 พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.4 พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม

ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนด

และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

มกราคม

ธันวาคม

มีแบบสรุปรายการ

-

-

-

มีนโยบายชัดเจน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เจาหนาที่ / สพท.

เจาหนาที่ / สพท.

ครู / โรงเรียน

เจาหนาที่ / สพท. /

เจาหนาที่ / สพท.

เจาหนาที่ / สพท.

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

มิถุนายน – ธันวาคม

พฤษภาคม

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมและการจัดการศึกษา

การตัดสินใจ

กําหนดกิจกรรม/โครงการ แจงหนวยงานในทุกระดับ

กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจงหนวยงานในสังกัด

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงานผล

สรุปผลการประเมิน

ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ

กําหนดกิจกรรม/โครงการ ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กําหนดนโยบาย/แจงหนวยงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดตั้งองคกรสภาเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

วัตถุประสงค :

ลําดับที่

งานสงเสริม พัฒนาสรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการปกปองคุมครองและสงเสริมสิทธิเด็ก

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
เด็กในนักเรียน นักศึกษา โดยประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด ชุมชน ผูปกครองและหนวยงาน
อื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันกําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาใหมีความปลอดภัย
จากการถูกละเมิดสิทธิ์

4.คําจํากัดความ
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนสงเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กแหงองคการ
สหประชาชาติ ใหความชวยเหลือและคุมครองเด็กถูกละเมิด หรือถูกปลอยปละละเลย ทอดทิ้ง ไมได
รับการดูแลและพัฒนาตามที่ควร จนเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจ หาแนวทางในการปองกันและ
คุม ครองสิทธิเด็กในประเทศไทย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.
คุมครองเด็ก
5.2 รวบรวมและเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
5.3 จัดตั้งศูนยประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ปองกันใหเด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด
5.4 ติดตาม วิเคราะหผล ดูแลและสรุปผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษา วิเคราะห

รวบรวม/เผยแพรขอมูลขาวสาร

จัดตั้งศูนยประสานงาน

ติดตามผล/วิเคราะหผล

สรุปผลการดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
8.2 แนวทางการดําเนินการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
8.3 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.4 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
8.5 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ประชุมกับองคกรที่เกี่ยวของ

กํากับติดตาม ดูแลใหการชวยเหลือ และการเขารวม

ที่เกี่ยวของ

จัดตั้งศูนยประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ปองกันให
เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด /จัดทํากิจกรรม โครงการ

รวบรวมและเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของใหสถานศึกษา

ศึกษาวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบทีเกี่ยวของ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงานผล

กํากับ ติตามดูแล

จัดตั้งศูนยประสานงาน/จัดทํากิจกรรม/
โครงการที่เกีย่ วของ

รวบรวมและเผยแพรเอกสาร

ศึกษาวิเคราะหขอกฎหมาย

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิ พนจากการถูกลวงละเมิด

วัตถุประสงค :

ของปถัดไป

มีนาคม

-

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

ครู / โรงเรียน

การศึกษา / สพท. /

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา/ สพท. /
ครู / โรงเรียน

กลุมสงเสริมการจัด

ครู / โรงเรียน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา/ สพท. /

การศึกษา / สพท.

กลุมสงเสริมการจัด

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา / สพท.

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

มีแบบสรุปรายงาน

-

มีศูนยประสานงานที่ สพท.
/ จังหวัด

มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

การตัดสินใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน
งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

2 วัตถุประสงค
เพื่อใหเงินทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของชาติ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 วัตถุประสงคการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน ของแตละหนวยงาน องคกร
3.2 หนวยงาน องคกรอื่น ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน
3.3 พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
3.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนสําหรับคาใชจายในการศึกษาที่บุคคลหรือองคการตางๆ
บริจาคใหเพื่อชวยเหลือสงเคราะหผูที่มิไดอยูในหนาที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนไดศึกษาเลาเรียน
การศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปจจุบัน
4.2 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยทิ่ใชเงิน (Non-Financial Resources) และ
ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใชการเงินครอบคลุม
ปจจั ยหลัก ๆ คือ ที่ดิน อาคาร สิ่ งกอสราง วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนและการผสมผสานการ
ใชปจจัยตาง ๆ เขาดวยและยังใหความหมายในวงที่แคบวา ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปจจัย
นําเขา (Input) ที่นําไปใชเพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปจจัยนําเขา
นี้สวนใหญจะเปนรูปของเงินงบประมาณทั้งดานรายจายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานประจํา เชน เงินเดือน
และคาตอบแทน คาใชจายวัสดุอุปกรณกับรายจายดานการลงทุน
4.3 ระดมทุน หมายถึง การรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุ ตางๆ ที่ไดรับจากการบริจาคขอซื้อในราคา
ถูกกวาตนทุน มาทําประโยชนใหแกองคกรใด องคกรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน
5.2 วางแผนการดําเนินการและแจงเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจน
รายละเอียดของกองทุน
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษาพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่สมควรไดรับความชวยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเงื่อนไขตาง ๆ
5.4 โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
5.5 จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน
5.6 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุนและรายงานผลการเรียนและ
การดําเนินการใชทุน
5.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค
ของกองทุน

วางแผนการดําเนินการและแจงเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียน

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา
และพิจารณาคัดเลือกนักเรียน

แจงรายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหสถานศึกษา
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โอนเงินทุนหรือการมอบทุน

ตรวจสอบเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน

ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเครื่องหมายตอบ
แทนและการตอบขอบคุณ

7. แบบฟอรมที่ใช
ใชตามแบบที่กําหนดตามเงื่อนไข

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยวิธีการปฏิบัติการใหเครื่องหมายตอบแทนผูชวย
เหลือราชการ พ.ศ. 2531
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

กรกฎาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

พฤษภาคม

เมษายน

เวลาดําเนินการ

การตัดสินใจ

ตรวจสอบ/รายงาน และแจงคําขอบคุณไปยังผูใหเงินทุน

จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของ
กองทุนตอบขอบใจหรืออนุโมทนา

เงื่อนไขกองทุน )

โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา(แลวแตกรณีตาม

คณะกรรมการพิจาณา คัดเลือก และแจงรายชื่อนักเรียน
ที่ไดรับคัดเลือกใหสถานศึกษา

ความชวยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเงื่อนไขตาง ๆ

การศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรไดรับ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อ

แจงโรงเรียน

วางแผนการดําเนินการและแจงเงือ่ นไขการคัดเลือก
นักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน/

กองทุน

ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงคของ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ตรวจสอบ / รายงาน

รายงานทางการเงินตามเงื่อนไขของกองทุน

โอนเงินทุนหรือมอบทุน

แจงรายชื่อนักเรียนทีไ่ ดรับการคัดเลือก

แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานพิจารณาคัดเลือก

วางแผนการคัดเลือก

ศึกษาเงื่อนไข

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา / กลุม
สินทรัพย

คณะกรรมการ

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การศึกษา

เกลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

มีการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ

-

-

-

- มีเอกสารอางอิง

- รูปแบบขอรับทุนตาม
เงื่อนไข

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

วัตถุประสงค : เพื่อใหมีการใหเงินทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ให

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )

2 วัตถุประสงค
เพื่อใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงชวยแบงเบา
ภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติโดยรวม โดยมุงหวังวา
ผูกูยืมจะสามารถเลาเรียนไดจนสําเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมี
จิตสํานึกในการชําระหนี้คืนเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับรุนนองตอไป

3. ขอบเขตของงาน
การพิ จ ารณาให ผู มี สิ ท ธิ์ไ ด รั บ การกู ยื ม เงิ น ตามวงเงิ น ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรให กั บ นัก เรี ย นและ
นักศึกษาในจังหวัด

4. คําจํากัดความ
4.1 กองทุน หมายถึง กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.3 กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.4 ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.5 ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม หมายถึง บุคคลซึ่งคณะกรรมการทําสัญญาจาง
ใหทําหนาที่บริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามมาตรา 37
4.6 นักเรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผูซึ่งศึกษาอยูในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
ของทางราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่กฎหมาย
จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
และให ห มายความรวมถึ ง ผู ซึ่ ง ได รั บ การตอบรั บ ให เ ข า ศึ ก ษาในโรงเรี ย นสถานศึ ก ษาหรื อ
สถาบันการศึกษาดังกลาวดวย
4.7 ผูกูยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินจากกองทุน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แจงสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด
5.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินที่ไดรับ
5.4 แจงสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรร ดําเนินการตามขั้นตอนของ กยศ.
5.5 ติดตาม ประเมินผล

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แจงสถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรวงเงิน
แจงสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรร

ติดตาม ประเมินผล

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยวิธีการปฏิบัติการใหเครื่องหมายตอบแทนผูชวยเหลือ
ราชการ พ.ศ. 2531
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา
140

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ติดตาม ประเมินผล

แจงสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรรวงเงิน

พิจารณาจัดสรรวงเงินใหแกสถานศึกษา

แตงตั้งกรรมการพิจารณาวงเงินที่ไดรับการจัดสรร

เขารวมอยูแลว

แจงสถานศึกษาสมัครเขารวมโครงการใหมและที่

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ติดตาม ประเมินผล

แจงสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรร

พิจารณาจัดสรรวงเงิน

แตงตั้งคณะกรรมการ

แจงสถานศึกษา

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

-

-

-

-

-

เวลาดําเนินการ

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

คณะกรรมการ

การศึกษา/

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติโดยรวม โดยมุงหวังวาผูกูยืมจะสามารถเลาเรียนไดจนสําเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสํานึกในการชําระหนี้คืนเพื่อสราง
โอกาสทางการศึกษาใหกับรุนนองตอไป

เพื่อเปนการใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาไดรับ

วัตถุประสงค :

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ทุนการศึกษา และงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน

2 วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสไดรับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการดํารงชีวิตและศึกษา
อยางทั่วถึง

3. ขอบเขตของงาน
3.1 พิจารณาจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนตามโอกาส
3.2 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนทุนการศึกษา
3.3 ติดตาม กํากับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดําเนินการ

4. คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินหรือสิ่งของเครื่องใชที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ องคกร
เอกชน บุคคล มูลนิธิ ที่ใหการสนับสนุน
4.2 สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิภาพที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถานศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติ แจงหนวยงานในสังกัด
กําหนดรายละเอียดแจงสถานศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด
รายงานผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กําหนดนโยบาย

กําหนดรายละเอียด แจงสถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด

สรุปรายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
-

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
143
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

รายงานผลการดําเนินงาน

จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

กําหนดรายละเอียดแจงสถานศึกษา

กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติแจงหนวยงานในสังกัด

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สรุปรายงานผล

จัดสรรตามรายละเอียด

แตงตั้งคณะกรรมการ

กําหนดรายละเอียด แจงสถานศึกษา

กําหนดนโยบาย

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

การตัดสินใจ

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

เวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสไดรับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการดํารงชีวิตและศึกษาอยางทั่วถึง

งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

วัตถุประสงค :

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2 วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอันดีงามของทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ทรัพยากร
ธรรมชาติทเี่ กี่ยวของกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
2.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษาใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2 3 เพื่อสงเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน
2.4 เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน และสังคม
ไดอยางมีความสุข
2.5 เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ในวัฒนธรรม

3. ขอบเขตของงาน
3.1 มีหนวยงาน องคกรรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกระดับ
3.2. มีแผนงาน / โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 มีระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกระดับ
3.4 มีร ะบบการติด ตามผล รายงานและประเมิน ผล เพื่อเผยแพร โครงการอั นเนื่องมาจาก
พระราชดําริอยางแพรหลายและทั่วถึง
3.5 มีเครือขายการนําไปใชตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งในระดับเขตพื้นที่ และ
สถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ

4. คําจํากัดความ
โครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ หมายถึ ง โครงการที่ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2546 ดังนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ
ที่ ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น ผู ดํ า เนิ น งานเพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ ทั้ ง นี้ เป น โครงการที่ ส นอง
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
5.2 แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให บรรลุเปาหมาย
5.3 จัดทําเอกสารคูมือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด
5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพรอมทั้งประเมินผลและรายงานผลให
กระทรวง ทราบ เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดใหดีขึ้นและหมดไป
5.6 ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชุมจัดทําโครงการ

แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให บรรลุเปาหมาย

จัดทําเอกสารคูมือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
สรุปผลการดําเนินงานพรอมทั้งประเมินผลและรายงาน

ติดตาม รายงานผล และประชาสัมพันธ
เผยแพรผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
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งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รายละเอียดงาน

การตัดสินใจ

ตุลาคม

ดําเนินงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

กันยายน-

กันยายน

ประเมินผลและรายงานผลใหกระทรวงทราบเพื่อปรับปรุง
และแกไขปญหาที่เกิดใหดีขึ้นและหมดไป
ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธเผยแพรผลการ

สิงหาคม–

สิงหาคม

มกราคม-

ตุลาคม-ธันวาคม

ตุลาคม-ธันวาคม

เขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพรอมทั้ง

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด

โครงการที่กําหนด

จัดทําเอกสารคูมือประกอบการฝกอบรมตามแผนงาน

กิจกรรมให บรรลุเปาหมาย

แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงานวิทยากรเพื่อจัด

ตุลาคม

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

คณะกรรมการ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา /

หนวยงานอื่น

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา/

หนวยงานอื่น

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา/

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

-

-

-

-

-

เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ และประสานพื้นที่จัดกิจกรรม

ประชุมจัดทําโครงการตามกรอบนโยบายของ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ติดตาม รายงานผล

ประเมินผล/รายงาน

ดําเนินการตามแผน

จัดทําเอกสารประกอบการ
ดําเนินงานตามแผนการทํางาน

แจงหนวยงานและประสาน
คณะทํางาน

จัดทําโครงการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

วัถตุประสงค : เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริไดบรรลุวัตถุประสงค

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนา และปองกันตนเอง ( อพป. )

2 วัตถุประสงค
2.1 ฝกอบรมประชาชนในหมูบาน ใหมีศักยภาพ มีจิ ตสํานึกสรางชุมชนใหเขมแข็งรักถิ่นฐาน
เห็นประโยชนของชาติและสวนรวมเปนที่ตั้ง
2.2 มีสวนรวมในการพัฒนาและปองกันแกไขปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ความสงบ
เรียบรอยของชุมชน
2.3 พัฒนาและยกระดับความเปนอยูของราษฎรในหมูบานใหสูงขึ้นกวาเดิม อยางเปนระบบ
และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในหมูบาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ดําเนินการฝกอบรมประชาชนหมูบาน ในพื้นที่รวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน. จังหวัด) ในหมูบาน อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
3.2 ประชาชนมีความตระหนักถึง ภัยคุกคามทุกรูปแบบและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบเรียบรอย ภายในประเทศ

4. คําจํากัดความ
งานโครงการจัด การศึกษาในหมูบ านอาสาพัฒ นา และปองกันตนเอง ( อพป. ) หมายถึง
โครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง โดยฝกอบรมประชาชนในหมูบานใหมีศักยภาพ สรางชุมชนให
เขมแข็ง รักถิ่นฐาน รวมกันพัฒนา และปองกันแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง จัดชุดรักษาความปลอดภัย
ในหมูบาน รวมใจในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมจัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษาในหมูบาน อพป. รวมกับ
กอ.รมน. จังหวัด
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารับการประชุมรวมกับ กอ.รมน. ภาค เพื่อเตรียมการฝกอบรม
เปนวิทยากรใน หมูบาน
5.3 จัดสงขาราชการในสํานักงานเขารวมเปนวิทยากรตามที่ กอ.รมน.จังหวัดกําหนด

150

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

5.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในแตละปตามที่ กอ.รมน.จังหวัดขอความรวมมือ
5.5 สรุปและรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตอไป

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทําแผนรวมกับ กอ.รมน.

ฝกอบรมวิทยากร รวมกับ กอ.รมน.

วิทยากรดําเนินการตามโครงการในหมูบาน

ติดตามและประเมินผล

สรุป รายงานผลและประชาสัมพันธ
เผยแพรผลการดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. 2522
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
151
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา

กําหนด

ติดตาม ประเมินผลในแตละปตามที่ กอ.รมน. จังหวัด

กอ.รมน. กําหนด

จัดสงวิทยากรดําเนินการตามโครงการในหมูบานตามที่

ฝกอบรมเปนวิทยากรรวมกับ กอ.รมน.

รมน. และจังหวัด

จัดทําแผนงานการศึกษาในหมูบาน อพป. รวมกับ กอ.

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ
เผยแพรผลการดําเนินงานรายงาน

ติดตามและประเมินผล

วิทยากรดําเนินการตามโครงการ
ในหมูบาน

ฝกอบรมวิทยากร รวมกับ
กอ.รมน.

จัดทําแผนรวมกับ กอ.รมน.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

1 สัปดาห

1 เดือน

2 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

เวลาดําเนินการ

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน ใหมีศักยภาพ มีจติ สํานึกสรางชุมชนใหเขมแข็ง รักถิ่นฐาน เห็นประโยชนของชาติและสวนรวมเปนที่ตั้ง

วัตถุประสงค :

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนา และปองกันตนเอง ( อพป. )

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)

2 วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่อยูอาศัยตามแนวชายแดนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง สามารถนําความรู
ไปสรางความมั่นคงใหกับตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและประเทศชาติอยางมีคุณภาพ

3. ขอบเขตของงาน
งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) เปนภารกิจในการรักษาความมั่นคงตาม
แนวชายแดน โดยมิไดหมายถึงการสรางรั้ว เครื่องกีดขวาง การวางกําลังทหาร กองกําลังตํารวจตระเวน
ชายแดน เพื่อตรึงแนวชายแดนเทานั่น แตยังหมายถึงภารกิจที่ตองฟนฟูศักยภาพของประชาชนใหเขมแข็ง
ทุกดาน ทั้งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
ในหมูบานตามแนวชายแดนใหสูงขึ้น พรอมที่จะเปน “ปราการพลังประชาชน ”

4. คําจํากัดความ
งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) หมายถึง โครงการหมูบาน ปองกันตนเอง
ตามแนวชายแดน เปนโครงการที่รัฐบาลไดจัดทําขึ้น เพื่อชวยเหลือราษฎรไทยที่ไดรับผลกระทบจากการ
สูรบบริเวณตามแนวชายแดน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาจัดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (กอ.รมน., ตชด.)
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดกิจกรรม ตามความจําเปน
และเหมาะสม
5.3 จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
5.5 สรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
5.6 เผยแพรผลงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
153
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมหารือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ (กอ.รมน., ตชด.)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดกิจกรรมตามความจําเปนและเหมาะสม

จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

สรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

เผยแพรผลงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2524 เกี่ยวกับหมูบาน
ปองกันตนเองตามชายแดน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554
3. แผนงาน/โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

สรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ

จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการ
เพื่อจัดกิจกรรมตามความจําเปนและเหมาะสม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุม
หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (กอ.รมน.,

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

แผนงาน/โครงการที่กําหนด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตาม

จัดลําดับงบประมาณประจําป

แผนพัฒนาจังหวัดประจําป

กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปและ

เศรษฐกิจการเมือง การปกครองและสังคม

นโยบายและสภาพพื้นที่ของจังหวัด ทั้งดาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาจังหวัดเพื่อวิเคราะห

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งมี

รายละเอียดงาน

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 สัปดาห

เวลาดําเนินการ

-

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

ผูรับผิดชอบ

วัตถุประสงค : เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่อยูอาศัยตามแนวชายแดนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง สามารถนําความรูไ ปสราง ความมั่นคงใหกับตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและประเทศชาติอยางมีคุณภาพ

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

เผยแพรผลงาน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

เผยแพรผลงาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

2 สัปดาห

เวลาดําเนินการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

วัตถุประสงค : เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่อยูอาศัยตามแนวชายแดนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง สามารถนําความรูไ ปสราง ความมั่นคงใหกับตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและประเทศชาติอยางมีคุณภาพ

ชื่องาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

2 วัตถุประสงค
2.1 ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงตลอดชีวิต
2.2 ประชาชนไดเรียนวิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร และวิชาสามัญอยางครบถวน
2.3 ประชาชนไดเรียนรูวิชาชีพที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และเรียนรูศาสนาที่ถูกตอง
2.4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทํา เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เปนศาสนิกชนที่ดี
มีสมานฉันท กอใหเกิดสังคมสันติสุข

3. ขอบเขตของงาน
3.1 งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถพัฒนาความเปนอยู
และแกปญหาดานสังคมวิทยา
3.2 มีหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 มีระบบขอมูลสารสนเทศและเครือขายการเรียนรูที่กวางขวาง

4. คําจํากัดความ
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัด
นราธิวาส

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งมีคณะอนุกรรมการพัฒนาจังหวัด เพื่อวิเคราะห
นโยบายและสภาพพื้นที่ของจังหวัด ทั้งดานเศรษฐกิจการเมือง การปกครองและสังคม
5.2 กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปและแผนพัฒนาจังหวัดประจําป
5.3 จัดลําดับงบประมาณประจําป
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
5.6 เผยแพรผลงาน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
157
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งมีคณะอนุกรรมการ
พัฒนาจังหวัด

กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปและแผนพัฒนาจังหวัดประจําป
จัดลําดับงบประมาณประจําป
เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

เผยแพรผลงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554
2. โครงการที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามแผนงาน
/โครงการที่กําหนด

จัดลําดับงบประมาณประจําป

กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปและ
แผนพัฒนาจังหวัดประจําป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาจังหวัด

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

โครงการที่กําหนด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามแผนงาน/

จัดลําดับงบประมาณประจําป

จังหวัดประจําป

กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปและแผนพัฒนา

และสังคม

ของจังหวัด ทั้งดานเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง

พัฒนาจังหวัดเพื่อวิเคราะหนโยบายและสภาพพื้นที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

รายละเอียดงาน

เพื่อใหประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงตลอดชีวิต

วัตถุประสงค :

1 สัปดาห

1 สัปดาห

2 สัปดาห

2 สัปดาห

1 สัปดาห

เวลาดําเนินการ

-

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

ผูรับผิดชอบ
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เผยแพรผลงาน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

เผยแพรผลงาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

ลําดับที่

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

รายละเอียดงาน

เพื่อใหประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงตลอดชีวิต

วัตถุประสงค :

การตัดสินใจ

2 สัปดาห

เวลาดําเนินการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ชื่องาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และ
สงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2.2 เพือ่ ดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
2.3 เพื่อดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 เพื่อประสานการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในจังหวัด

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประสานงาน สงเสริม สนับสนุน การปองกัน
และแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ในกลุมนักเรียน-นักศึกษา ในพื้นที่ใหบริการทางการศึกษา
รวมทั้งในเขตพื้นที่จังหวัด รวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

4. คําจํากัดความ
4.1 หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง
- กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. / สพป. / สพม. สถานบันอาชีวศึกษา / กศน.
/ สถานศึกษา
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. )
- จังหวัด อําเภอ (ศตส.จ., ศตส.อ.)
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัด ประจําศาลคดีเด็ก
และเยาวชน ศาลคดีเด็กและเยาวชน ศูนยฝกและอบรมเด็ก สถานพินิจและคุมครองเด็ก กองบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัด
- ภาคเอกชน สื่อมวลชน
4.2 สถาบันสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หมายถึง กรมการทองเที่ยว กรมพล
ศึกษา สถาบันการพลศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย และกองบังคับ
การตํารวจทองเที่ยว
4.3 สถาบันสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หมายถึงสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กรมศิลปากร
สํานักศิลปากรที่ 1-15 กรมการศาสนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
162

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจขอมูล จําแนกสถานะ
5.2 วิเคราะหขอมูล ประเมินสถานการณ
5.3 จัดทําแผนงาน/โครงการ
5.4 ประชุมชี้แจง
5.5 ทบทวนตรวจสอบขอมูล
5.6 จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมฯ
5.7 จัดระบบสงตอ
5.8 ยกยองใหรางวัลฯ เสริมสรางความเขมแข็ง
5.9 ติดตามประเมินผล และรายงานผล

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํารวจขอมูล จําแนกสถานะ

วิเคราะหขอมูล ประเมินสถานการณ
จัดทําแผนงาน/โครงการ ประชุมชีแ้ จง
ทบทวนตรวจสอบขอมูล
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุม ฯ
จัดระบบสงตอ
ยกยองใหรางวัลฯ เสริมสรางความเขมแข็ง

ติดตามประเมินผล และรายงานผล

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบรายงานขอมูลการจําแนกสถานะ
7.2 แบบรายงานแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรจังหวัด
7.3 แบบรายงานผลการดําเนินตามยุทธศาสตรชาติ

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายรัฐบาล
8.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.3 นโยบายของจังหวัด
8.4 แผนงานโครงการของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุม

ทบทวนตรวจสอบขอมูล

จัดทําแผนงาน / โครงการ และ
ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย

วิเคราะหขอมูล
ประเมินสถานการณ

สํารวจขอมูล จําแนกสถานะ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุม / งบประมาณ

ทบทวนตรวจสอบขอมูล

และประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบาย

จัดทําแผนงาน / โครงการ เสนอของบประมาณ

วิเคราะหขอมูล ประเมินสถาการณ

ดําเนินการสํารวจขอมูล จําแนกสถานะ

รายละเอียดงาน

เพื่อทําใหกลุม เปาหมาย / กลุม เสี่ยงที่อาจเกี่ยวของกับปญหายาเสพติดลดลง

วัตถุประสงค :
มาตรฐานคุณภาพงาน

มกราคม – เมษายน

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน – ธันวาคม

พฤศจิกายน

ประเมินผลได

-

-

-

-

ดําเนินการติดตาม วัดผล

ตุลาคม – พฤศจิกายน มีรายงานชัดเจน สามารถ

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
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ประเมินผล ควบคุม
ติดตามผล

ยกยองใหรางวัล เสริมสรางความเขมแข็ง

จัดระบบสงตอ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ติดตามประเมินผล รายงายผล

เสริมสรางความเขมแข็ง ยกยองใหรางวัล

จัดระบบสงตอ (สมัครใจ / บังคับบําบัด)

การตัดสินใจ

กรกฎาคม – สิงหาคม

พฤษภาคม – มิถุนายน

เมษายน – พฤษภาคม

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อทําใหกลุม เปาหมาย / กลุม เสี่ยงที่อาจเกี่ยวของกับปญหายาเสพติดลดลง

ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

8.

7.

6.

วัตถุประสงค :

ชื่องาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับ จังหวัดและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อสรางเครือขายสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนนักศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งในการส ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
2.3 เพื่ อป อ งกั น และแกไ ขป ญ หาความประพฤติ นั กเรี ย นและนั ก ศึก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมความประพฤตินักเรียนนั ก ศึ ก ษาตามสภาพป ญ หาของจั ง หวั ด และเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประสานความร ว มมื อ ระหว า ง
สถานศึกษา เครือขาย และพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 ศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง ศูนยประสานงานในการ
สงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
4.2 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง พนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1. จัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
5.2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหหนวยงานและสถานศึกษา ในการดําเนินงานสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
5.3. อบรม-ขึ้นทะเบียนและแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.4. สรางเครือขายศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับจังหวัด
และเขตพื้นที่การศึกษา
5.5. จัดทําระบบเฝาระวังปองกันปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนและ
นักศึกษารวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ตํารวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด เปนตน
5.6. รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการออกตรวจรวม และ การจัดระเบียบ
สังคม
5.7. รายงานติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหารวมกัน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
จัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

จัดทําคูมือปฏิบตั ิงานฯ

อบรมพนักงานเจาหนาทีส่ งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา
สรางเครือขายติดตามดูแล สอดสองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

จัดทําระบบเฝาระวัง
รวมจัดระเบียบสังคมกับหนวยงานอื่น
รายงานผล

168

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา พ.ศ. 2548

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

รายงานผล

รวมจัดระเบียบสังคมกับหนวยงานอื่น

จัดทําระบบเฝาระวัง

สรางเครือขายติดตามดูแล

อบรมพนักงานเจาหนาที่

จัดทําคูมือปฏิบตั ิงาน

จัดตั้งศูนยสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา

ธันวาคม – มกราคม

สรุปรายงานผล

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

กรกฎาคม

การตัดสินใจ

-

-

-

-

-

ครบทุกตําบล/พื้นที่

พฤศจิกายน
ธันวาคม

2. มีพนักงานเจาหนาที่

ครบทุกสถานศึกษา
ตุลาคม –

จัดระเบียบสังคมกับหนวยงานอื่น ธันวาคม – กันยายน

พื้นที่

มาตรฐานคุณภาพงาน

กันยายน – ตุลาคม 1. มีพนักงานเจาหนาที่

จัดทําระบบเฝาระวังใหครอบคลุม ธันวาคม – มกราคม

ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

สรางเครือขายติดตามดูแล
สอดสอง

อบรมพนักงานเจาหนาที่

จัดทําคูมือ-แนวทางปฏิบัติงาน

จัดตั้งศูนยสงเสริม

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
งาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

เวลาดําเนินการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ลําดับที่

รายละเอียดงาน

เพื่อสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษาไดตามเปาหมาย

วัตถุประสงค :
ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา /
โรงเรียน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

งานสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษาและการตั้งครรภกอนวัยอันควร

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรม
ทางเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
2.2 เพื่อสรางเครือขายสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนนักศึกษา และหนวยงานอื่น ๆที่
เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสใน
กลุมนักเรียนและนักศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรม
ทางเพศ ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหาเอดสในกลุมนักเรียนและนักศึกษา

4. คําจํากัดความ
พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระทํา หรือ การปฏิบัติตนที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศโดย
ครอบคลุมพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แตงตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.2 ประชุมชี้แจงนโยบายและเปาหมายใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ
5.3 จัดทําแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
5.4 ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ สรางเครือขายเฝาระวังและเสริมสรางทัศนคติทาง
เพศที่เหมาะสมทั้งในระดับสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน
5.5 ติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหารวมกัน
5.6 รายงานผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ

ประชุมชี้แจง
จัดทําแผนงาน/โครงการ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ

ติดตามผล ประเมินผล

รายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
8.3 นโยบายรัฐบาล
8.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.5 แผนงาน/โครงการ ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
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งานปองกันแกไขปญหาโรคเอดส และเพศศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

รายงานผล

ติดตามผล ประเมินผล

ปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ

จัดทําแผนงาน / โครงการ

ประชุมชี้แจง

แตงตั้งคณะกรรมการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

รายงานผล

รวมกัน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหา

ในระดับสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน

ระวังและเสริมสรางทัศนคติทางเพศที่เหมาะสมทั้ง

ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ สรางเครือขายเฝา

สถานศึกษา

สอนเพศศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ

จัดทําแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สถานศึกษาในสังกัดทราบ

ประชุมชี้แจงนโยบายและเปาหมายใหผูบริหาร

และสถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

-

-

-

-

-

-

เวลาดําเนินการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

-

-

-

-

จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

ดําเนินการติดตาม วัดผล
ประเมินผลได

กลุมสงเสริมการ

ผูรับผิดชอบ

มีรายงานชัดเจน สามารถ

มาตรฐานคุณภาพงาน

วัตถุประสงค : เพือ่ ใหกลุมนักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจและสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคและสมรรถนะตามที่กําหนด

3. ขอบเขตของงาน
สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสั งกัดจั ดระบบการดูแ ลชว ยเหลื อ
นักเรียนอยางครบวงจรไดมาตรฐาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การ
จัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาและการสงตอ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน กิจกรรมประชุมชั้นเรียน และ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา เปนตน

4. คําจํากัดความ
4.1 รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ขอมูลดานสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ฯ
4.2 การคั ด กรองนั ก เรี ย น หมายถึ ง การจั ด กลุ มนั ก เรี ย นตามฐานข อ มูล รายบุ ค คล
เปนกลุมปกติ กลุมมีปญหา และกลุมเสี่ยง
4.3 การจัดกิจกรรมปองกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุมปกติเพื่อปองกัน
และสรางความเขมแข็ง เปนการสรางภูมิคุมกันปองกันความเสี่ยงของนักเรียน เชน บานหลังเรียน
4.4 การจัดกิจกรรมแกปญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุมที่มีปญหาดาน
ตาง ๆ ตามสภาพปญหา เชน การระดมทุนเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กขาดแคลน การเขาคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพื่อนที่ปรึกษา
4.5 การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ
4.6 การสงตอ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปญหา
เปนพิเศษ ที่ตองอาศัยการมีสวนรวมจากหนวยงาน หรือบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เชน
จิตแพทย ศิลปน ฯลฯ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดทําระบบ แผนงาน/โครงสราง และผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ที่ชัดเจน
5.2 ประชุมชี้แจงใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
5.3 ดําเนินการเยี่ยมบานตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรูจักเด็กเปนรายบุคคล
การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และ
การสงตอ
5.4 ติดตาม ประเมินผล ใหการชวยเหลือนักเรียนที่พบปญหา
5.5 สรุปผล / รายงาน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
จัดทําระบบ แผนงาน
โครงสราง กําหนดผูร ับผิดชอบ

ประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดําเนินการเยี่ยมบานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน
ติดตามผล ประเมินผล ชวยเหลือ

สรุปผล รายงานผล
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1แบบบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
7.2 แบบคัดกรองนักเรียน S.D.Q
7.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 คูมือการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
8.2 แผนงานโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
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สรุปผล / รายงาน

ติดตามผล ประเมินผล ชวยเหลือ

ดําเนินกิจกรรมเยี่ยมบานตามระบบ
ดูแล 5 ขั้นตอน

ประชุมชี้แจงผูบริหารและผูรับผิดชอบ

จัดทําระบบ แผนงาน/โครงสราง
กําหนดผูร ับผิดขอบ

รายละเอียดงาน

พฤษภาคม

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปผล / รายงานผล

ติดตามผล ประเมินผล

ขั้นตอน

การตัดสินใจ

สิงหาคม

สิงหาคม

ดําเนินกิจกรรมเยี่ยมบานตามระบบดูแล 5 มิถุนายน – กรกฎาคม

ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย

เมษายน

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

โรงเรียน

การศึกษา/ ครู /

กลุมสงเสริมการจัด

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

มีแบบรายงานสรุปผล

-

-

-

มีโครงสรางชัดเจน

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําหนดโครงสราง กําหนดผูร ับผิดชอบ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค :

ลําดับที่

งานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานดําเนินงานวิเทศสัมพันธ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานวิเทศสัมพันธ

2. วัตถุประสงค
2.1 ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางความชวยเหลือ พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดมีการลงนามในความ
ตกลงระหวางประเทศ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเครือขายความรวมมือ กับตางประเทศ
แสวงหาแหล งเงินทุนวัสดุ อุปกรณ ผู เชี่ยวชาญและอาสาสมัครต างประเทศ เพื่อส งเสริ มสนับ สนุน ให
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใชประโยชนทรัพยากรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากตางประเทศ
การสรา งองคค วามรู ด า นตา งประเทศ เพื่ อ เพิ่ มพู น ประสบการณ ด า นการจัด การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตางประเทศที่เปนบทเรียนที่ดี สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํา สารนิเทศและ
ตอบขอหารือดานตางประเทศใหหนวยงานในสังกัดและบุคลากรภายนอก โดยประสานงานกับกลุมวิเทศ
สัมพันธ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ใหเกิดความตื่นตัวในการ
ส ง นั ก เรี ย นเข า ร ว มโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก เรี ย นกั บ ต า งประเทศ หรื อ การขอรั บ ทุ น เพื่ อ ศึ ก ษาต อ
ตางประเทศ ตลอดจนรองรับการเปดเสรีทางการคากับประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงาน ประชาสัมพันธโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน/ระหวาง
ประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ กับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
2.4 เพื่อจัดทําฐานขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการไปสู
เปาหมาย
2.5 เพื่อประสานและสงเสริมสถานศึกษา ใหสามารถเตรียมความพรอมนักเรียนเขาแขงขันใน
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ และสอบขอรับทุนไปเรียนตอตางประเทศได
2.6 เพื่อสงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหมีความพรอมในดานภาษาและวัฒนธรรม รองรับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและเตรียมความพรอมในการเปนศูนยการทางการศึกษาในประชาคม
อาเซียน
2.7 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดความตื่นตัวและใหความสนใจในการสงนักเรียน
เขารวมโครงการฯ มากขึ้น
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3. ขอบเขตของงาน
3.1 การสงเสริม สนับสนุนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ใหเกิดความตื่นตัวใน
การสงนักเรียนเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอ
ตางประเทศ
3.2 เป น สื่ อกลางในการประสานงาน ประชาสั ม พั น ธ โ ครงการแลกเปลี่ ย นนั กเรี ย น
ระหวางประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ กับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
3.3 จัดทําฐานขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการไปสู
เปาหมาย

4. คําจํากัดความ
วิเทศสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธกับตางประเทศ ( Foreign relations ) หมายถึง
งานที่เกี่ยวของกับตางประเทศ รวมทั้งการติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยงานตางประเทศ
ทั้งที่อยูภายในและตางประเทศ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะหงานที่เกี่ยวของ
5.2 เสนอพิจารณาสั่งการ
5.3 ประสานงานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สพฐ.
5.4 แจงเรื่องผลการดําเนินการ/ พิจารณาใหผูเกี่ยวของ
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

วิเคราะหงานที่เกี่ยวของ

เสนอพิจารณาสั่งการ

ประสานงานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สพฐ.

แจงเรื่องผลการดําเนินการ/
พิจารณาใหผูเกี่ยวของ

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.4 ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
8.5 เปาหมายในการเปนศูนยกลางทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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งานวิเทศสัมพันธ

แจงเรื่องผลการดําเนินการ
ใหผูเกี่ยวของทราบ

ประสานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สพฐ.

เสนอพิจารณาสั่งการ

วิเคราะหงานที่เกีย่ วของ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

ดําเนินการ
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

แจงเรื่องผลการดําเนินการใหผูเกีย่ วของทราบ /

การ / เสนอแนะการปฏิบัติ

ประสานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สพฐ. เพื่อพิจารณาสั่ง

เสนอพิจารณาสั่งการ

ดําเนินการไดอยางไรบาง

การตัดสินใจ

-

-

มิถุนายน

พฤษภาคม

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วิเคราะหเรื่องที่นําเสนอวาเกี่ยวของหรือสามารถ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

วัตถุประสงค : เพื่อใหการดําเนินการวิเทศสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ
ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 มุงเนนใหเกิดความตระหนักและมีสวนรวมสนับสนุนจากผูเกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
2.3 เพือ่ พัฒนาบุคลากรเพื่อรอบรับการเปดเสรีการคาและประชาคมอาเซียน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การสงเสริมใหนักเรียน สถานศึกษา ครู อาจารย ในสังกัดไดมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการและวิธีดําเนินการ
3.2 การสงเสริม สนับสนุน ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ และเอกชน
เพื่อสนับสนุนโครงการ
3.3 การจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศ
3.4 การศึกษา วิเคราะห และพัฒนาโครงการ

4. คําจํากัดความ
การแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ หมายถึง นักเรียนจากประเทศตางๆ ที่มี
โครงการแลกเปลี่ยนกับนักเรียนไทยในการศึกษา เลาเรียน และพํานักอาศัยอยูเปน การชั่ว คราวกับ
ประเทศนั้นๆ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห แนวปฏิบัติ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
5.2 ดําเนินการประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงาน/บุคคล
5.3 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
5.4 ดําเนินการ
5.5 แจงเรื่องผลการดําเนินงานใหผเกี่ยวของทราบ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
วิเคราะหงานที่เกี่ยวของ

ประสานงาน

เสนอพิจารณาสั่งการ

ดําเนินการ

แจงเรื่องผลการดําเนินการ

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
-
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งานวิเทศสัมพันธ

แจงเรื่องผลการดําเนินการ

ดําเนินการ

เสนอพิจารณาสั่งการ

ประสานงาน

วิเคราะหงานที่เกีย่ วของ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

ดําเนินการ
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

แจงเรื่องผลการดําเนินการใหผูเกี่ยวของทราบ /

สั่งการ / เสนอแนะการปฏิบัติ

ประสานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สพฐ. เพื่อพิจารณา

เสนอพิจารณาสั่งการ

บุคคล

ดําเนินการประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงาน/

ดําเนินการไดอยางไรบาง

การตัดสินใจ

-

-

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

-

-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วิเคราะหเรื่องที่นําเสนอวาเกี่ยวของหรือสามารถ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน : สพท. มีการดําเนินการวิเทศสัมพันธอยางเปนระบบ

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

1. ชื่อกระบวนงาน
งานประสานสงเสริมการศึกษาการการศาสนาและการวัฒนธรรม

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีการประสานการดําเนินงานดานการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายใน ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา ดําเนินการประสานงานทั้งดานการศึ กษา การศาสนา
และการวัฒนธรรม กับหนวยงาน บุคคล ทั้งภายใน และภายนอก เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลและการรายงานผล

4. คําจํากัดความ
4.1 หนวยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4.2 หนวยงานภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สถาบัน หนวยงาน บุคคลซึ่งอยู
ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 การศาสนา หมายถึง ศาสนาที่บุคคลในหนวยงานภายนอกและภายในนับถือ
4.4 การวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคมเปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติและ
การแสดงออกซึ่งความรู สํานึก คิดในสถานการณตาง ๆ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการประสานงาน การศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม
5.2 จัดทําแผนงาน/โครงการที่เปนการสงเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการและคณะกรรมการประสานงาน
กับการศาสนา และการวัฒนธรรม
5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
5.5 ติดตาม และประเมินผล
5.6 สรุป รายงานผล
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษาวิเคราะห

จัดทําแผนงาน/โครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ติดตาม ประเมินผล

สรุป รายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
แผนงาน/โครงการการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ.
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งานประสานสงเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สรุป รายงานผล

ติดตาม ประเมินผล

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนงาน/โครงการ

ศึกษาวิเคราะหแนวปฏิบัติการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุป รายงานผลการดําเนินการ

ติดตาม ประเมินผล

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

วัฒนธรรม

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
รวมทั้งกรรมการประสานงานกับการศาสนาและการ

การศาสนาและการวัฒนธรรม

จัดทําแผนงาน/โครงการที่เปนการสงเสริมการศึกษากับ

การศาสนาและการวัฒนธรรม

ศึกษาวิเคราะหแนวทางการประสานงานการศึกษากับ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

มีนาคม

มีนาคม

ของปถัดไป

มิถุนายน – มีนาคม

พฤษภาคม

พฤษภาคม

เมษายน

เวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

-

-

-

-

มีแผนงาน / โครงการ

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

วัถตุประสงค : เพื่อใหมีการประสานการดําเนินงานดานการศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรมกับหนวยงานภายใน และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา
และภูมิปญญาทองถิ่น

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอม ทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหมีการใชแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่นใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญา
ทองถิ่น
3.2 สง เสริม พั ฒ นาศัก ยภาพแหล งเรี ย นรู สิ่ ง แวดล อมทางการศึกษา และภูมิ ป ญ ญา
ทองถิ่นใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.3 ประสานใชประโยชนแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ
3.4 สงเสริมประชาสัมพันธใหใชประโยชนจากแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา
และภูมปญญาทองถิ่นอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.5 ติดตาม ประเมินผลการใชประโยชนจากแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา
และภูมิปญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง

4. คําจํากัดความ
4.1 แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณที่สงเสริม
ใหผูเรียนใฝเรียนรู
4.2 ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึงความรูของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งไดมาจากประสบการณ
4.3 สิ่งแวดลอมทางการศึกษา หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจจัดทําทะเบียนแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญา
ทองถิ่น
5.2 จัดทําเอกสารสรุปแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
5.3 ดําเนินการประสานการใชประโยชนแหลงเรียนรู และเผยแพร
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.4 ติดตาม ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู
5.5 สรุปและรายงานผล

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
สํารวจ/จัดทําทะเบียน
แหลงเรียนรูฯ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดทําเอกสารสรุปแหลงเรียนรู
ประสานการใชประโยชน

ติดตามประเมินผล

สรุปและรายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบสํารวจขอมูลแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
7.2 แบบฟอรมติดตามแหลงเรียนรู

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายการสงเสริม สนับสนุนแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
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งานสงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมปิ ญญาทองถิ่น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปและรายงานผล

ติดตาม ประเมินผล

ประสานการใชประโยชน

จัดทําเอกสารสรุปแหลงเรียนรูฯ

สํารวจและจัดทําทะเบียนฯ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลการใชแหลงเรียนรู

ประสานการใชประโยชนแหลงเรียนรูฯ

จัดทําเอกสารสรุป แหลงการเรียนรูฯ และเผยแพร

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่นโดย

สํารวจและจัดทําเบียนแหลงการเรียนรูส ิ่งแวดลอม

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

การตัดสินใจ

ของปถัดไป

มีนาคม

กุมภาพันธ ของป
ถัดไป

มิถุนายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

-

-

-

-

ปญญาทองถิ่น

มีทะเบียนแหลงเรียนรู / ภูมิ

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค : เพื่อใหสถานศึกษามีการใชแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่องาน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาท
ในการสรางความเขมแข็งของชุมชน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่
2.2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนใหมีความเขมแข็ง
2.3 เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติห นาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน
3.2 สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และชุมชน
3.3 ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อพัฒนาอยางเปนระบบ

4. คําจํากัดความ
4.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมา
จากตั วแทนผู ปกครอง ครู ศิษยเ กา องคกรปกครองสว นทองถิ่น องคกรชุม ชน และผู ทรงคุณวุ ฒิ
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4.2 ชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยูของกลุมคน ถิ่นฐานนี้มีพื้นที่อางอิงได และกลุมคนนี้
มีการอยูอาศัยรวมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู ติดตอสื่อสาร รวมมือและพึ่งพาอาศั ยกัน มีวัฒนธรรม
และภูมิปญญาประจําถิ่น มีจิตวิญญาณและความผูกพันอยูกับพื้นที่แหงนั้น อยูภายใตการปกครอง
เดียวกัน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กําหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําสูการปฏิบัติ แจงหนวยงานในสังกัด
5.2 จัดทําทะเบียนขอมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ใหความรูความเขาใจ ในบทบาทและหนาที่
- สรางความรวมมือ รวมใจในกิจกรรมตาง ๆ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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- การสรางเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขึ้นอยูกับ สพป./
สพม.)
5.4 ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กําหนดโครงการ/กิจกรรม
แจงหนวยงาน

จัดทําทะเบียน/ขอมูล
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา/สรางเครือขาย
ติดตามประเมินผล

สรุปและรายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สรุปและรายงานผล

ติดตาม ประเมินผล

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทําทะเบียนคณะ

กําหนดโครงการ/กิจกรรม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา

สรางเครือขายกรรมการสถานศึกษา

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ

ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด

จัดทําทะเบียนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย

ชุมชน แจงสถานศึกษา

กําหนดโครงการหรือกิจกรรมสรางความเขมแข็งของ

รายละเอียดงาน

การตัดสินใจ

ของปถัดไป

มีนาคม

กุมภาพันธ
ของปถัดไป

สิงหาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

-

-

-

การศึกษาครบทุกโรงเรียน

มีทะเบียนคณะกรรมการ

มีแผนงาน / โครงการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

เพื่อใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนใหมีความเขมแข็ง และเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

5.

4.

3.

2.

1.

ลําดับที่

วัถตุประสงค :

ชื่องาน งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน

9 แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

บรรณานุกรม
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(ก) สงเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1) งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนว
ทางการดําเนินการจัดการศีกษาตัง้ แตระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พื้นฐานอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และ
ชาวเล
3) การจัดการศึกษาเด็กไรสญั ชาติ เด็กตางชาติ
พันธุ
4) การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
5) การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และ
เด็กออกกลางคัน

1.นําผลสรุปจากการวางแผน School Mapping ของเขตพื้นที่
การศึกษามาวางแผนจัดการศึกษาอยางเปนระบบ
2. ประกาศรายละเอียดการสงเด็กเขาเรียน ในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาภาคบังคับกอนถึงกําหนดที่เด็กตองเขาเรียนใน
สถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป
3. จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน
4. จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ
เขตพื้นที่การศึกษา
5. ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนประจําปการศึกษา
6. ติดตามผลการรับนักเรียนเขาเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
7. ประสานงานกับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับอื่น เกี่ยวกับการยาย
จําหนายนักเรียนการผอนผันการเขาเรียน เปนตน
8. สงเสริม สนับสนุนและใหโอกาสกับเด็กที่พลาดโอกาสจาก
การคัดเลือกหรือสอบ ไดเขาเรียนอยางทั่วถึง
9. สรุปรายงานการผลการรับนักเรียนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
10. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเผยแพรรูปแบบการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพแกสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ เพื่อ
จะนําไปสูการปฏิบัติ

ตารางแบบฟอรมการวิเคราะหงาน
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก

สํานักงานเขต
สถานศึกษา
ผูปกครอง
กลุมสงเสริม
หนวยงานอื่นๆ

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ
1. ศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ และประชาสัมพันธให
สถานศึกษาถือปฏิบัติ
2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที่กําหนด
3. ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เพือ่ จัดทําประกาศ และออก
หลักฐาน
4. จัดทําทะเบียนควบคุมหลักฐาน
1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจน
ขอบขายภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. รวมวางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบ ใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาใน
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต
3. ประสานงานกับหนวยงานที่จดั การศึกษานอกระบบ หรือ
ผูเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง
4. ประสานการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษานอก
ระบบ เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษานอกระบบใหทั่วถึง มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจน
ขอบขายภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู
- การซื้อแบบพิมพ

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- สงเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือ
สถาบันที่จัดการศึกษารวมวางแผนและกําหนด

2. การศึกษานอกระบบ
1) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยง
กับการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
- การใหความเห็นชอบการอนุญาต
สํานักงาน กศน.จัดการศึกษาใหกบั เด็กที่มีความ
จําเปนไมสามารถเรียนในระบบได
2) สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งาน/เรื่อง

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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(ข) สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
บุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

1. ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ ในสิทธิและหนาที่ในการจัด
การศึกษาของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา
และสถานประกอบการ
2. สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของ
บุคคล/ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ ฯลฯ
3. ประเมินศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษาของ
บุคคคลครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการฯลฯ
4. สนับสนุนใหบิดา มารดา หรือผูป กครองมีความรู
ความสามารถในการอบรม เลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยูในความดูแล

2. สงเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันที่จดั การศึกษา
รวมวางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุน สงเสริมการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ
3. ประสานการเผยแพรขอมูล แหลงการเรียนรู สงเสริมผูเ รียน
ใหใชแหลงเรียนรูอยางเหมาะสม เสริมสรางโอกาสในการไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
4. ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหทั่วถึง มี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย

งานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร สถาบัน
ศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งาน/เรื่อง

สํานักงานเขต
ชุมชน
สถานศึกษา
หนวยงานอื่นๆ

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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(ค) ประสานและสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ
จัดการศึกษา สอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ง) สงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูม ีความสามารถพิเศษ

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

2. การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตา
พิเศษ
- การพัฒนาอัจริยภาพดานวิทยาศาสตรและ

1. สงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอย
โอกาสที่มีความสามารถพิเศษ

สงเสริม การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

งาน/เรื่อง
5.การดําเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ
6. ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการอยางตอเนื่อง
1.สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
2. เปนเครือขายประสานการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรทางการศึกษา
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
1. ประสานการสํารวจขอมูลกับสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ จัดทําทะเบียนเพื่อรวบรวมขอมูลที่จําเปนของเด็ก
พิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษอยางเปน
ระบบ
2.ประสานงาน สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เด็ก
ดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษกับสถานศึกษา หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
3. ศึกษา วิจัย และสงเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อหารูปแบบและ
เผยแพร วิธีการจัดการศึกษาแกผเู กี่ยวของ
4.ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
1. แจงประชาสัมพันธ รับสมัคร
2. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด
3. ดําเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สํานักงานเขต
กลุมสงเสริม
หนวยงานอื่นๆ
ผูปกครอง

สํานักงานเขต
หนวยงานอื่นๆ

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คณิตศาสตร(สสวท.)
4. สรุปผลการคัดเลือก และรายงานผล
- การแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปก
แหงประเทศไทย
- การดําเนินงานของมูลนิธสิ งเสริมโอลิมปก
วิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตรในพระ
อุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอ
(จ) สงเสริมงานการแนะแนว
1. งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
1.สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นคุณคาและความจําเปนของ
สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบําเพ็ญ
2. สงเสริมใหดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ประโยชนนักศึกษาวิชาทหาร
นักเรียน เพื่อแกไขปญหาและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ
3. สงเสริมใหมีแหลงขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ
สิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการ
4. สนับสนุนการทําวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมและการแกไขปญหา
นักเรียนอื่น
นักเรียน
5.สงเสริมใหสถานศึกษาจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียนโดย
อาศัยการการใหคําปรึกษารายบุคคล เชน กิจกรรมเพื่อนที่
ปรึกษา YCการจัดหาพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมความดี
6.สงเสริมใหจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชเปนเครือขาย
ในการเชื่อมโยงใหคําปรึกษาตามสภาพปญหาของนักเรียน
7. สงเสริมใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางใหบริการขาวสารขอมูล
เพื่อการแนะแนว

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

สํานักงานเขต
กลุมสงเสริม
จังหวัด
หนวยงานอื่นๆ

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

3. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

2. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย

งาน/เรื่อง
8. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
9. ปรับปรุง พัฒนาและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว
อยางตอเนื่อง
1. สรางความเขาใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญเกี่ยวกับงาน
สงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน เชน โครงการอาหาร
กลางวันโครงการอาหารเสริม (นม) การปองกันและแกไข
ปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2.จัดทําแผนการสงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยนักเรียนทุกกรณีทกี่ ลาวในขอ 1
3. ดําเนินการในการสงเสริมใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมให
ถูกสุขลักษณะ และ เฝาระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการและ
สุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปองกันโรคระบาด โรคติดตอที่
รายแรง และการจัดหาอุปกรณแกผูพิการและผูด อยโอกาส
4. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิการอยาง
ตอเนื่อง
5. ปรับปรุงและรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร
1. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานดานกีฬา
นันทนาการและการทองเที่ยว
2. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ
และพัฒนาทักษะกีฬา
3. ประสานงาน สนับสนุนการฝกทักษะ ความสามารถเฉพาะ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

4. สงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร

งาน/เรื่อง
ทางของกีฬาชนิดตาง ๆ เพื่อความเปนเลิศ
4. สงเสริมใหชุมชนใชอุปกรณ สนามกีฬาเพื่อสงเสริมการเลน
กีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน
ดนตรี การแสดงนาฏศิลป การทองเที่ยว ทัศนศึกษา การอาน
เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกตาง ๆ
6. ประสานหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ขอรับสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ
7. ติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน เชน การพัฒนาหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝกอบรม กิจกรรม
คายพักแรม กิจกรรมวันสําคัญ เปนตน
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนสงเสริมใหมีการพัฒนา
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เปนตน
3. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของ
นักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ
โลก
4. สนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน เชน การสงเสริมภาวะผูนํา การสงเสริมทักษะ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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งาน/เรื่อง
ปองกันตัว การสงเสริมทักษะการชวยเหลือสังคมและการ
บําเพ็ญประโยชน เปนตน
5. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด เพื่อกําหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการการพัฒนา
กิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
6. งานเลขาสํานักงานลูกเสือจังหวัด และสํานักงานลูกเสือ
จังหวัด
7. สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม /กองลูกเสือ-เนตรนารี
หมูยุวกาชาด
8. การจัดทําทะเบียนกลุม กองลูกเสือ เนตรนารี และ
ผูบังคับบัญชา
นายหมุยุวกาชาดและผูบังคับบัญชา
9. สงเสริมใหมีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
10. การดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ
11. ดําเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจของผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ
12. ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาคายลูกเสือและสงเสริมการจัด
กิจกรรมในคายลูกเสือ
13.ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการ
ดําเนินงานและรายงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
207
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

6. งานสภานักเรียน สงเสริม พัฒนา สรางความ
เขมแข็ง องคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษา

5. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัย
นักเรียน

งาน/เรื่อง
14. การประชุมสัมมนาผูนํา ผูบริหาร ผูเกีย่ วของกับลูกเสือ
ชาวบานและการประสานงาน สนับสนนการฝกอบรม
ฝกทบทวนชุมนุมลูกเสือชาวบานระดับอําเภอ จังหวัด และชาติ
1. สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเ กี่ยวกับกระบวนการ
ประชาธิปไตยของนักเรียน
2. สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤติ
นักเรียน การแตงกายการรวมกิจกรรม
3.สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางการปองกันและแกไข
ที่ไมเหมาะสมของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม
และวินัยนักเรียน
4. สงเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการบุคคลดีเดน
นักเรียนตัวอยางในสถานศึกษา
5. ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมและการประชาสัมพันธ
1. สงเสริม พัฒนาความเขมแข็งในองคกรสภานักเรียน เด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา
2. คัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่
การศึกษา
3. สงเสริม สนับสนุน โครงการ/ กิจกรรมของสมัชชานักเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและระดับชาติ
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนกั เรียน

2. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อ
การศึกษา

7. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน

งาน/เรื่อง
1. ศึกษา วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการพิทักษ
สิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คุมครองเด็ก
2. รวบรวมและเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของกับการพิทักษสิทธิ
เด็กและ พ.ร.บ.คุมครองเด็กใหสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของ
ทราบ
3.จัดตั้งศูนยประสานงาน เพื่อติดตาม สนับสนุน ปองกันให
เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด
4. ติดตาม ดูแลและสรุปผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง
1. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน
2. วางแผนการดําเนินการและแจงเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียน
เพื่อขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน
3.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อ
การศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรไดรับความ
ชวยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเงื่อนไขตาง ๆ
4. แจงรายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหสถานศึกษา
5. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
6. จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของ
กองทุน
7. ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุนและ
รายงานผลการเรียนและการดําเนินการใชทุน
8. ดําเนินการเกีย่ วกับการใหเครื่องหมายตอบแทนและการตอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สํานักงานเขต
กลุมสงเสริม
หนวยงานอื่นๆ
สถานศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษ
และงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

2. งานความมั่นคงแหงชาติ

1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และของพระบรมวงศานุวงศ

งาน/เรื่อง
ขอบใจหรืออนุโมทนา
ปฏิบัติการตามแนวนโยบายที่กําหนด
1. ประชุมจัดทําโครงการตามกรอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
2. แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงานวิทยากร เพื่อจัด
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมายตอไป
3. จัดทําเอกสารคูมือประกอบการฝกอบรมตามแผนงาน
โครงการที่กําหนด
4. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5. เขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพรอมทั้ง
ประเมินผลและรายงานผลใหกระทรวงทราบ เพื่อปรับปรุงและ
แกไขปญหาที่เกิดใหดีขึ้นและหมดไป
6. ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน
1. จัดทําแผนงานโครงการตามสภาพพื้นที่ของเขตพื้นที่
การศึกษา
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนรวมกับศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. จัดระบบการจัดการศึกษาบนพืน้ ที่สูงตามแผนงาน/โครงการ
4. ติดตามผลการดําเนินงานแบงเปน 2 ภาคเรียน รวมกับศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตละปใหระทรวง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จังหวัด
สํานักงานเขตฯ
กลุมสงเสริม
หนวยงานอื่นๆ
สถานศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

2.3 งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน

2.2 งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน
(ปชด.)

2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสา
พัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)

งาน/เรื่อง
ศึกษาธิการทราบเพื่อพัฒนาสวนที่มีปญหาใหดีขึ้น
1. เขตพื้นที่การศึกษาเขารวมจัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษาใน
หมูบาน อพป. รวมกับ กอ.รมน.จังหวัด
2. เขตพื้นที่การศึกษาเขารับการประชุมรวมกับ กอ.รมน. ภาค
เพื่อเตรียมการฝกอบรมเปนวิทยากรในหมูบาน
3.จัดสงขาราชการในสํานักงานเขารวมเปนวิทยากรตามที่
กอ.รมน.จังหวัดกําหนด
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในแตละปตามที่
กอ.รมน. จังหวัดขอความรวมมือ
5. สรุปและรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป
1. เขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(กอ.รมน., ตชด.)
2. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดกิจกรรม
ตามความจําเปนและเหมาะสม
3. จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. สรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
1. เขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งมีคณะอนุกรรมการพัฒนาจังหวัด
เพื่อวิเคราะหนโยบายและสภาพพื้นที่ของจังหวัด ทั้งดาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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(ซ) ประสานการปองกันและ
แกไขปญหาการใชสารเสพติด
และสงเสริมปองกัน แกไข และ
คุมครอง ความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา

งาน/เรื่อง
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม
2. กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปและแผนพัฒนาจังหวัด
ประจําป
3. จัดลําดับงบประมาณประจําป
4. เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่
กําหนด
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
1. เตรียมการจัดทําโครงการตามความสําคัญและงบประมาณที่
ไดรับ
2. ประชุมชี้แจงหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา
3. ดําเนินการเก็บขอมูลจําแนกสถานภาพที่เกี่ยวกับการใชสาร
เสพติดเปนรายสถานศึกษา
4. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแตละกลุม
5. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา เฝาระวังประสาน
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
6. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา จัดระบบสงตอให
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7. จัดใหมีการยกยองและใหรางวัลสําหรับสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเดนและจัดใหมีการแกไขปรับปรุงสําหรับสถานศึกษา
8. เสริมสรางพัฒนาความเขมแข็ง นักเรียนแกนนํา เชน การจัด
ศูนยประสานงาน ศูนยการเรียนรู ชมรม To Be Number

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จังหวัด
สํานักงานเขต
กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
ชุมชน
ผูปกครอง
หนวยงานอื่นๆ

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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ตามประกาศ ศธ

2. งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา

งาน/เรื่อง
One ศูนยเพื่อนใจวัยรุน (Friend Conner)
9. ติดตาม ประเมิน การดําเนินการในทุกระดับ
1.จัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ และการสรางเครือขาย
2. การจัดทําคูมือปฏิบัติงานใหหนวยงานและสถานศึกษา ใน
การพัฒนาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
3. อบรมพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา
4. การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่สง เสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
5. การสรางเครือขายศูนยเสมารักษ และการสรางเครือขาย
ติดตามดูแลและสอดสองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
6. การจัดทําระบบเฝาระวังปองกันนักเรียนทะเลาะวิวาท โดย
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน พมจ. ตํารวจ
สถานศึกษาทุกสังกัดชุมชน ผูปกครอง ผูประกอบการรถยนต
ฯลฯ
7. งานจัดระเบียบสังคม เชน ตรวจหอพัก รานเกมส
8. รายงานติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่องและแกปญหา
รวมกัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส และ 1. แตงตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
เพศศึกษา
สถานศึกษา
2. ประชุมชี้แจงนโยบายและเปาหมายใหผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัด
3. จัดทําแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพศศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
4. ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการและสรางเครือขายการเฝา
ระวังปองกันทั้งในระดับสถานศึกษาและครอบครัว
5. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลอยางตอเนื่อง
4. การดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ 1. การจัดทําแผนงาน/โครงการสรางความเขมแข็งระบบการ
นักเรียน
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. สรางความเขมแข็งใหกับผูบริหารสถานศึกษา และครูที่
รับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
3. การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางใจใหกับเด็กนักเรียน
4. การคัดกรองขอมูลนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพื่อสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือ หรือสงตอ
5. การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน และการเยี่ยมบานนักเรียน
6. การสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายผูปกครอง ชุมชน
องคกรภาครัฐและเอกชน
7. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

งาน/เรื่อง

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษา
กับการศาสนาและ
การวัฒนธรรม

(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- งานวิเทศสัมพันธ
1. ประสานงานความรวมมือโครงการพัฒนาการศึกษา
- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ ตางประเทศงานทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และงานวิจยั
ตางประเทศและสารสนเทศ
2. งานแลกเปลี่ยนและความรวมมือระหวางประเทศ
3. ติดตาม ประเมินผล พัฒนาและรายงานโครงการตางประเทศ
ทุนและสารสนเทศ
1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลาย
1. จัดทําแผนงาน โครงการสงเสริมการทองเที่ยว หรือกิจกรรม
รูปแบบ เชน ดนตรี การแสดง การทองเที่ยว งาน ที่เกี่ยวของ
อดิเรกตาง ๆ
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของ เชน สถานที่ทองเที่ยว
วิทยากร คาใชจายการเขาชม พาหนะเดินทาง
3. การแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ และการจัดทํา
กําหนดการ
4. ดําเนินการทองเที่ยวตามกําหนดการ
5. สรุป รายงานผลการดําเนินงาน
2. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
การประชาสัมพันธ ระเบียบวาดวยการพานักเรียน นักศึกษาไป
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และการดําเนินการตามระเบียบ
3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแหงชาติ
1. การจัดทําแผนงาน โครงการฉลองวันเด็กแหงชาติ
2. การคัดเลือกนักเรียน เยาวชนที่ทําคุณงามดีดานตาง ๆ เพื่อ
รับโลเกียรติยศ และการคัดเลือกนักเรียนดีเดน เยาวชนดีเดน
เขาเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี
3. การจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแหงชาติ ตามกําหนดเวลา
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

งาน/เรื่อง

สํานักงานเขต
กลุมสงเสริม
หนวยงานอื่นๆ
สถานศึกษา

สํานักงานเขต
กลุมสงเสริม
หนวยงานอื่นๆ
สถานศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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(ฏ) ประสานและสงเสริม
สถานศึกษาใหมีบทบาทในการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน

(ฏ) สงเสริมแหลงการเรียนรู
สิ่งแวดลอมทางการศึกษา
และภูมิปญญาทองถิ่น

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและ 1. สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียน และนักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
สถานศึกษา
จริยธรรมเพื่อรองรับการประเมินคัดเลือกโรงเรียน และนักเรียน
ดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดําเนินการประเมินคัดเลือกโรงเรียน และนักเรียนดีเดน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกลุมเขตพื้นที่การศึกษา
3. ประกาศเกียรติคณ
ุ โรงเรียน และนักเรียนทีไ่ ดรบั รางวัล
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู
1. สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการ
สิ่งแวดลอมทาง
ศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
การศึกษาและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นใหเหมาะสมตอ
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการ
การ
ศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่นใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
การศึกษา
3. ประสานการใชประโยชนแหลงการเรียนรูอยางเปนระบบ
4. สงเสริมประชาสัมพันธใหใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมปิ ญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
5. ติดตาม ประเมินผลการใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมปิ ญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง
งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. สงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู ความสามารถในการปฏิบตั ิหนาที่ของ
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/เรื่อง

สํานักงานเขต
กลุมสงเสริม
หนวยงานอื่นๆ
ชุมชน

สํานักงานเขต
หนวยงานอื่นๆ
สถานศึกษา
กลุมสงเสริม

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

บทบาท/อํานาจหนาที่
ตามประกาศ ศธ

งานธุรการ

งาน/เรื่อง
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
1. งานออกแบบระบบงานสารบรรณใหสอดคลอง ถูกตอง
รวดเร็ว
2. งานจัดหาและดูแลบํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ
3. งานประสานการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอก
4. งานการจัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุม
5. งานจัดระบบขอมูลและสารสนเทศกลุมฯ และงานที่
เกี่ยวของ
6. งานรับ สงหนังสือ (ระบบ E-Filing)
7. งานรับสงหนังสือ ระบบ (E-Office)
8. งานประชาสัมพันธกลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
9. งานเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และผลงานของ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
10. งานตรวจสอบ วิเคราะห หนังสือราชการโดยระบบ ICT
11. งานวิเคราะห หนังสือเพื่อนําสงใหผูรับผิดชอบ
12. งานตรวจสอบ ความเรียบรอยสมบูรณของหนังสือราชการ
เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

รายชื่อคณะทํางาน
ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานที่ปรึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสํานัก/กลุม/หนวย
ที่ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา
คณะทํางานกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ประกอบดวย
1. นายประกิจ พุมพฤกษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานคณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
2. นายโสธร บุญเลิศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองประธานคณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
3. นายจะเด็ด บุญชู
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
4. นายกฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก ผูอํานวยการกลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
5. นายสะอาด ปญญาดี
ผูอํานวยการกลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
6. นายชัยณรงค ไชยวงศ
ผูอํานวยการกลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
7. นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง ผูอาํ นวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
8. นายจเร สัตยารักษ
ผูอํานวยการกลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรี ัมย เขต 1
9. นางผองศรี สุรัตนเรืองชัย นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
10. นางธนิมา เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
11. นายนนท แสงจันทร
ผูอํานวยการกลุม สงเสริมการจัดการศึกษา คณะทํางานและเลขานุการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
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คณะทํางานพิจารณาเอกสาร
1. นายประกิจ พุมพฤกษ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
2. นายจเร สัตยารักษ

ผูอํานวยการลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1

3. นายนนท แสงจันทร

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

4. นางสาวจุฬาลักษณ ทรัพยสุทธิ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางานจัดทําเอกสาร
1. นายสุภัทร พันธพัฒนกุล

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

2. นายดํารงค พลโภชน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร รองประธานคณะทํางาน

3. นายวีระศักดิ์ เจริญสุข

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

4. นางกัลยา แซลิ่ม

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

5. นางปุณฑริกา พันธุ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

6. นางสาวจุฬาลักษณ ทรัพยสุทธิ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

7. นางสาวนฤมล แกวสุรพล

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

8. นายศิวกร รัติโชติ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

9. นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

10.นายประสิทธิ์ ทํากันหา

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

11.นางสาวปณิธิภัธน พรหมประสาธน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน
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ประธานคณะทํางาน

