คํานํา
คูมือปฏิบัติงานและภารกิจงานกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชประกอบการปฏิบัติงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมาตรฐานงาน โดยใชแนวทาง
ของคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหลัก โดยเพิ่มเติมในสวนรายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติ วิธีการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผล แบบฟอรมที่ใชและเอกสารอางอิง
ที่เกี่ยวของ คูมือฉบับนี้มีคําอธิบายการปฏิบัติงาน มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ และมีรายละเอียด ครอบคลุม
เนื้อหาในแตละเรื่อง ในแตละงาน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน รวบรวม
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ หลักการปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนบทนํา ที่กลาวถึง ความเปนมาและความสําคัญ วัตถุประสงค ขอบขายภารกิจ ขั้นตอนการจัดทํา
ประโยชนของคูมือ คําจํากัดความ สวนที่ 2 เปนขอบขาย/ภารกิจ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สวนที่ 3
เปนขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนแนวปฏิบัติใหกับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและ
เปนระบบมากขึ้น
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และมีสวนรวมในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้
สงผลใหภาระงานมีความสมบูรณ ครอบคลุม ถูกตองและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไว ณ โอกาสนี้

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
งานการสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
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สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานทางการศึกษา ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ.2560 ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไวดังตอไปนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมนโยบายและแผน
3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุมบริหารงานการเงินและทรัพยสิน
5. กลุมบริหารงานบุคคล
6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
9. หนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เขาใจงาย แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม
3. เพื่อพัฒนาการทํางานของบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพ ผูมีสวนเกี่ยวของและผูมารับบริการเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมในระดับมากถึงมากที่สุด
ขอบขายของคูมือ
คูมือการปฏิบัติงานกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กําหนดขอบเขตงานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. งานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร สถาบัน
ศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
3. งานประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
4. งานสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ
5. สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน และงาน
กิจการนักเรียนอื่น
6. งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
7. งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
8. ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไข และคุมครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
9. ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
10. ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
11. งานสงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
12. ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
13. สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการจัดทํา
1. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะหงานจากเอกสารคูมือการปฏิบัติงานกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดทํารายละเอียดในแตละขั้นตอน
3. จัดทําแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
4. ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอง
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5. ประชาสัมพันธผานเว็บไซต
6. รวบรวมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคูมือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน
1. ชวยลดการตอบคําถาม ลดขั้นตอนความยุงยาก และทําใหงานปฏิบัติไดอยางรวดเร็วขึ้น
2. ชวยลดเวลาในการสอนงานใหกับผูปฏิบัติงานที่เขามาบรรจุใหม ยายเขา ซึ่งจะตองมีการสอนงานใหม
เกิดขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของสํานักงาน ดังนั้นคูมือการปฏิบัติงานจะชวยประหยัดเวลาในการ
สอนงานไดมาก
3. ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
4. ชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
5. ทําใหการปฏิบัติงานเปนแบบมืออาชีพ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชม ดูงาน หรือมีผูมาตรวจประเมิน
ตรวจติดตาม การมีคูมือการปฏิบัติงานจะแสดงใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถ
อธิบายกระบวนงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. ชวยในการปรับปรุงงานและจัดรูปแบบกระบวนงานใหม การลดขั้นตอน และระยะเวลาอาจเปนสิ่ง
ที่ตองปรับปรุงอยางตอเนื่อง การมีคูมือจะชวยเปนฐานทําใหสามารถปรับปรุงงาน หรือออกแบบระบบงานใหม
ไดงายขึ้น
คําจํากัดความ
คูมือการปฏิบัติงานกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา หมายถึง เอกสารที่กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
จัดทําขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรในกลุมใชในการปฏิบัติงาน สามารถปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพ
การปฏิบัติงานในปจจุบัน ประกอบดวย หัวขอเนื้อหา วัตถุประสงค คําจํากัดความ ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน Flow Chart แบบฟอรม เอกสารอางอิง
Flow Chart หมายถึง การใชสัญลักษณตางๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพื่อใหเห็นถึงลักษณะ
และความสัมพันธกอนหลังของแตละขั้นตอนในกระบวนการทํางาน สัญลักษณ ของ Flow Chart มีดังนี้

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ ตรวจสอบ อนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน

สวนที่ 2
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
แนวคิด
งานสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยไปสูการศึกษาตลอดชีพ นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใชประกอบ
การเรียนการสอน สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อ
การศึกษา ที่จะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ ดอยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งสงเสริม
ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และเอกชน
รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหเปนการศึกษา
ตลอดชีวิตภายใตความรวมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกรูปแบบ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูรับบริการทางการศึกษา ใหสมบูรณโดยสงเสริมใหสถานศึกษา
จัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และเพื่อสงเสริมใหมีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเนนกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแกครู บุคลากรทางการศึกษาและผูรับบริการดวยการระดม
ทรัพยากรจากทุกฝาย
4. เพื่อสงเสริมกิจการพิเศษ ที่เปนการสรางความมั่นคงและประสานเครือขายทุกระดับไปสูการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศในการจัดการศึกษาทั้งแลกเปลี่ยน
และสงเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษารวมกัน
ขอบขาย/ภารกิจ
1. งานธุรการ
2. สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กระบวนงาน
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1) งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
3) การจัดการศึกษาแกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย
4) การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
5) การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
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6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การซื้อแบบพิมพ
- การจัดเก็บหลักฐาน
- การยกเลิกหลักฐาน
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู
2. การศึกษานอกระบบ
1) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
- การใหการอนุญาตสํานักงาน กศน.จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความจําเปนไมสามารถเรียน
ในระบบได
2) สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- สงเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษารวมวางแผนและกําหนด
แนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
บุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
กระบวนงาน
งานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
4. ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
กระบวนงาน
งานสงเสริม การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
กระบวนงาน
1. งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ
2. งานสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การพัฒนาอัจริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.)
- การแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกแหงประเทศไทย
- การดําเนินงานของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอ
3. งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
4. งานจัดการศึกษาสําหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ครอบครัวอุปถัมภ)
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6. สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชนและงาน
กิจการนักเรียนอื่น
กระบวนงาน
1. งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
3. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
4. งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
5. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
6. งานสภานักเรียน สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็ง องคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา
7. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
7. ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตรพระราชา
กระบวนงาน
1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
2. งานความมั่นคงของชาติ
2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
2.2 งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)
2.3 งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
8. สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กระบวนงาน
1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
2. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
9. ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กระบวนการ
1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2. งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
3. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควร
4. การดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
10. ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
กระบวนงาน
1. งานวิเทศสัมพันธ
2. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ
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11. ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
กระบวนงาน
1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดง การทองเที่ยว
งานอดิเรกตาง ๆ
2. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแหงชาติ
4. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและนักศึกษา
12. สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
กระบวนงาน
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
13. ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
กระบวนงาน
งานสงเสริมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงพลังงาน
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ฯลฯ

สวนที่ 3
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ชื่องาน

งานธุรการ

ผูรับผิดชอบ 1. นางกันญา ลือพงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
2. นางสาวธันยชนก เสวานนท ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
วัตถุประสงค
1. เพื่อรับ-สงหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ จัดทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ
พิมพ คนหา และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐาน ขอมูล และสถิติของกลุม
2. เพื่อประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารและผลงานของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา หนวยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุมงาน
3. เพื่อประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน และกลุมงานในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ใหครู
บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. รับ-สงหนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนา
กํากับดูแลการรับ-สงหนังสือดวยระบบ amss++ แจงใหเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของทราบ
- รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับ
ทางระบบ amss++
- เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ
- มอบงานใหผูรับผิดชอบ
2. ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็บไซต และควบคุมการสง
หนังสือราชการ
3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และขอมูลสารสนเทศของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
4. สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ-สงหนังสือราชการเพื่อ
การปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

ระยะเวลา
ตลอดป

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่กลุมสงเสริม

5 นาที
ตลอดป

เจาหนาที่กลุมสงเสริม

ตลอดป

เจาหนาที่กลุมสงเสริม

1 วัน

เจาหนาที่กลุมสงเสริม

ผลสําเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเปนระบบ คลองตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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รับหนังสือจากกลุมอํานวยการ
ทางระบบ amss++

เสนอ ผอ.กลุมเพื่อมอบหมาย/สงมอบใหผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบหนังสือ เขา ออก ทางระบบ amss++

สรุปและรายงานการผล

แบบฟอรมที่ใช

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517
3. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
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ชื่องาน การจัดการศึกษาในระบบ
ผูรับผิดชอบ นางวนิดา ปราเวช ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กในวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค
2. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
คําจํากัดความ
การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน มีการกําหนด
วัตถุประสงค หลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลที่แนนอน โดยการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แบงออกเปนระดับตาง ๆ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
ผูปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยูดวยเปนประจําหรือเด็กที่อยูรับใชการงาน
แบบ บค. หมายถึง แบบฟอรมที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน หมายถึง อาณาบริเวณที่โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีการตกลงกันระหวางโรงเรียนที่อยูใกลเคียง ทั้งนี้ใหยึด ทร.14
เขตการปกครอง การคมนาคม และสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร เพื่อโรงเรียนจะไดใหบริการการศึกษาและ
นักเรียนสามารถเดินทาง มาเรียนไดสะดวก
ศูนยประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดตั้งศูนยบริการการรับนักเรียน การแกปญหาการรับ
นักเรียน การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหการรับนักเรียนเปนไปดวยความ
เรียบรอย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. รับนโยบายและแนวปฏิบัติ จาก สพฐ.
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
2. แตงตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดย
1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
ความเห็นชอบจาก กศจ.
3. คณะกรรมการการรับนักเรียนใหความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติ 30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
ในการรับนักเรียน
4. แจงสถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ/
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
6. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการรับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม
7. สรุปและรายงานผลหนวยงานที่เกี่ยวของ
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม

12
Flow Chart การปฏิบัติงาน

รับนโยบายและแนวปฏิบัติ จาก สพฐ.

แตงตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมคณะกรรมการฯ
ใหความเห็นชอบฯ

แจงนโยบายใหสถานศึกษา

กํากับ ติดตาม ประเมินผล

สรุป รายงานผลหนวยงานที่เกี่ยวของ
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แบบฟอรมที่ใช
แบบ บค.01 – แบบ บค.31
เอกสารอางอิง
พระราชบัญญัติ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
4. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
2. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับผูที่มิใชผูปกครอง ซึ่งมีเด็ก
ที่มีอายุในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู พ.ศ.2546
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุ
ตามหลักเกณฑการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546
5. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหาร
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เขาเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ.2546
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
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ชื่องาน การจัดการศึกษาแกบุคคล ที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย
ผูรับผิดชอบ นางวนิดา ปราเวช ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไมมีสัญชาติไทย ไดเขาเรียนในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ
คําจํากัดความ
บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย หมายถึง
1. นักเรียน นักศึกษา ที่เปนชนกลุมนอยและไมมีสัญชาติไทย ซึ่งไดจัดทําทะเบียนประวัติและบัตร
ประจําตัวไวแลว รวม 15 กลุม ที่ประสงคจะเขาเรียนในสถานศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา ที่ไมมีสัญชาติไทยกลุมอื่น ๆ ซึ่งไมใชชนกลุมนอย (1) รวมถึง นักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเปนบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน และไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ และบัตรประจําตัวตาม
ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ที่ประสงคจะเขาเรียนในสถานศึกษา
เด็ก หมายถึง มนุษยทุกคนที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะกอนหนานั้นตามกฎหมาย
ที่ใชบังคับแกเด็กนั้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นวางแผนการรับนักเรียน
1. รับนโยบายและแนวปฏิบัติจาก สพฐ.
2. จัดตั้งเครือขายสถานศึกษา
3. สํารวจขอมูลประชากร โดยใชแบบ พฐ.02
4. สถานศึกษาสรุปขอมูลลงในแบบ พฐ.02
5. ประกาศการรับนักเรียน
6. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนการรับนักเรียน
การสงเด็กเขาเรียน
1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับ
2. ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา
3. จัดทําหนังสือแจงผูปกครอง
4. ประชาสัมพันธการสงเด็กเขาเรียน
5. ผูปกครองสงเด็กเขาเรียน
6. สถานศึกษารายงานผลการเกณฑเด็กเขาเรียน
7. แจงรายชื่อเด็กนอกเขตบริการใหสถานศึกษาที่รับผิดชอบทราบ
8. ติดตามเด็กเขาเรียน
9. รายงานผลการเกณฑเด็กเขาเรียน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

30 นาที
1 วัน
2 สัปดาห
2 สัปดาห
30 นาที
1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม

1 ชั่วโมง

จนท.กลุมสงเสริม

30 นาที
30 นาที
30 นาที
1 สัปดาห
1 สัปดาห
1 สัปดาห
1 สัปดาห
1 สัปดาห

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
ผูปกครอง/สถานศึกษา
สถานศึกษา
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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วางแผนการรับนักเรียน

แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนถึง

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียน
จัดทําหนังสือแจงผูปกครอง

ประชาสัมพันธการสงเด็กเขาเรียน

ผูปกครองสงเด็กเขาเรียน
สถานศึกษารายงานผลการเกณฑเด็กเขาเรียน

แจงรายชื่อเด็กนอกเขตบริการ

ติดตามเด็กที่ยังไมมาเขาเรียน

รายงานผลการเกณฑเด็กเขาเรียน

แบบฟอรมที่ใช
แบบ พฐ.02
เอกสารอางอิง
คูมือและแนวปฏิบัติสําหรับการจัดการศึกษาแกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย
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ชื่องาน การแกปญหาเด็กตกหลน กลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
ผูรับผิดชอบ นางวนิดา ปราเวช ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กในวัยเรียนไดเขาเรียนทุกคนอยางตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ
2. เพื่อเปนการจัดระบบการเฝาระวังเด็กในวัยเรียนใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ
คําจํากัดความ
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
เด็กตกหลน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กกลุมเสี่ยง หมายถึง เด็กทีม่ ีแนวโนมวาจะออกจากสถานศึกษากอนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเขาเรียนในสถานศึกษาแลวแตออกจาก
สถานศึกษากอนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียดการดําเนินการ
2. สํารวจและจัดทําขอมูลเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยงและเด็ก
ออกกลางคัน
3. แตงตั้ง/ประชุมคณะทํางานแกไขปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุม
เสี่ยงและเด็กออกกลางคัน จัดทําคูมือ หาแนวทางแกไข
4. จัดสงคูมือ พรอมแนวทางปฏิบัติใหสถานศึกษา
5. ตรวจสอบ ติดตามเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตลอดเวลา จนท.กลุมสงเสริม
1 สัปดาห สถานศึกษา/
จนท.กลุมสงเสริมฯ
3 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริมฯ/
คณะกรรมการ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
1 สัปดาห สถานศึกษา/
จนท.กลุมสงเสริมฯ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
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ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียด

สํารวจพรอมจัดทําขอมูลเด็กตกหลน กลุมเสี่ยง
ออกกลางคัน

แตงตั้ง/ประชุมคณะทํางาน/
จัดทําคูมือ/แนวทางแกไข

จัดสงคูมือ พรอมแนวทางปฏิบัติใหสถานศึกษา

ตรวจสอบ ติดตาม

สรุปและรายงานผลดําเนินงาน

แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจขอมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุยางเขาปที่ 7-16 ป) ที่ยังไมไดเขาเรียนหรือ
เขาเรียนแลว แตออกกลางคันหรือมีแนวโนมวาจะออกกลางคันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารอางอิง
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
4. เอกสารทะเบียนราษฎร ทร.14
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ชื่องาน งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การจัดซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
ผูรับผิดชอบ นางกันญา ลือพงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษา
ในระบบ
2. เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหบริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา
คําจํากัดความ
แบบพิมพทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอรมหรือเอกสารที่เกี่ยวกับประวัตินักเรียน รายวิชาเรียน
ผลการเรียน และจัดแผนการลงทะเบียนใหกับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ.2 บนแบบพิมพ
ประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดดวยตัวอักษรอาลักษณ รายงาน ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา
รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร
มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจและสติปญญา
หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขึ้น
สําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ และแนวทาง ตามที่
ระเบียบ กฎหมายกําหนด
2. แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และซักซอมความเขาใจให
สถานศึกษาทราบ
3. เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพใหกับสถานศึกษา
4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต/ไมอนุญาต
5. สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ
6. จัดทําทะเบียนรับ-จาย แบบพิมพ และลงทะเบียนเบิกจายแบบพิมพ
ใหสถานศึกษา

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
30 นาที

จนท.กลุมสงเสริม

30 นาที
30 นาที
1 สัปดาห
30 นาที

สถานศึกษา
จนท.กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ

แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และซักซอม
ความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ

เสนอขออนุญาตผูมีอํานาจอนุญาต

ไมอนุญาต

ผอ.สพป.อนุญาต

อนุญาต
แจงสถานศึกษา

ลงทะเบียนรับ-จายแบบพิมพ

20
แบบฟอรมที่ใช
หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3
เอกสารอางอิง
1. แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ.616/2552
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ.617/2552
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ.618/2552
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
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ชื่องาน งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
ผูรับผิดชอบ นางกันญา ลือพงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษา
ในระบบ
2. เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหบริการแกหนวยงานและประชาชนที่สําเร็จการศึกษาแลวสามารถตรวจสอบขอมูลการสําเร็จ
การศึกษา
คําจํากัดความ
หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษา กําหนดไวเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นกั เรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใน
ระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจและ
สติปญญา
หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ แจงระเบียบ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการศึกษาใหสถานศึกษาทราบ
3. รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทําทะเบียน จัดเก็บใหเปน
ระบบและตรวจสอบได
4. ตรวจสอบความถูกตอง ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตลอดเวลา จนท.กลุมสงเสริม
1 วัน จนท.กลุม สงเสริม/
คณะกรรมการ
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
30 นาที

Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ

แตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

รวบรวมแบบรายงานผล จัดทําทะเบียน จัดเก็บใหเปนระบบ และตรวจสอบได

ตรวจสอบความถูกตอง

ไมถูก

ถูกตอง

สงกลับไปแกไข

เขาระบบการจัดเก็บ

จนท.กลุมสงเสริม

23
แบบฟอรมที่ใช
- ป.02, ป.05, ปพ.1, ปพ.2
- รบ.2ต., รบ.2-ป
- ปพ.3:1, ปพ.3:2, ปพ.3:3, ปพ.3:4,
- ใบสุทธิ (กรณีโรงเรียนยุบเลิก)
เอกสารอางอิง
1. แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ชื่องาน งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
ผูรับผิดชอบ นางกันญา ลือพงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษา
ในระบบ
2. เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อมิใหนําหลักฐานที่เสียหายไปใชเปนหลักฐานทางราชการ
คําจํากัดความ
หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษา กําหนดไวเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นกั เรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใน
ระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจและ
สติปญญา
หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขึ้น
สําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการดําเนินงาน
ตลอดเวลา จนท.กลุมสงเสริม
2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทาง
30 นาที จนท.กลุม สงเสริม/
การศึกษา
สถานศึกษา
3. ประชุมพิจารณา วิเคราะห เอกสาร หลักฐาน และใหความเห็น
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
เกี่ยวกับการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
4. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาให 30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
ความเห็นชอบยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาโดยออกประกาศยกเลิก
หลักฐานทางการศึกษา
5. แจงประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา ใหทุกกระทรวง
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
สถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบ
และหามมิใหรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ

Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา

ประชุม พิจารณา วิเคราะห
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน

เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่/หรือผูมีอํานาจลงนาม

แจงประกาศยกเลิก
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แบบฟอรมที่ใช
1. หนังสือขอยกเลิก
2. ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
เอกสารอางอิง
1. แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ชื่องาน งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรูและเทียบโอนผลการเรียน

ผูรับผิดชอบ นางกันญา ลือพงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษา
ในระบบ
2. เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่ที่
ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหบริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สําเร็จการศึกษา หรือตองการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น
คําจํากัดความ
หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษา กําหนดไวเปน 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
การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษา หรือบุคคลมีความประสงคขอทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเขาทํางานหรือศึกษาตอ
การรับรองความรู หมายถึง การรับรองความรูหรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียนใหกับหนวยงาน
สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเปนผูรับรองวุฒิให
การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือมีผลการเรียนที่
สะสมไวและจะขอเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง หรือใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเพื่อเรียนตอเนื่องใหจบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งวุฒิในประเทศและวุฒิตางประเทศ
มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3
หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใน
ระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจและสติปญญา
หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการดําเนินงาน
2. ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หนวยงาน/สถาบัน
ขอความรวมมือโดยยื่นเอกสารใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
3. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูมีอํานาจลงนามยืนยันการ
ตรวจสอบวุฒิ
4. แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาใหสถาบันและหนวยงานที่ขอ
ตรวจสอบทราบ กรณีเปนเอกสารที่ถูกตอง

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
30 นาที จนท.กลุม สงเสริม
30 นาที

จนท.กลุมสงเสริม

30 นาที

จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หนวยงาน/สถาบันขอความรวมมือ
โดยยื่นเอกสารใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ

เสนอ ผอ.สพป.หรือผูมีอํานาจลงนาม/ยืนยันการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แจงผลการสอบวุฒิการศึกษาให
สถาบันและหนวยงานที่ขอ
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 การรับรองการศึกษา
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการดําเนินงาน
2. ดําเนินการรับรองการศึกษาใหกับหนวยงานสถานศึกษาหรือ
บุคคลโดยสถานศึกษาเปนผูรับรองวุฒิให
3. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูมีอํานาจลงนาม
4. แจงผลการรับรองความรูใหกับหนวยงานสถานศึกษาหรือบุคคล

ระยะเวลา
ตลอดป
30 นาที

ผูรับผิดชอบ
จนท.กลุมสงเสริม
สถานศึกษา

30 นาที
30 นาที

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ดําเนินการรับรองการศึกษาใหกับหนวยงานสถานศึกษาหรือบุคคลโดย
สถานศึกษาเปนผูรับรองวุฒิให

เสนอ ผอ.สพป.หรือผูมีอํานาจลงนาม

แจงผลการรับรองความรูใหกับ
หนวยงานสถานศึกษาหรือบุคคล
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 การเทียบโอนผลการเรียน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการดําเนินงาน
2. ชี้แจงทําความเขาใจการเทียบโอนใหกับสถานศึกษาในสังกัด
3. สนับสนุนเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตลอดป
1 ชั่วโมง
30 นาที
1 วัน

Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
แนวทางการดําเนินงาน

ชี้แจงทําความเขาใจการเทียบโอนใหกับสถานศึกษาในสังกัด

สนับสนุนเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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แบบฟอรมที่ใช
หลักฐานอางอิง
1. หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
2. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา 2547
8. คูมือปฏิบัติงานขาราชการครู
9. แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
11. แนวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรี
12. แนวทางผลการเทียบโอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. การเทียบโอนผลการเรียน
14. การออกหนังสือรับรองการศึกษา
15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู
16. แบบคํารองขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา
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ชื่องาน การศึกษานอกระบบ

ผูรับผิดชอบ นางวนิดา ปราเวช ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมในระดับการศึกษาปฐมวัยและไดรับ
การศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป
2. เพื่อใหผูที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาทุกฝายมีความเขาใจที่ถูกตองและจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
3. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยง
ระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. เพื่อสงเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพรรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
5. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษามีการประสานงานอยางเปนระบบ
คําจํากัดความ
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนและหลากหลายรูปแบบไมมีขอจํากัด
เรื่องอายุและสถานที่โดยมุงหมายใหเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
2. มีขอบขายภารกิจความรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. วางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม การจัดการ
ศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
ตลอดชีวิต
4. ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหผูเรียน
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
5. สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
3 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
3 ชั่วโมง

จนท.กลุมสงเสริม

1 ชั่วโมง

จนท.กลุมสงเสริม

1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน

วิเคราะหขอบขายภารกิจ

วางแผนและกําหนดแนวทางในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

ประสานงานหนวยงานและผูเกี่ยวของ

ไมผานการประเมิน
ประเมินผล

ผานการประเมิน
สรุปรายงาน

แบบฟอรมที่ใช
หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ปรับปรุง
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งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

ผูรับผิดชอบ นางสุชาดา ชยางคานนท ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2. เพื่อใหการสนับสนุนและสงเสริมใหบิดามารดาหรือผูปกครองและสถานประกอบการมีความรูความ
เขาใจ ในการจัดการศึกษา
3. เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
คําจํากัดความ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดามารดา หรือบิดา หรือ
มารดา หรือผูปกครองเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานดวยตนเอง โดยเปนผูสอนดวยตนเอง หรือ
เปนผูอํานวยการใหเกิดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดตั้งศูนยการเรียน เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ผูจัดการศึกษายื่นเอกสารขออนุญาต
2. ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ
3. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/ผูมีอํานาจลงนาม
4. เสนอคณะกรรมการ กศจ.
5. หนังสืออนุญาตแจงผูจัดการศึกษา
6. สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ตลอดป
30 นาที
30 นาที
1 สัปดาห
1 วัน
1 วัน

ผูเกี่ยวของ
ผูจัดการศึกษา
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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ผูจัดการศึกษายื่นเอกสารขออนุญาต

ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ

ผอ.สพป./ผูมีอํานาจลงนาม

เสนอคณะกรรมการ

หนังสืออนุญาตแจงผูจัดการศึกษา

สรุปรายงานผล

แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4. ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
5. กฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
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งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผูรับผิดชอบ นางวนิดา ปราเวช ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจสิทธิ หนาที่ในการจัดการศึกษา มีความพรอมและ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําจํากัดความ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
การถายโอนทางการศึกษา หมายถึง การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับสิทธิในการจัดการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น และ
ไดรับการประเมินความพรอมโดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการ
จัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงเสริมใหทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. สรางความเขาใจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. สรางเครือขายการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา
3. ประสานความรวมมือการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4. สรุปรายงานการจัดการศึกษา

ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
3 ชั่วโมง
1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม

1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม
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สรางความเขาใจ สงเสริม สนับสนุน

สรางเครือขายการจัดการศึกษา

ประสานความรวมมือการจัดการศึกษา

สรุปรายงานผล

แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4. ระเบียบ/หลักเกณฑ/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
5. พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2552
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งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ผูรับผิดชอบ นางวนิดา ปราเวช ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
คําจํากัดความ
ผูพิการ หมายถึง เด็กพิการที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือ
บุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับ
สิทธิชวยเหลือทางการศึกษากําหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจําแนกคนพิการเปน 9 ประเภท ไดแก
บุคคลที่มีความบกพรองทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน บุคคลที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู บุคคลที่มี
ความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณและสมาธิสั้น บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา บุคคล
ออทิสติก และบุคคลพิการซอน
ผูดอยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก เนื่องจากประสบปญหาตาง ๆ มีชีวิตความเปนอยู
ดอยกวาเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไมมีโอกาสที่จะเขารับบริการทางการศึกษาหรือไดรับพัฒนาทั้งทาง
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ จําเปนตองไดรับความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษเพื่อใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกตองเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได
ผูมีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดาน ในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค การใชภาษา การเปนผูนํา ดานวิชาการ กีฬา ดนตรี ภาษา
ศิลปะ หรืออื่น ๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอยางเปนที่ประจักษ เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่มีอายุระดับ
เดียวกัน สภาพแวดลอมหรือประสบการณเดียวกัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ประสานการสํารวจขอมูลกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําทะเบียนเพื่อรวบรวมขอมูลที่จําเปนของเด็กพิการ เด็กดอย
โอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบ
2. ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เด็กดอย
โอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของใหจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
3. ศึกษาวิจัย และสงเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อหารูปแบบและเผยแพร
วิธีการจัดการศึกษาแกผูที่เกี่ยวของ
4. ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5. รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม

1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม

3 เดือน

จนท.กลุมสงเสริม

1 สัปดาห
1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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สํารวจขอมูล/จัดทําทะเบียน

ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

ศึกษาวิจัย เผยแพร

ติดตามผล วิเคราะหผล

รายงานผลการ

แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑที่วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
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การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

ผูรับผิดชอบ นางวนิดา ปราเวช ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
คําจํากัดความ
สถาบัน หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในสังกัด
โควตาพิเศษ หมายถึง จํานวนนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรใหเขาเรียนเปนกรณีพิเศษในระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยไมตองสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาหลักเกณฑ แจงประชาสัมพันธ รับสมัคร
2. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
4. ประกาศผล
5. สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล

ระยะเวลา
30 นาที
1 วัน
1 วัน
30 นาที
1 วัน

Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาหลักเกณฑ ประชาสัมพันธ รับ

แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด/จัดทํา
ขอมูลคุณสมบัติของนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก

ประกาศผล

สรุป รายงานผล สงผลใหสถานศึกษา

ผูเกีย่ วของ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมใบสมัครของสถาบันตาง ๆ
เอกสารอางอิง
หนังสือแจงรายละเอียดจากสถาบันตาง ๆ ที่แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ชื่องาน

งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ นางสุชาดา ชยางคานนท ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูจักสิ่งแวดลอม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแกปญหาได
2. เพื่อสงเสริมการวางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อชวยใหครูไดรูจักและเขาใจผูเรียน รวมทั้งชวยเหลือและคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาผูเรียน
คําจํากัดความ
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง การจัดหา จัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมที่ใหนักเรียนไดรับ
ความรูจนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการเรียน และการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นคุณคาและความจําเปนของกิจกรรมแนะแนว
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 วัน
2. สรางความตระหนักใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู มีองคความรู
1 วัน
เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนวสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. จัดหาพื้นที่หรือเวทีใหครู และนักเรียนไดแสดงศักยภาพดานกิจกรรม 1 สัปดาห
แนะแนว
4. กํากับติดตามการดําเนินงานกิจกรรมแนะแนว
1 วัน
5. เผยแพรผลงาน
ตลอดป
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
1 วัน

ผูเกี่ยวของ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการ

สงเสริมสรางองคความรูใหกับผูบริหาร และครู

จัดหาพื้นที่หรือเวทีใหครู และนักเรียนไดแสดงศักยภาพ

กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

เผยแพรผลงาน

สรุป รายงานผลการ
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 สงเสริมใหดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแกไขปญหาและสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
2. แจงสถานศึกษาจัดทําขอมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม
3. นําขอมูลที่จัดทําเปนระบบใหความชวยเหลือดานการเรียนและ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
สวัสดิการอื่น ๆ
4. มีกระบวนการติดตามชวยเหลือนักเรียน
12 เดือน จนท.กลุมสงเสริม
5. รายงานผลการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการ

แจงสถานศึกษาจัดทําขอมูลพื้นฐานนักเรียน

ใหการสงเสริม สนับสนุนชวยเหลือ

กํากับ ติดตามชวยเหลือ

รายงานผลการศึกษา

สรุป รายงานผลการดําเนินงาน

45
 สงเสริมใหมีแหลงขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครือขายในการเชื่อมโยง ให
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
คําปรึกษาตามสภาพปญหาของนักเรียน
2. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาเปนแหลงขอมูลขาวสารดานการศึกษาตอ
1 ป
จนท.กลุม สงเสริม
และขอมูลการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
3. จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หรือการ
1 สัปดาห จนท.กลุม สงเสริม
แนะแนวการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
4. จัดหาสถานที่ทํางานระหวางเรียนของนักเรียน เพื่อสรางประสบการณ 1 สัปดาห จนท.กลุม สงเสริม
ใหนักเรียนและมีรายไดจุนเจือครอบครัว
5. ติดตามผลสําเร็จการศึกษา และการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
1 สัปดาห จนท.กลุม สงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทําระบบสารสนเทศ

ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู

จัดแนะแนวทางการศึกษา/ประกอบอาชีพ

จัดหาสถานที่ทํางานใหกับนักเรียน

กํากับ ติดตามชวยเหลือตามความเหมาะสม

สรุป รายงาน
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 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการใหคําปรึกษารายบุคคล เชน
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor (yc) การจัดหาพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมความดี
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. สงเสริมสรางองคความรูใหกับครูแนะแนวมีความเขาใจในระบบการดูแล
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
ชวยเหลือนักเรียน
2. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในหา
1 เดือน ครูแนะแนว
ขั้นตอน
3. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรมนักเรียนที่บงชี้
12 เดือน ครูแนะแนว
4. กํากับ ติดตาม สงเสริมการทํากิจกรรมของนักเรียน
12 เดือน จนท.กลุมสงเสริม
5. จัดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพตามความเหมาะสม
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
6. ใหรางวัลกับนักเรียนที่ทําคุณงามความดี เชน การประกาศเกียรติคุณ
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
ทุนการศึกษา หรือการคัดเลือกใหไดรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ
7. สรุปรายงาน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
สงเสริมความรู

ดําเนินการคัดกรองหาขั้นตอน

จัดกิจกรรมที่เหมาะสม

จัดหาพื้นที่ หรือเวทีแสดงศักยภาพ

กํากับ ติดตามการทํากิจกรรม

การประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัล

สรุป รายงานผล
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 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแกไขปญหาของนักเรียน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสภาพปญหาพฤติกรรมของนักเรียน
2. จัดทําเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อจะรวมกันแกปญหา
3. ตรวจสอบเครื่องมือ/จัดเก็บขอมูล
4. รวบรวมขอมูล
5. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหในการชวยเหลือ แกไขปญหาและขอเสนอแนะ
6. สรุปรายงาน เผยแพรผลงาน

Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพปญหา

จัดทําเครื่องมือ

ตรวจสอบ/จัดเก็บขอมูล

รวบรวมขอมูล

ศึกษา วิเคราะห

สรุป รายงานผล

ระยะเวลา
1 เดือน
1 สัปดาห
1 เดือน
1 เดือน
1 เดือน
1 สัปดาห

ผูเกี่ยวของ
จนท.กลุมสงเสริม
ครูแนะแนว
ครูแนะแนว
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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แบบฟอรมที่ใช
1. หนังสือบันทึกขอความ
2. หนังสือราชการภายนอก
3. แบบคัดกรองรายบุคคล
4. แบบรายงานการประเมินผลงาน
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
2. พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
3. พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2521
4. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
5. คูมอื บริการจัดการแนะแนว พ.ศ.2545
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน
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ชื่องาน

งานสงเสริมสุขภาพอนามัย

ผูรับผิดชอบ นางสาวดรุณี วัฒฐานะ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
และการปองกันโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ
2. เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
คําจํากัดความ
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของรางกาย ดวยการปฏิบัติดูแลอยาง
ถูกสุขลักษณะ
อนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอยางถูกตองสุขลักษณะ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 สรางความเขาใจใหสถานศึกษา บุคลากรเห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. รับฟงหรือเขารวมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติการสงเสริม
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียน
2. การถายทอดองคความรูสูสถานศึกษาโดยผานกระบวนการกิจกรรม
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
สงเสริมสุขภาพ
3. สนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพประจําป
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
4. การจัดกิจกรรมประกวดสงเสริมสุขภาพดีเดน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
5. ประสาน กํากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนอยางตอเนื่อง
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
รับนโยบาย

ถายทอดองคความรู
ตรวจสุขภาพประจําป

จัดกิจกรรมประกวดสุขภาพ

กํากับ ติดตาม

สรุป รายงาน
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 สงเสริมประสานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการ
อาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย (อ.ย.นอย) โครงการเด็กไทยทําได
โครงการเรียนรูคูวิจัยเด็กไทยฟนดี โครงการฟนสวยยิ้มใส โครงการมือสะอาดปราศจากโรค โครงการ
ควบคุมโรคตอตอและโรคไมติดตอ โครงการสวมสุขสันต เปนตน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
2. สรางองคความรูใหกับผูบริหาร ครู และดําเนินการขับเคลื่อนตามโครงการที่
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
กําหนด
3. จัดประกวด/แขงขัน/เฝาระวังตามกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทุก
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
ระดับ
4. จัดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ไดดําเนินโครงการ
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
ตอสาธารณชนโดยทั่วไป
5. ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
6. สรุปผลรายงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการ

สรางองคความรูใหผูบริหาร/ครู

ดําเนินกิจกรรม ประกวด/แขงขัน

จัดหาพื้นที่ หรือเวทีการแสดงผลงาน

ประสาน กํากับ ติดตาม

สรุป รายงาน
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 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และเฝาระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการ
และสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปองกันโรคระบาด โรคติดตอที่รายแรง และการจัดหาอุปกรณแกผู
พิการและผูดอยโอกาส
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. ประกาศ ประชาสัมพันธ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม
สงเสริมสุขภาพ
2. การเฝาระวัง สํารวจ เพื่อชวยเหลือนักเรียนตามสภาพปญหาที่พบ
1 เดือน ครูผูรับผิดชอบ
3. การชวยเหลือดานการปองกัน ดานจัดหาวัสดุอุปกรณในการ
1 วัน
ครูผูรับผิดชอบ
เสริมสรางรางกายใหดีขึ้น
4. จัดกิจกรรมการรณรงคปองกัน เชน การจัดนิทรรศการ การเผยแพร 1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม/
เอกสารการประกวดกิจกรรมตาง ๆ
สถานศึกษา
5. การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
6. สรุปผลรายงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประกาศ ประชาสัมพันธ

เฝาระวัง /สํารวจ

ใหความชวยเหลือ

จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน

กํากับ ติดตาม

สรุป รายงานผลการดําเนินงาน
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 ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอยางตอเนือ่ ง
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสภาพปญหาดานสงเสริมสุขภาพอนามัย
2. จัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับขอบเขตที่จะประเมินและติดตาม
3. ดําเนินการเก็บขอมูล
4. วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
5. สรุปผลรายงาน เผยแพรติดตาม

Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาสภาพปญหา

จัดทําเครื่องมือ

ดําเนินการจัดเก็บขอมูล

ศึกษาวิเคราะหขอมูล

สรุป รายงานผลการติดตาม

ระยะเวลา
1 สัปดาห
1 สัปดาห
12 เดือน
1 เดือน
1 สัปดาห

ผูเกี่ยวของ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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แบบฟอรมที่ใช
1. บันทึกหนังสือราชการ
2. หนังสือราชการประเภทภายนอก
3. แบบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
4. แบบประเมินติดตามผลการดําเนินโครงการตาง ๆ
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535
2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วาดวย
การับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน ตามกฎหมายวาดวยกองทุน
เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2536
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
4. คูมือการดําเนินการโครงการสงเสริมสุขภาพ พ.ศ.2543 กรมอนามัย
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ชื่องาน

งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

ผูรับผิดชอบ นางกันญา ลือพงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรม ทางกาย
และกีฬา ประเภทบุคคล ทีม ทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล
2. เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาซึ่งสงผลถึงการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
3. เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอใหมี
วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
4. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน การทองเที่ยว การเลนดนตรี นาฏศิลป การรองเพลง
งานอดิเรก เปนตน
คําจํากัดความ
กีฬา หมายถึง การออกกําลังกายดวยการเลนหรือการแขงขันตามกฎ กติกา
นันทนาการ หมายถึง การใชเวลาวางในการพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยว การเลนดนตรี การรอง
เพลง หรือทํากิจกรรมงานอดิเรกตาง ๆ เพื่อความเพลิดเพลินและสนุกสนาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานดานกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม
2. ดําเนินโครงการดานกีฬา/นันทนาการ
1 เดือน จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
3. จัดการแขงขันกีฬาภายใน/นอกสถาบัน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
4. ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
5. ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม
6. สรุปผลและรายงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดําเนินการโครงการ

จัดการแขงขันกีฬา

ประสาน กํากับ ติดตามดําเนินโครงการ

ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง

สรุป รายงานผลการดําเนินงาน
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 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยวในสถานศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความสามัคคีในหมูคณะและพัฒนาทักษะกีฬา
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. ประชาสัมพันธ เชิญชวนการจัดกิจกรรมแขงขัน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
2. การเตรียมฝกซอมและการสงทีมเขาแขงขัน
3 เดือน จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
4. แขงขัน คัดเลือก
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
5. การสงนักกีฬาตัวแทนเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
6. สรุปผลการแขงขัน และรายงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ ชี้แจงการจัดกิจกรรม

เตรียมการฝกซอม/สงทีม

ตรวจสอบคุณสมบัติ

คัดเลือก/แขงขัน

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ

สรุป รายงานการแขงขัน
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 ประสานงาน สนับสนุนการฝกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดตาง ๆ เพื่อความเปนเลิศ
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. จัดทําแผนของบประมาณสนับสนุนการฝกซอมหรือการเลนกีฬาเพื่อ 1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
ความเปนเลิศ
2. จัดหาครูฝกซอม การเก็บตัว การดูแลเรื่องอาหาร
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
3. การฝกซอมของนักกีฬา
3 เดือน จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
4. การสงนักเรียนเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ เพื่อสราง
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
ประสบการณการแขงขัน
5. การเฝาระวังเรื่องวินัยของนักกีฬาใหอยูในกฎระเบียบ
1 เดือน จนท.กลุมสงเสริม
6. การติดตาม ประเมินผลและรายงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนของบประมาณ

การจัดหาผูฝกซอม

การฝกซอม

การแขงขัน

การเฝาระวัง

การติดตาม สรุปรายงาน
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 สงเสริมการจัดหาอุปกรณกีฬา และสนามกีฬาเพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชน จัดหาอุปกรณกีฬา หรือสถานที่เพื่อ 1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
จัดสรางลานกีฬา หรือสนามกีฬา หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณ
2. จัดทําบันทึกขอตกลงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา หรือสถานที่กอสราง
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม/
สนามกีฬา
สถานศึกษา
3. ดําเนินการมอบอุปกรณกีฬา หรือดําเนินการกอสรางสนามกีฬา
1 ป
จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
4. ประกาศเกียรติคุณผูสนับสนุน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
6. สรุปรายงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
การประสานงาน

การจัดทําบันทึกขอตกลง

ดําเนินการมอบอุปกรณกีฬา/ลานกีฬา

การประกาศเกียรติคุณ

การสรุปรายงาน
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 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฏศิลป ศิลปะ
การทองเที่ยว ทัศนศึกษา การอาน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกตาง ๆ
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. ศึกษาสภาพความตองการ
1 เดือน จนท.กลุมสงเสริม
2. กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
3. ประสานเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
4. ทํากิจกรรมเสริมระหวางการจัดกิจกรรม เพื่อสรางองคความรู
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
5. กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของ 1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
ทางราชการที่กําหนด
6. สรุปผลการแขงขัน และรายงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพความ

กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ

ประสานเตรียมการขับเคลื่อน

ดําเนินกิจกรรม และสรางองคความรูเพิ่มเติม

กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรม

สรุปรายงาน
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แบบฟอรมที่ใช
1. หนังสือบันทึกขอความ
2. หนังสือราชการประเภทภายนอก
3. แผนปฏิบัติการประจําป
4. แบบประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
เอกสารอางอิง
1. คูมือการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พ.ศ.2551
2. คูมือการจัดการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ.2551
3. คูมือการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พ.ศ.2543 กรมอนามัย
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ชื่องาน

งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร

ผูรับผิดชอบ

นางสาวสากล เภรีกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร
2. เพื่อมุงเนนใหเกิดความตระหนักและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
3. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในดานคุณธรรมแกนักเรียนและโรงเรียนอยางทั่วถึง
คําจํากัดความ
ลูกเสือ หมายถึง เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่สมัครเขาเปนลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
สวนลูกเสือที่เปนหญิงใหเรียกวา เนตรนารี
บุคลากรทางลูกเสือ หมายถึง ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ อาสาสมัคร
ลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือ
ลูกเสือ มี 4 ประเภท
- ลูกเสือสํารอง
- ลูกเสือสามัญ
- ลูกเสือสามัญรุนใหญ
- ลูกเสือวิสามัญ
ยุวกาชาด หมายถึง เยาวชนชาย หญิง อายุ 7-25 ป ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สังกัดตาง ๆ
รวมถึงเยาวชนกลุมพิเศษในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ เชน กศน. กรมราชทัณฑ
ผูบําเพ็ญประโยชน หมายถึง กิจกรรมอาสาสมัครสําหรับเด็กผูหญิงและสตรีที่สนใจ โดยไมจํากัดเชื้อชาติ
และศาสนา
นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง และอยูใน
ระหวางการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ใชคํายอวา “นศท.”
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม กิจกรรม
คายพักแรม กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตในสถานศึกษา กลุมโรงเรียน เครือขาย เขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาติ เปนตน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. สํารวจขอมูล พรอมกําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาฯ การ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
ดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
ใหหนวยงานในสังกัดทราบ เพื่อการปฏิบัติอยางชัดเจน
2. กําหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปงบประมาณ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
3. แตงตั้งคณะทํางาน และมอบหมายภารกิจในทุกสวนตามแผนงาน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
โครงการกิจกรรมที่กําหนด
4. ดําเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม
ตลอดป จนท.ลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินมาตรฐาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ใน
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
หนวยงานทุกระดับ
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ตามระยะเวลาที่กําหนดไวตาม
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
แผนงาน โครงการ
Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํารวจขอมูล/กําหนดนโยบายและแนวทาง

กําหนดแผนงาน/โครงการ

แตงตั้งคณะทํางาน

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ

สรุปผล/วิ
64เคราะห
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 สงเสริมใหมีการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การอบรม ประชุมสัมมนา อบรมทักษะเฉพาะวิชา ในหนวยงานทุกระดับ
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. สํารวจและวิเคราะหฐานขอมูลรายบุคคล และโรงเรียน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
2. กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมดําเนินงาน ระดับเขตพื้นที่
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
การศึกษา
3. แจงหนวยงานทุกสังกัด ดําเนินการตามกรอบภารกิจ ดําเนินงานตาม
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
แผนงานโครงการ กิจกรรมที่กําหนด
4. ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสอบ
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
5. พิจารณาผลงานใหหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ
1 สัปดาห คณะกรรมการ/จนท.
กลุมสงเสริม
6. แจงหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของทราบผลการประเมิน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํารวจ/จัดทําฐานขอมูล

กําหนดแผนงาน/โครงการ

แจงหนวยงานทุกสังกัดดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของประเมินผล

พิจารณาผลงาน

แจงผลการ

65
 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหนวยงานทุกระดับ
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดปงบประมาณ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
2. ประสานหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานและขอรับ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
การสนับสนุน
3. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม
4. ดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่กําหนด
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
5. กํากับ ติดตามประเมินผล
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
กําหนดแผนงาน/โครงการ

ประสานขอรับการสนับสนุน

แจงหนวยงาน/สูการปฏิบัติ

ดําเนินงานตามแผน/โครงการ

กํากับ ติดตาม ประเมินผล

สรุป และรายงานผล
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 สนับสนุนใหกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในการสงเสริมภาวะผูนํา
ทักษะปองกันตัว การชวยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการสงเสริมอยางเปนระบบ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
2. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมในกิจกรรมตาง ๆ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
ในทุกระดับใหมีความครอบคลุมทั่วถึง
3. ประสานหนวยงานและแจงโรงเรียนในสังกัดเพือ่ ใหทราบ และเขารวม
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
กิจกรรมที่กําหนด
4. ดําเนินการตามกิจกรรม โครงการ
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
5. ประเมิน ติดตามผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
กําหนดนโยบายและแนวทาง

แตงตั้งคณะทํางาน

ประสานหนวยงาน,แจงโรงเรียน

ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ประเมิน ติดตามผลฯ

สรุป /รายงานผล
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 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการการดําเนินงาน
ลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. ศึกษารายละเอียดแนวทางการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
ลูกเสือฯ
2. ประสานรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะกรรมการ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
ลูกเสือ
3. จัดทําแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการฯและแจง
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
ใหคณะกรรมการทราบ
4. ดําเนินการประชุมฯ ตามแนวทางและปฏิบัติที่กําหนด
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
5. สรุปและรายงาน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษารายละเอียดฯ

ประสานแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนกําหนดแนวทาง,ปฏิทินการประชุม

ดําเนินงานประชุมฯ ตามแผน

สรุปและรายงานผล
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 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เชน การจัดทําทะเบียน เปนตน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. จัดทําขอมูลกลุม กองลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
2. ประกาศแจงนโยบายในการสงเสริม
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
3. แตงตั้งคณะทํางาน ประเมินความตองการ ผลการดําเนินงานของ
3 วัน จนท.กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
4. ดําเนินการเรงรัดใหไดตามตัวชี้วัด
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทําขอมูล

ประกาศแจงนโยบาย

แตงตั้งคณะทํางาน ประเมินความตองการ

เรงรัดดําเนินการตามตัวชี้วัด

สรุป และรายงานผล
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 ดําเนินการจัดเก็บเงินบํารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวของ
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
1. จัดทําขอมูล บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัด
1 วัน
2. แจงการดําเนินการใหสถานศึกษา/บุคลากร
1 ชั่วโมง
3. ดําเนินการจัดเก็บ
30 นาที
4. สรุปผลดําเนินการจัดเก็บ
1 ชั่วโมง
5. มอบกลุมบริหารสินทรัพย จัดเก็บตามระเบียบ
1 ชั่วโมง
6. กํากับ ติดตาม เรงรัด
7. รายงานผลการดําเนินการ ใหผูมีอํานาจ

1 วัน
30 นาที

Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทําขอมูลบุคลากร/หนวยงาน

แจงแนวดําเนินการใหสถานศึกษา

ดําเนินการจัดเก็บ

สรุปผลการจัดเก็บ

สงมอบเงินใหกลุมบริหารสินทรัพยจัดเก็บตามระเบียบ

กํากับ ติดตาม เรงรัด

รายงานผูมีอํานาจ

ผูเกี่ยวของ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม/
กลุมบริหารสินทรัพย
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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 การประชุมสัมมนา ผูนํา ผูบริหาร ผูเกี่ยวของกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนการ
ฝกอบรม การชุมนุมลูกเสือชาวบาน ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับชาติ
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. ประสานแจงผูเกี่ยวของในระดับเขตพื้นที่ รวมศึกษานโยบายและแนว 1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
การดําเนินการ
2. ประชุมระดมความคิด เพื่อศึกษานโยบายและแนวดําเนินงาน
3 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
3. ประสานแจง หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
4. ดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนด
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
5. ประสานแจงหนวยงาน
1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
6. สรุปและรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานแจงผูเกี่ยวของ

ประชุมระดมความคิด กําหนดนโยบาย

ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตามกิจกรรม โครงการ

ประสานแจงหนวยงานดําเนินการตามกิจกรรม

สรุปและรายงานผล
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แบบฟอรมที่ใช
1. หนังสือบันทึกขอความ
2. หนังสือราชการภายนอก
3. แบบขอจัดตั้ง กลุม กอง และผูบังคับบัญชาลูกเสือ
4. แบบประเมินผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในแตละระดับ
5. แบบขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ
6. แบบประเมินคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ พ.ศ.2551

72
ชื่องาน

งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน

ผูรับผิดชอบ

นางสุชาดา ชยางคานนท ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนรับทราบหนาที่ของตนเอง
2. เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนใหเปนประชาธิปไตย
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมที่ชวยเหลือผูอื่น และสังคม
คําจํากัดความ
ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยประชาชน ผาน
กระบวนการเลือกตั้งผูแ ทนราษฎร
วินัย หมายถึง ระเบียบสําหรับควบคุมคนในสังคมแตละแหง เปนขอตกลงในสังคมนั้นที่จะใหทําหรือ
ไมใหทําในบางสิ่งบางอยาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 สงเสริมใหสถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. กําหนดตัวชี้วัด ในกิจกรรมของนักเรียนตามนโยบาย
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
2. กําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมสําคัญ ๆ แจงหนวยงานในสังกัด 1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียน
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
4. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปการดําเนินงานระดับโรงเรียน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
5. ประกาศผลการประเมิน แจงประชาสัมพันธหนวยงาน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
6. รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรู เผยแพร
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
กําหนดตัวชี้วัด

กําหนดแผนงาน/โครงการ

ติดตามประเมินผล

ประสานหนวยงาน/สรุปผล

ประกาศผลการประเมินฯ

สรุป เผยแพร
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 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
1. ประสานแจงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเพื่อรวบรวมระเบียบที่นําสูการปฏิบัติ
1 วัน
2. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติการดําเนินการของโรงเรียน
1 สัปดาห
3. แจงหนวยงานในสังกัดทราบ กิจกรรมโครงการในรอบป
ตลอดป
4. ดําเนินการประสานหนวยงาน แตงตั้งคณะทํางาน ติดตามความประพฤติ 1 วัน
นักเรียน นักศึกษา ดําเนินการตามกิจกรรม โครงการ
5. กํากับ ติดตาม
ตลอดป
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
1 วัน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานแจง

จัดทําระเบียบ/แนวปฏิบัติ

แจงหนวยงาน/โครงการ

ประสานดําเนินการ

กํากับ ติดตาม

สรุป และรายงาน

ผูเกี่ยวของ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
นักศึกษา
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. กําหนดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
2. แจงหนวยงานในสังกัดนําสูการปฏิบัติ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
3. ดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการ
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
4. ติดตาม ประเมินผล แตละกิจกรรม
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
5. สรุปและการรายงานผล
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
กําหนดโครงการ/กิจกรรม

แจงหนวยงาน

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ติดตาม ประเมินผล

สรุปและรายงาน
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สงเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการ เด็กและเยาวชนดีเดน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติใหสถานศึกษาทราบ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
2. กําหนดโครงการ กิจกรรม ดําเนินงาน
1 ชั่วโมง จนท.กลุม สงเสริม
3. แตงตั้งคณะทํางาน จัดทํารายละเอียด รูปแบบการประเมิน ตัวชี้วัดระดับ 1 วัน จนท.กลุม สงเสริม
เขตพื้นที่การศึกษา และประเมินพรอมคัดเลือก
4. สรุปผลการประเมิน ประกาศผลการประเมินแจงโรงเรียน
1 วัน จนท.กลุม สงเสริม
5. มอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ
1 วัน จนท.กลุม สงเสริม
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประกาศนโยบาย/แนวปฏิบัติ

กําหนดโครงการ/กิจกรรม

แตงตั้งคณะทํางานประเมินพรอมคัดเลือก

สรุปผล/แจงประกาศ

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล

สรุป และรายงาน

77
แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
2. คูมอื บริหารจัดการแนะแนว พ.ศ.2545
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน
4. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546
5. พ.ร.บ.สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2521
6. คูมือพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
7. คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
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ชื่องาน

งานสงเสริมพัฒนาสรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ

นางสุชาดา ชยางคานนท ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีมของเด็กนักเรียน
2. เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดตั้งองคกรสภาเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
3. เพือ่ สงเสริมพัฒนา ยกระดับการมีสวนรวมของนักเรียนในสถานศึกษา
คําจํากัดความ
สภานักเรียน หมายถึง สภาผูแทนนักเรียนที่ไดรบั การคัดเลือกเขามาทําหนาที่ชวยเหลือโรงเรียน
ทางดานการปกครอง กิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมของนักเรียน
สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนใหทํา
หนาที่รวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมสิทธิเด็ก การปองกันแกไขปญหาตลอดจน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจงโรงเรียนในสังกัด
2. กําหนดโครงการ กิจกรรม แจงโรงเรียนในสังกัด
3. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดกิจกรรม
4. ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กําหนด
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียน
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- การประชุมสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- การเขารวมกิจกรรมของหนวยงานใน/นอกจังหวัด
- การประชุมสมัชชาเยาวชนระดับจังหวัด ระดับชาติ
5. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
1 วัน จนท.กลุม สงเสริม/
สถานศึกษา
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม

1 วัน
1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
กําหนดนโยบาย/แจงโรงเรียน

กําหนดโครงการ/กิจกรรม ประสานหนวยงานที่เกีย่ วของ

ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด

ติดตามประเมินผล

สรุปการดําเนินงาน

แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
2. อนุสัญญาสิทธิเด็ก
3. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546
4. พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550

ชื่องาน

80
งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน

ผูรับผิดชอบ

นางสาวดรุณี วัฒฐานะ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการปกปองคุมครองและสงเสริมสิทธิเด็ก
คําจํากัดความ
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนสงเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กแหงองคการ
สหประชาชาติ ใหความชวยเหลือและคุมครองเด็กถูกละเมิด หรือถูกปลอยปละละเลย ทอดทิ้ง ไมไดรับการ
ดูแลและพัฒนาเทาที่ควร จนเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจ หาแนวทางในการปองกันและคุมครองสิทธิเด็ก
ในประเทศไทย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะหกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการสิทธิเด็กและ
พ.ร.บ.คุมครองเด็ก
2. รวบรวมและเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ
ทราบ
3. จัดตั้งศูนยประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ปองกันใหเด็กปลอดภัย
จากการถูกละเมิด
4. ติดตาม วิเคราะห ดูแลและสรุปผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห

รวบรวม/เผยแพรขอมูลขาวสาร

จัดตั้งศูนยประสานงาน

ติดตามผล/วิเคราะหผล

สรุปผลการดําเนินงาน
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ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
1 วัน
1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
จนท.กลุมสงเสริม

ตลอดป

จนท.กลุมสงเสริม

1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม
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แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
2. แนวทางการดําเนินการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
3. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
4. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
5. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541

82
ชื่องาน

งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

นางสาวสากล เภรีกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีการใหเงินทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวาศึกษา ใหไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ
คําจํากัดความ
ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนสําหรับคาใชจายในการศึกษาที่บุคคลหรือองคการตาง ๆ บริจาคให
เพื่อชวยเหลือสงเคราะหผูที่มิไดอยูในหนาที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนไดศึกษาเลาเรียนการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปจจุบัน
ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยที่มิใชเงิน (Non-Financial Resources) และทรัพยากร
ทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใชการเงินครอบคลุมปจจัยหลัก ๆ คือ
ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสราง วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนและการผสมผสานการใชปจจัยตาง ๆ เขาดวยและ
ยังใหความหมายในวงที่แคบวา ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปจจัยนําเขา (Input) ที่นําไปใชเพื่อการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปจจัยนําเขานี้สวนใหญจะเปนรูปของเงินงบประมาณทั้งดาน
รายจายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานประจํา เชน เงินเดือนและคาตอบแทน คาใชจายวัสดุอุปกรณกับรายจายดาน
การลงทุน
ระดมทุน หมายถึง การรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุตาง ๆ ที่ไดรับจากการบริจาค ขอ ซื้อ ในราคาถูก
กวาตนทุน มาทําประโยชนใหแกองคกรใด องคกรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
2. วางแผนการดําเนินการและแจงเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับ 1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
ทุน ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรไดรับความชวยเหลือ ตลอดจน
ดําเนินการตามเงื่อนไขตาง ๆ
4. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
5. จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน
1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
6. ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุนและรายงานผล 1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
การเรียนและการดําเนินการใชทุน
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
หรืออนุโมทนา
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Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาเงื่อนไขการบริหาร
เงินทุนตามวัตถุประสงคของ

วางแผนการดําเนินการและแจงเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียน

แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
ั ื ั รี รั

แจงรายชื่อนักเรียนใหเจาของทุน/สถานศึกษา

โอนเงินทุน/มอบทุนการศึกษา

ตรวจสอบหลักฐานการเงิน

ขอเครื่องหมายตอบแทน/ตอบขอบคุณ

สรุปรายงานผล

แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยวิธีการปฏิบัติการใหเครื่องหมายตอบแทนผูชวยเหลือราชการ
พ.ศ.2531
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตอบขอบคุณหรืออนุโมนทนา

84
ชื่องาน

งานกองทุนเงินใหกูยืมเพือ่ การศึกษา (กยศ.)

ผูรับผิดชอบ

นางสาวสากล เภรีกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
เพื่อใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของ
ผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติโดยรวม โดยมุงหวังวาผูกูยืมจะสามารถเลาเรียนไดจน
สําเร็จตามหลักสูตร
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสํานึกในการชําระหนี้คืนเพื่อ
สรางโอกาสทางการศึกษาใหกับ
รุนนองตอไป
คําจํากัดความ
กองทุน หมายถึง กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม หมายถึง บุคคลซึ่งคณะกรรมการทําสัญญาจางใหทําหนาที่บริหาร
และจัดการเงินใหกูยืมตามมาตรา 37
นักเรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผูซึ่งศึกษาอยูในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาของทาง
ราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ หรือ
โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงและใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรบ
การตอบรับใหเขาศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาดังกลาวดวย
ผูกูยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินจากกองทุน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
2. กยศ. จัดสรรวงเงินใหเขตพื้นที่การศึกษา
3. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
4. ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินใหกับสถานศึกษา
5. แจงวงเงินที่ไดรับจัดสรรใหกับสถานศึกษา
6. กํากับ ติดตาม
7. สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ตลอดป
30 นาที
30 นาที
3 ชั่วโมง
30 นาที
ตลอดป
1 ชั่วโมง

ผูเกี่ยวของ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม/
คณะกรรมการฯ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ

กยศ.จัดสรรวงเงินใหเขตพื้นที่การศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการฯ

ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินให
สถานศึกษา

แจงวงเงินจัดสรรใหสถานศึกษา

กํากับ ติดตาม

สรุปรายงานผล

แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
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ชื่องาน

งานสวัสดิการและสงเคราะหครอบครัว

ผูรับผิดชอบ

นางสาวสากล เภรีกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสไดรับสวัสดิการจากภาครัฐและเยาวชนในการดํารงชีวิตและศึกษา
คําจํากัดความ
ทุนการศึกษา หมายถึง เงินหรือสิ่งของเครื่องใชที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ องคกร เอกชน
บุคคล มูลนิธิ ที่ใหการสนับสนุน
สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิการที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถานศึกษา
ผูกูยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินจากกองทุน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แจงสถานศึกษา
2. กําหนดรายละเอียดแจงสถานศึกษา
3. แตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรฯ
4. จัดสรรตามรายละเอียด
5. รายงานผลการดําเนินงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
กําหนดนโยบาย

กําหนดรายละเอียด/แจงสถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
พิจารณาจัดสรร

แจงผลการจัดสรใหสถานศึกษา

สรุปรายงาน

ระยะเวลา
1 วัน
30 นาที
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

ผูเกี่ยวของ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
คณะกรรมการฯ
จนท.กลุมสงเสริม
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ชื่องาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ผูรับผิดชอบ

นางสาวสากล เภรีกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการที่เกี่ยวของกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษา ใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3. เพื่อสงเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน
4. เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน และสังคมไดอยางมี
ความสุข
5. เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ในวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คําจํากัดความ
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ หมายถึ ง โครงการที่ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ พ.ศ.2534 ดั ง นี้ โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ หมายถึง โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนผูดําเนินงานเพื่อ
สนองพระราชดําริ ทั้งนี้ เปนโครงการที่สนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชิ นี น าถ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
2. แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมใหบรรลุ
เปาหมาย
3. จัดทําเอกสารคูมือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่
กําหนด
4. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งประเมินผลและรายงานผลให
กระทรวงทราบ เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหดีขึ้นและหมดไป
6. ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม
1 ชั่วโมง จนท.กลุม สงเสริม
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
ตลอดป
3 ชั่วโมง

จนท.กลุมสงเสริม/
สถานศึกษา
จนท.กลุมสงเสริม

ตลอดป

จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชุมจัดทําโครงการ

แจงหนวยงาน/สถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรม
จัดทําเอกสารคูมือฯ
จัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนงาน
สรุปผล/ขอเสนอแนะ

ติดตาม รายงาน ประชาสัมพันธ

แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ชื่องาน
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งานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ

นางสาวสากล เภรีกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
3. เพื่อดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
4. เพื่อประสานการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
คําจํากัดความ
หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง - กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม. สพป.
สถาบันอาชีวศึกษา กศน. สถานศึกษา
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.)
- จังหวัด อําเภอ (ศตส.จ., ศตส.อ.)
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.อัยการจังหวัด
ประจําศาลคดีเด็กและเยาวชน ศาลคดีเด็กและเยาวชน
ศูนยฝกและอบรมเด็ก สถานพินิจและคุมครองเด็ก
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
- ภาคเอกชน สื่อมวลชน
สถาบันสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หมายถึง กรมการทองเที่ยว กรมพลศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย และกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว
สถาบันสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หมายถึง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กรมศิลปากร สํานักศิลปากร
ที่ 1-15 กรมการศาสนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. ประชุมมอบนโยบายผูบริหาร/ครู
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
2. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงาน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
3. จัดสงคูมือ แนวทางการดําเนินงานใหสถานศึกษา
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
4. กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
5. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
6. สถานศึกษาจัดสงผลงานเพื่อรับการประเมินระดับเขตพื้นที่
1 สัปดาห สถานศึกษา/
จนท. กลุมสงเสริม
7. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม/
คณะกรรมการ
8. จัดสงผลงานที่ผานการประเมิน เพื่อรับรางวัลเสมา ป.ป.ส.
1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
9. มอบโล/เกียรติบัตร
1 วัน กระทรวงศึกษาธิการ
10. สรุปรายงานผล
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชุมมอบนโยบาย/ผูบริหาร/

จัดทําคูมือ แนวทางฯ

จัดสงคูม ือใหสถานศึกษา

กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล

ประชุมคณะกรรมการประเมินผล

จัดสงผลงานเพื่อรับรางวัลเสมา ป.ป.ส.

มอบโล /เกียรติบัตร

สรุปรายงานผลการ

แบบฟอรมที่ใช
1. แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สถานศึกษาสีขาว 1)
2. แบบสรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สถานศึกษาสีขาว 2)
เอกสารอางอิง
1. คูมือการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. แผนประชารัฐรวมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561
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 การรายงานการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา (Nispa)
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. แจงสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. นําผลการดําเนินงานเขาระบบ
3. สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
1 วัน
1 ชั่วโมง

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม

วิธีการนําขอมูลเขาระบบ
1. เขาเว็บไซต http://nispa.nccd.go.th
2. เลือกเมนู ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.)
3. เลือกเมนู สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
4. ใส Username
obec2202
Password
8gdcr8
กด
Submit
5. เลือกเมนู ระบบรายงานผลการดําเนินงาน (ศอ.ปส.)
6. เลือกเมนู สําหรับสถานศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
7. เลือกเมนู อําเภอ/เขต
8. เลือกโรงเรียน
9. เขาสูการรายงาน กรอกขอมูลในแบบฟอรม
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แจงสถานศึกษาจัดสง

กรอกขอมูลในระบบบ Nispa

รายงานผลการดําเนินงาน

แบบฟอรมที่ใช
แบบรายงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา Nispa
เอกสารอางอิง
คูมือการรายงานผลการดําเนินงานดานยาเสพติดในสถานศึกษา เขาสูระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด
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 รายงานการใชสารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. แจงสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครัง้
2. นําผลการดําเนินงานเขาระบบ CATAS System
3. สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
1 วัน
1 ชั่วโมง

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
แจงสถานศึกษาจัดสง

นําขอมูลเขาสูระบบ CATAS

รายงานผลการดําเนินงาน

วิธีการนําขอมูลเขาสูระบบ CATAS System
1. เขาเว็บไซต www.catas.in.th
2. เลือกเมนู CATAS System
3. ลงชื่อเขาใช
Username
obec2202
Password
8gdcr8
กด
เขาสูระบบ
5. เลือกเมนู การบันทึกขอมูล เลือก
ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา กรอกขอมูลตามแบบเสร็จแลวกดบันทึก ถามีขอมูลอยูแลว
หากตองการแกไข กดเพิ่มเติม/แกไขดานลาง
ขอมูลครู นักเรียน ปจจุบัน กรอกขอมูลตามแบบเสร็จแลวกดบันทึก ถามีขอมูลอยูแลว
หากตองการแกไข กดเพิ่มเติม/แกไขดานลาง
เมื่อกรอกขอมูลครบถวนทุกชองแลวใหกดบันทึกขอมูล
แบบฟอรมที่ใช
แบบรายงานการดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา CATAS System
เอกสารอางอิง
คูมือการรายงานการใชสารเสพติดในสถานศึกษา CATAS System
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 การใชงานระบบทะเบียนกําลังพลผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด (User’s Manual)
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. แจงสถานศึกษาดําเนินการแตงตั้งผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
2. นําขอมูลเขาระบบ Nispa
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
3. สรุปรายงานผล
1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แจงสถานศึกษาแตงตั้งผูป ฏิบัติงานดานยาเสพติด

นําขอมูลเขาสูระบบ Nispa

รายงานผลการดําเนินงาน

วิธีการนําขอมูลกําลังพลผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดเขาสูระบบ Nispa
1. เขาเว็บไซต http://nispa.nccd.go.th
2. เลือกเมนู ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ (ศพส.)
3. เลือกเมนู ระบบกําลังพล
4. เขาสูระบบทะเบียนกําลังพล
ชื่อผูใชงาน
obec2202
รหัสผาน
8gdcr8
ใสหมายเลขที่มองเห็น กดเขาสูระบบ
5. เลือกเมนู บันทึกขอมูลกําลังพล
แบบฟอรมที่ใช
คําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดของ สพป.จบ.2 และสถานศึกษา
เอกสารอางอิง
1. นโยบายรัฐบาล
2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. นโยบายของจังหวัด
4. แผนงานโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ชื่องาน

งานสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

ผูรับผิดชอบ

นางกันญา ลือพงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2. เพื่อสรางเครือขายสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน นักศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใน
การสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
คําจํากัดความ
ศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หมายถึง ศูนยประสานงานในการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หมายถึง พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. จัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหสถานศึกษา ในการดําเนินงานสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
3. อบรม ขึ้นทะเบียนและแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
4. สรางเครือขายศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา
5. จัดทําระบบเฝาระวังปองกันปญหาพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมของ
นักเรียนและนักศึกษา รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ตํารวจ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนตน
6. รวมกับหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของในการออกตรวจรวม และการจัด
ระเบียบสังคม
7. รายงานติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหารวมกัน

ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1 วัน
จนท.กลุมสงเสริม
1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม

3 วัน

จนท.กลุมสงเสริม

ตลอดป

จนท.กลุมสงเสริม

1 สัปดาห

สถานศึกษา/
จนท.กลุมสงเสริม

ตลอดป

จนท.กลุมสงเสริม

ตลอดป

จนท.กลุมสงเสริม
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จัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียน

จัดทําคูมือปฏิบัติงานฯ
อบรมพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติฯ

สรางเครือขาย ติดตาม ดูแล

จัดระบบเฝาระวัง

ออกตรวจรวมกับหนวยงานอื่น ๆ

ติดตาม รายงานผลอยาง

แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548

96
ชื่องาน

งานการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส และเพศศึกษา

ผูรับผิดชอบ

นางสาวดรุณี วัฒฐานะ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
2. เพื่อสรางเครือขายสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนนักศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใน
การปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศ ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสในกลุมนักเรียนและ
นักศึกษา
คําจํากัดความ
พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระทํา หรือ การปฏิบัติตนที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศโดยครอบคลุม
พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
2. ประชุมชี้แจงนโยบายและเปาหมายใหผูบริหาร/ครู
3. จัดทําแผนงาน/โครงการการจัดกิจกรรม
4. ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ สรางเครือขายเฝาระวัง
5. ติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่อง
6. รายงานผลการดําเนินงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แตงตั้ง

ประชุมชี้แจง

จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ติดตามผล ประเมินผล

สรุปรายงานผลการ

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 วัน
ตลอดป
ตลอดป
1 วัน

ผูเกี่ยวของ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
สถานศึกษา/
จนท.กลุมสงเสริม
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แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
3. นโยบายรัฐบาล
4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
5. แผนงาน/โครงการ ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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ชื่องาน
ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
นางสาวดรุณี วัฒฐานะ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและสมรรถนะตามที่กําหนด
คําจํากัดความ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ขอมูลดานสุขภาพ ความสามารถพิเศษฯ
การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุมนักเรียนตามฐานขอมูลรายบุคคล เปนกลุมปกติ กลุมมี
ปญหา และกลุมเสี่ยง
การจัดกิจกรรมปองกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุมปกติ เพื่อปองกันและสรางความ
เขมแข็ง เปนการสรางภูมิคุมกันปองกันความเสี่ยงของนักเรียน เชน บานหลังเรียน
การจัดกิจกรรมแกปญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุมที่มีปญหาดานตาง ๆ ตามสภาพ
ปญหา เชน การระดมทุนเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กขาดแคลน การเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนที่
ปรึกษา
การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อสงเสริมให
นักเรียนไดพฒ
ั นาตามศักยภาพ
การสงตอ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปญหาเปนพิเศษ ที่ตอง
อาศัยการมีสวนรวมจากหนวยงาน หรือบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เชน จิตแพทย ศิลปน ฯลฯ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. การจัดทําระบบ แผนงาน/โครงสราง และผูรับผิดชอบระบบดูแล
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
ชวยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน
2. ประชุมชี้แจงผูบริหาร/ครูที่รับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1 วัน จนท.กลุม สงเสริม
3. ดําเนินการเยี่ยมบานตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรูจักเด็กเปน ตลอดป ครูประจําชั้น
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมปองกันและแกปญหา การ
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการสงตอ
4. ติดตาม ประเมินผล ใหการชวยเหลือนักเรียนที่พบปญหา
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
5. สรุปผล/รายงาน
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
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จัดทําระบบ แผนงาน/
โครงสราง กําหนด

ประชุมผูบริหาร/ครู

เยี่ยมบานนักเรียนตามระบบ 5 ขั้นตอน

ติดตามผล ประเมินผล ชวยเหลือ

ติดตามผล ประเมินผล

สรุปผล รายงานผล

แบบฟอรมที่ใช
1. แบบบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
2. แบบคัดกรองนักเรียน SDQ
3. แบบรายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เอกสารอางอิง
1. คูมือการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. แผนงาน/โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

100
ชื่องาน

งานวิเทศสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ

นางสาวสากล เภรีกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางความชวยเหลือ พัฒนาเครือขายความ
รวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดมีการลงนามในความตกลงระหวาง
ประเทศ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเครือขายความรวมกับกับตางประเทศ แสวงหาแหลงเงินทุน
วัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครตางประเทศ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาใชประโยชนทรัพยากรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากตางประเทศ การสรางองคความรูดาน
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตางประเทศที่เปนบทเรียนที่ดี สําหรับ
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําสารนิเทศและตอบขอหารือดานตางประเทศใหหนวยงาน
ในสังกัดและบุคลากรภายนอก โดยประสานงานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสงเสริม สนับสนุนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ใหเกิดความตื่นตัวในการสงนักเรียน
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับตางประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ ตลอดจน
รองรับการเปดเสรีทางการคากับประชาคมอาเซียน
3. เปนสื่อกลางในการประสานงาน ประชาสัมพันธโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน/ระหวางประเทศ หรือ
การขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ กับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
4. จัดทําฐานขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการไปสูเปาหมาย
5. เพื่อประสานและสงเสริมสถานศึกษา ใหสามารถเตรียมความพรอมนักเรียนเขาแขงขันในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ และสอบขอรับทุนไปเรียนตอตางประเทศได
6. เพื่อสงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหมีความพรอมในดานภาษาและวัฒนธรรม รองรับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองและเตรียมความพรอมในการเปนศูนยกลางทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน
7. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดความตื่นตัวและใหความสนใจในการสงนักเรียนเขารวม
โครงการฯ มากขึ้น
คําจํากัดความ
วิเทศสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธกับตางประเทศ (Foreign relations) หมายถึงงานที่เกี่ยวของ
กับตางประเทศ รวมทั้งการติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยงานตางประเทศ ทั้งที่อยูภายในและ
ตางประเทศ การมีสวนรวมจากหนวยงาน หรือบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เชน จิตแพทย ศิลปน ฯลฯ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1. วิเคราะหงานที่เกี่ยวของ
1 ชั่วโมง จนท.กลุมสงเสริม
2. เสนอพิจารณาสั่งการ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
3. ประสานงานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สพฐ.
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
4. แจงเรื่องผลการดําเนินการ/พิจารณาใหผูเกี่ยวของ
30 นาที จนท.กลุมสงเสริม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน

วิเคราะหงานที่เกี่ยวของ

เสนอพิจารณาสั่งการ

ประสานงานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สพฐ.

แจงเรื่องผลการดําเนินการ/
พิจารณาใหผเกี่ยวของ

แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2551
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4. ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง
5. เปาหมายในการเปนศูนยกลางทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน
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ชื่องาน

งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ

ผูรับผิดชอบ

นางสาวสากล เภรีกุล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศใหมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. มุงเนนใหเกิดความตระหนักและมีสวนรวมสนับสนุนจากผูเกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปดเสรีการคาและประชาคมอาเซียน
คําจํากัดความ
แลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ หมายถึง นักเรียนจากประเทศตาง ๆ ที่มีโครงการ
แลกเปลี่ยนกับนักเรียนไทยในการศึกษา เลาเรียน และพํานักอาศัยอยูเปนการชั่วคราวกับประเทศนั้น ๆ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห แนวปฏิบัติ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
2. ดําเนินการประสานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน/บุคคล
3. เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
4. ดําเนินการ
5. แจงเรื่องผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ
Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะหงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการประสานงาน

เสนอพิจารณาสั่งการ

ดําเนินการ

แจงเรื่องผลการดําเนินการ

ระยะเวลา
ตลอดป
ตลอดป
30 นาที
30 นาที
30 นาที

ผูเกี่ยวของ
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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ชื่องาน

งานสงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอม ทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น

ผูรับผิดชอบ

นางกันญา ลือพงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหมีการใชแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
คําจํากัดความ
แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรูของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งไดมาจากประสบการณ
สิ่งแวดลอมทางการศึกษา หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
ทั้งที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. สํารวจจัดทําทะเบียนแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. จัดทําเอกสารสรุปแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
3. ดําเนินการประสานการใชประโยชนแหลงเรียนรู และเผยแพร
4. ติดตาม ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู
5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
ตลอดป จนท.กลุมสงเสริม
1 สัปดาห จนท.กลุมสงเสริม
1 เดือน
ตลอดป
1 วัน

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม

Flow Chart การปฏิบัติงาน

สํารวจ/จัดทําทะเบียนแหลง
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําเอกสารสรุป

ประสานการใชประโยชน

ติดตาม ประเมินผล

สรุปและรายงานผล
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แบบฟอรมที่ใช
1. แบบสํารวจขอมูลแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
2. แบบฟอรมติดตามแหลงเรียนรู
เอกสารอางอิง
1. นโยบายการสงเสริม สนับสนุนแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ชื่องาน

105
งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผูรับผิดชอบ

นางสุชาดา ชยางคานนท ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนใหมีความเขมแข็ง
3. เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําจํากัดความ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากตัวแทน
ผูปกครอง ครู ศิษยเกา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน และผูทรงคุณวุฒิ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยูของกลุมคน ถิ่นฐานนี้มีพื้นที่ที่อางอิงได และกลุมคนนี้มีการอยูอาศัย
รวมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู ติดตอสื่อสาร รวมมือและพึ่งพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปญญาประจํา
ถิ่น มีจิตวิญญาณและความผูกพันอยูกับพื้นที่แหงนั้น อยูภายใตการปกครองเดียวกัน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. กําหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําสูการปฏิบัติ แจงสถานศึกษาใน
สังกัด
2. จัดทําทะเบียนขอมูลคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
4. ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียน
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
1 วัน จนท.กลุมสงเสริม
1 สัปดาห
1 วัน
ตลอดป
3 ชั่วโมง

กําหนดโครงการ/กิจกรรม
แจงสถานศึกษาในสังกัด
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําทะเบียนขอมูล

ประชุมกรรมการสถานศึกษา/
สรางเครือขาย
ติดตาม ประเมินผล

สรุปและรายงานผล

จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
จนท.กลุมสงเสริม
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แบบฟอรมที่ใช
เอกสารอางอิง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นางสาวรัตนา อยูสวัสดิ์
นายภิญโญ อิ่มอุไร
นายภาณพ แจงพลอย

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คณะทํางาน
นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
นางสาวสากล เภรีกุล
นางวนิดา ปราเวช
นางสุชาดา ชยางคานนท
นางกันญา ลือพงษ

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ออกแบบปก
นางสาวสุภาพร ทองแกว

ลูกจาง สพป.จันทบุรี เขต 2

