คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ก
คํานํา
งานส ง เสริ มการจั ดการศึ ก ษาเป น งานที่ ส นั บ สนุ น และส งเสริ มให ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอย างมีประสิทธิภาพโดยเนนการบูรณาการการจัด การศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญา ทองถิ่น มาใชประกอบการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดาน รางกาย จิตใจ สังคม สติปญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม
จริ ย ธรรม จิ ตอาสา การกี ฬา ลู กเสื อ เนตรนารี ยุ วกาชาด ผู  บํ า เพ็ ญ ประโยชน องค ก รนัก เรี ย น สิท ธิ เด็ ก
การจัดหาทุน–กองทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือผูเรียนทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดมีการลงนาม ในความตกลงรวมกันระหวางประเทศการรองรับประชาคมอาเซียน
ในดานการจัดการศึกษาทั้งการ แลกเปลี่ยนและการสงเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดํา เนินงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ข
สารบัญ
คํานํา
สวนที่ 1 บทนํา
o วัตถุประสงคขอบขาย ภารกิจ
สวนที่ 2 คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบนการศึกษาไนระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร)
 การศึกษาในระบบ
o งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
o การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
o การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
o การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกลางคัน
o งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา (นายธนศักดิ์ มหาวงศนันท)
งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา
งานตรวจสอบวุฒิ และการรับรองความรู
งานสั่งซื้อแบบพิมพ
 การศึกษานอกระบบ (นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร)
งานประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา (นางสาวสุรวี รรณ ฟองอินทร)
O งานสงเสริม การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานสงเสริมการจัดการศึกษา ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ
(นางสาวสุรวี รรณ ฟองอินทร)
O งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสที่ความสามารถพิเศษ
O งานสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
งานประสาน สงเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
(นายนิพบ วงศสุวรรณ)
O ประสาน สงเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม

หนา
1-4
5

5-8
9-10
11-12
13-14
15
15-16
17-18
19-21
22-23
24-25
26-27
28
28-29
30-31
32
32-33

ค
สารบัญ (ตอ)
หนา
งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องคกร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(นายธนศักดิ์ มหาวงศนันท)
O งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(นางจันทรา บุญเที่ยง)
O งานจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
งานประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไข
และคุมครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(นางจันทรา บุญเที่ยง ,นางสาวศิริรัตน จันทะมงคล , นายอิสระ หลวงจินา)
O งานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา (นางจันทรา บุญเที่ยง)
O งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (นางจันทรา บุญเที่ยง)
O งานปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษาและการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (นางสาวศิริรัตน จันทะมงคล)
O งานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (นายอิสระ หลวงจินา)
งานสงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิน่
(นางจันทรา บุญเที่ยง)
O สงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและ
งานสงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน นักเรียนวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน
การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น
(นางสาวรวิสุดา สาริวงค , นายนิพบ วงศสุวรรณ , นางจันทรา บุญเที่ยง)
O งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (นางสาวรวิสุดา สาริวงค)
O งานสงเสริมสุขภาพอนามัย (นางสาวรวิสุดา สาริวงค)
O งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
นักศึกษาวิชาทหาร (นายนิพบ วงศสุวรรณ)
O งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน (นางสาวรวิสุดา สาริวงค)
O งานสภานักเรียน สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็ง องคกรสภานักเรียน
เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา (นางสาวรวิสุดา สาริวงค)
O งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน (นางจันทรา บุญเที่ยง)

34
34-36
37
37-38
39
39-40
41-42
43-44
45-46
47
47-48

49
49-53
54-57
58-67
68-71
72-73
74-75

ง
สารบัญ (ตอ)
งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (นายอิสระ หลวงจินา)
O งานทุนการศึกษา
O งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
O งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
งานวิเทศสัมพันธ (นายอิสระ หลวงจินา)
O งานวิเทศสัมพันธ
O งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ
นักจิตวิทยาโรงเรียน (นางสาวศิริรัตน จันทะมงคล)
O บทบาทหนาที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียน
O คูมือการปฏิบัติงานดานการคัดกรองสุขภาพจิตและการใหการปรึกษา
O คูมือการปฏิบัติงานดานการตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิก

หนา
76
76-77
78-79
80
81
81-82
83
84
84-85
86-88
89-91

1
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต
ความร ว มมื อ ของบุ ค คล ครอบครัว ชุ ม ชน สถาบัน ทางศาสนา และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
และ ภาคเอกชน ทุกรูปแบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูรับบริการทางการศึกษา ใหสมบูรณโดยสงเสริมให
สถานศึ กษาจั ด อาหารกลางวั น อาหารเสริ ม (นม) และเพื่ อ ส งเสริ ม ให มี จ ริ ย ธรรม คุ ณธรรม วิ นั ย
โดยเน น กี ฬ า นั นทนาการ ลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู บํา เพ็ ญประโยชน นักศึ กษาวิ ช าทหารและ
การปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. เพื่อสงเสริมสิ ทธิ เด็ก การจัดหาทุน กองทุน การศึกษาเพื่อสนับสนุน การศึกษาใหกับเด็ ก
นักเรียนทั้งเด็กปกติเด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดวยการ
ระดมทรัพยากรจากทุกฝาย
4. เพื่อสงเสริมกิจการพิเศษ ที่เปนการสรางความมั่นคงและประสานเครือขายทุกระดับไปสู
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศในการจัดการศึกษา
ทั้งแลกเปลี่ยน และสงเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษารวมกัน
ขอบขาย/ภารกิจ
(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
กระบวนงาน
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1) งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขนพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
2) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
3) การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติเด็กตางชาติพันธุ
4) การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
5) การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- การตรวจสอบวุฒแิ ละการรับรองความรู
- การซื้อแบบพิมพ

2
2. การศึกษานอกระบบ
1) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกั บการจั ดการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- การให การอนุญาตสํานักงาน กศน.จัดการศึกษาใหกับเด็กที่ มีความจําเปน ไม
สามารถเรียนในระบบได
2) สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
3. การจดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษารวมวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
กระบวนงาน
- งานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ค) ประสานและส ง เสริ ม องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ให ส ามารถจั ดการศึ กษา สอดคล อ งกั บ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
กระบวนงาน
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
กระบวนงาน
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ
2. การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การพัฒนาอัจริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.)
- การแขงขันคณิตศาสตรวิทยาศาสตรโอลิมปกแหงประเทศไทย
- การดําเนินงานของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอ
3. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
4. งานจัดการศึกษาสําหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ครอบครัวอุปถัมภ)
(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบําเพ็ญ
ประโยชนนักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น
กระบวนงาน
1. งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
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3. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
4. สงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร
5. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
6. งานสภานักเรียน สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชน
ในสถานศึกษา
7. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กระบวนงาน
1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
2. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กระบวนงาน
1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว และของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
2. งานความมั่นคงแหงชาติ
2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
2.2 งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)
2.3 งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กระบวนงาน
1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2. งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
3. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดสเพศศึกษาและการตั้งครรภกอนวัยอันควร
4. การดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
กระบวนงาน
1. งานวิเทศสัมพันธ
2. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
กระบวนงาน
1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรีการแสดงการทองเที่ยว
งานอดิเรกตาง ๆ
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2. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแหงชาติ
4. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
(ฏ) สงเสริมแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
กระบวนงาน
- งานสงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญา ทองถิ่น
ใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
กระบวนงาน
- งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสริมสร างความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนา ที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย
- กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการตางประเทศ
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฯลฯ

5

ขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1. การจัดการศึกษาในระบบ
ชื่อ กระบวนงาน งานส งเสริ มใหมีการกํ า หนดวิธีการและแนวทางการดํ าเนิน การจั ดการศึก ษา
ตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อใหสํา นักงานเขตพื้ น ที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดํา เนินงานสงเสริมการจั ด
การศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตาม บทบาทหนาที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหเด็กในวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากํ า หนดนโยบายฯ ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา
ในสั ง กั ด รั บ ทราบนโยบายและถื อ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ หน ว ยงานที่ อ ยู  ใ นขอบข า ยของการรวบรวม
ขอมูลประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ไดแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
3.2 โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทสามัญศึกษา) ไดแก สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ร.ร.เทศบาล)
- สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
3.3. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทอาชีวศึกษา) ไดแก
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา)
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน มีการกําหนด
วัตถุประสงคหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลที่แนนอน โดยการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แบงออกเปนระดับตาง ๆ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึงการศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกา (ชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
4.4 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
4.5 ผูปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยูดวยเปนประจําหรือเด็กที่อยู
รับใชการงาน
4.6
แบบ พฐ. หมายถึ ง แบบฟอร ม ที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางการดํ า เนิ น งานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4.7 พื้นที่เขตบริการของโรงเรียน หมายถึง อาณาบริเวณที่โรงเรียนและสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
กําหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีการตกลงกันระหวางโรงเรียนที่อยูใกลเคียง ทั้งนี้ใหยึด ทร.14 เขต
การปกครอง การคมนาคม และสภาพพื้นที่ ทางภูมิศาสตรเพื่อโรงเรียนจะได ใหบ ริการการศึกษาและ
นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนไดสะดวก
4.8 ศูนยประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดตั้งศูนยบริการการรับนักเรียน การแกปญหา
การรับนักเรียนการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อให การรับนักเรียน
เปนไปดวยความเรียบรอย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทํานโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุม กําหนดนโยบาย
5.3 แจงสถานศึกษาดําเนินการตามนโยบาย
5.4 ติดตามและตรวจสอบการรับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
5.5 สรุปและรายงานผลหนวยงานที่เกี่ยวของ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบ พฐ.01 – แบบ พฐ.31
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
8.2 กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ การจัดการศึกษา พ.ศ.2250
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
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8.3 ประกาศที่เกี่ยวของ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับผูที่มิใชผูปกครอง ซึ่งมีเด็กที่มี
อายุในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู พ.ศ.2546
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการผอนผันใหเด็ก เขาเรียนกอนหรือหลังอายุตาม
หลักเกณฑการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจาย อํานาจการบริหารการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานไปยัง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
8.4 ระเบียบที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เขาเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

9
1. ชื่อกระบวนงาน การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเด็ กที่อยู ในพื้นที่ ภูเขา ทุรกั นดาร และชาวเลที่ อยู ในวั ยการศึกษาภาคบั งคั บใหไดรั บ
การศึกษาครบทุกคน
2.2 เพื่อใหความชวยเหลือสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และ ชาวเลไดรับ
การศึกษาอยางเหมาะสม และมีคณ
ุ ภาพ
3. ขอบเขตของงาน
เด็กวัยเรียนที่อยูในพื้นที่บริการของแตละโรงเรียน เชน พื้นที่ภูเขา และทุรกันดาร ตองไดเขาเรียนทุก
คน ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และประสาน ความรวมมือกับหนวย
งานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสงเสริมการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตาม
อั ธยาศัย องค กรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนตํา รวจตระเวนชายแดน การศึกษาเฉพาะทางการจั ด
การศึกษาของบุคคลครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาบันอื่นๆ
4. คําจํากัดความ
4.1
การจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ภู เ ขา หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติใหแกเด็กที่อยูในพื้นที่ภูเขาและที่อยูหา งไกลทุรกันดารหางจากชุมชนทั่วไป
4.2 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
4.3 ชาวเล หมายถึ ง กลุ มชาติ พั น ธุ  ห รื อชนเผ า ที่ มีภ าษาและวัฒ นธรรม เฉพาะของตนเองอั น
แตกต างไปจากคนไทย สวนใหญอาศัยอยู ในแถบภาคใตของประเทศไทยในฝ งอันดามัน อาศัยในเรื อ
เพื่อใชเปนบานและยานพาหนะ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธสรางความเขาใจในสิทธิและหนาที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบัน สถานประกอบการ ฯลฯ
5.2 สํารวจ และจัดทําระบบขอมูลเด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่ภูเขาที่หางไกล ทุรกันดารและ ชาวเล
5.3 แตงตั้งประชุมคณะทํางาน แกไขปญหาจัดใหเด็กไดเขารับการศึกษา
5.4 ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน แกไขปญหา สรุปผล
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุยางเขาปที่ 7-16 ป) ที่ยังไมไดเขาเรียน ซึ่งที่อาศัยอยูในพื้นที่
ภูเขาที่หางไกลทุรกันดาร (แบบ บค.01 – แบบ บค.31)
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
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1. ชื่อกระบวนงาน การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติเด็กตางชาติพันธุ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรไดเขาเรียนในสถานศึกษาในระดับ การศึกษาภาค
บังคับ
2.2 เพื่ อ จั ดทํ า ทะเบี ย นใหเ ด็ ก ที่ ไ ม มี หลั กฐานทางทะเบี ยนราษฎรได เข า เรี ย นให ส อดคล อ ง
กับแนวนโยบาย การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ
2.3 เพื่อประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของเด็กไรสัญชาติ
3. ขอบเขตของงาน
เด็กวัยเรียนที่อยูในพื้นที่บริการของแตละโรงเรียนเด็กไรสัญชาติเด็กตางชาติพันธุตองไดรับการศึกษา
สนองนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติซึ่งจะเปนประโยชน ตอประเทศในระยะยาว
โดยไมมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศชาติ
4. คําจํากัดความ
4.1 เด็กไรสัญชาติเด็กตางชาติพันธุหมายถึง เด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือเด็กที่ไมใช
เชื้อชาติสัญชาติไทย แตอาศัยอยูในพื้นที่ประเทศไทย
4.2 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธสรางความเขาใจในแผนการศึกษาแหงชาติ
5.2 สํารวจ และจัดทําขอมูลเด็กไรสัญชาติเด็กตางชาติพันธุ
5.3 แตงตั้งคณะทํางานและประชุมแกไขปญหา
5.4 จัดการศึกษา ตามความเหมาะสม ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.5 ติดตาม ตรวจสอบ สรุป และแกไขปญหาผลการจัดการศึกษา
5.6 รายงานผล
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุยางเขาปที่ 7-16 ปยังไมไดเขาเรียน ซึ่งเปนเด็กไรสัญชาติ
ตางชาติพันธุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานการรับนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
8.5 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
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1. ชื่อกระบวนงาน การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเด็กในวัย เรียนไดเขา เรีย นการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนตอเนื่อง จนจบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อใหมีระบบการเฝาระวังเด็กในวัยเรียนใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ
3. ขอบเขตของงาน
เด็กวัยเรียนที่อยูในพื้นที่เขตบริการของแตล ะโรงเรียนตองไดเขาเรียนทุกคน ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สถานศึ ก ษาในสั งกั ด และประสานความร ว มมื อกั บ หน ว ยงาน หรื อสถาน
ประกอบการที่ เกี่ย วของ ได แก สํา นัก งานส ง เสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตาม อัธ ยาศัย
สถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษา โรงเรียนพระปรยิติธรรม ศูนยการเรียนในสถานประกอบการหองเรียน
สาขา ฯลฯ
4. คําจํากัดความ
4.1 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
4.3 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
4.4 เด็กตกหลน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไมไดเขาเรียนใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.5 เด็กกลุมเสี่ยง หมายถึง เด็กที่มีแนวโนมวาจะออกจากสถานศึกษากอนเรียนจบ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.6 เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ เคยเขาเรียนใน สถานศึกษาแลว
แตออกจากสถานศึกษากอนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจและจัดทํา ระบบขอมูลเด็กตกหลน เด็กกลุ มเสี่ ยง และเด็กออกกลางคันใน แตละปให
ครอบคลุมและชัดเจน
5.2 แตงตั้งและประชุมคณะทํางานแกไขปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยงและเด็กออก กลางคัน
เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา หาสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา
5.3 ชี้แจงและแนะนําแนวทางปฏิบัติ/วิธีแกไขปญหาใหสถานศึกษารับทราบและ ถือปฏิบัติ
5.4 ตรวจสอบ ติดตาม เด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันตามแนวทางที่กําหนด
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติ

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจข อมูลเด็กวั ยการศึกษาภาคบังคับ (อายุ ยา งเขา ปที่ 7-16 ป)ที่ยังไมได เขาเรียน หรือ
เขาเรียนแลวแตออกกลางคันหรือมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (แบบ บค. 01- บค. 31)
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
8.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.4 เอกสารทะเบียนราษฎรทร. 14
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งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
1. ชื่อกระบวนงาน การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษา
ในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรง ตามบทบาทหนาที่ที่
ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการแกหนวยงานและประชาชนที่สําเร็จการศึกษาแลว สามารถตรวจสอบขอมูลการสําเร็จ
การศึกษา
3.ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่มัธยมศึกษาแลวแตกรณี
4. คําจํากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบงไวเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสาํ เร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียน จบระดับชั้น สําคัญได
แกประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษา ปที่ 6
4.4 หลั ก สูตร หมายถึง ประมวลความรู แ ละประสบการณ ที่ จั ดขึ้ นเพื่ อพั ฒนาผูเรี ยน ให มีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวั งใหผูเรียนมีความสมบูรณ ทั้งดานรางกาย จิตใจและ
สติปญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส วนที่ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้ นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ แจงระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผล
การศึกษาใหสถานศึกษาทราบ
5.3 รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษาจัดทําทะเบียน จัดเก็บใหเปนระบบและตรวจสอบได
5.4 ตรวจสอบความถูกตอง ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 ป.02, ป.05 ปพ 1, ปพ 2
7.2 รบ.2-ต ,รบ.2-ป
7.3 ปพ.3:1, ปพ.3:2 , ปพ.3:3, ปพ3:4
7.5 ปพ.3:ป, ปพ.3:บ, ปพ.3:พ
7.6 ใบสุทธิ (กรณีโรงเรียนยุบเลิก)
8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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1. ชื่อกระบวนงาน การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริม
การจัดการศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดา นการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตาม บทบาทหนาที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อมิใหนําหลักฐานที่เสียหายไปใชเปนหลักฐานทางราชการ
3. ขอบเขตของงาน
การออกหลั กฐานการศึก ษาของสถานศึ กษาในสั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ประถมศึ กษา
และมัธยมศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาไวเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้น
สําคัญไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
4.4 หลักสูตร หมายถึ ง ประมวลความรูและประสบการณที่ จัดขึ้น เพื่อพั ฒนาผูเรียนใหมี ความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนา
ผูเรียนในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดาน รางกาย จิตใจ
และสติปญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการดําเนินงาน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
5.3 ประชุมพิจารณา วิเคราะห เอกสาร หลักฐาน และใหความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิก หลักฐาน
ทางการศึกษา
5.4 เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความ เห็นชอบ
ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาโดยออกประกาศยกเลิกหลั กฐานทางการศึกษา 5.5 แจงประกาศการ
ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา ใหทุกกระทรวง สถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศทราบและหามมิใหรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
7.2 ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไขที่เพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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1. ชื่อกระบวนงาน ตรวจสอบวุฒิการรับรองความรูและเทียบโอนผลการเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อใหสํา นัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา มีกรอบและแนวทางในการดํา เนิ น งานสง เสริม การจั ด
การศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดา นการจัดการศึกษาสามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่ที่
ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สําเร็จการศึกษา หรือตองการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น
3. ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบงไวเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 การตรวจสอบวุฒิหมายถึง หนวยงาน สถานศึกษา หรือบุคคลมีความประสงคขอทราบ ขอเท็จ
จริงเกีย่ วกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเขาทํางานหรือศึกษาตอ
4.3 การรับรองความรู หมายถึง การรับรองความรูหรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียน ใหกับ
หนวยงาน สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเปนผูรับรองวุฒิให
4.4 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือ มีผลการ
เรียนที่สะสมไวและจะขอเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาขั้น พื้นฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษา
หนึ่ง หรือในหลักสูตรใดหลั กสู ตรหนึ่ง เพื่อเรียนตอเนื่องใหจบการศึกษาตามหลักสูตร นั้น ๆ ทั้งวุ ฒิ
การศึกษาในประเทศและตางประเทศ
4.5 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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4.6 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้น
สําคัญไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
4.7 หลักสู ตร หมายถึ ง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผูเรียนให มี
ความรูความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษาโดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจ และสติปญญา
4.9 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการดําเนินงาน
5.2 ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หนวยงาน/สถาบันขอความรวมมือโดย ยื่นเอกสาร
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
5.3 เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูมีอํานาจลงนามยืนยันการตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา
5.4 แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาใหสถาบันและหนวยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิทราบกรณี
เปนเอกสารที่ถูกตอง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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7.แบบฟอรมที่ใช
หนังสือรับรองความรู
8. เอกสารอางอิง
เสนอ ผอ.สพท. หรือผูมีอํานาจลงนาม ยืนยันการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไขที่เพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

22
1. ชื่อกระบวนงาน การซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อใหสํ านัก งานเขตพื้ นที่การศึ กษา มีกรอบและแนวทางในการดํา เนิ น งานสง เสริม การจั ด
การศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดา นการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาท หนาที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารับผิดชอบใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให
3.2 สถานศึกษาสังกัดในเขตพื้นที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให
4. คําจํากัดความ
4.1 แบบพิมพทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอรมหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับประวัตินักเรียน รายวิชา
เรียน ผลการเรียน และจัดแผนการลงทะเบียนใหกับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ. 2
บนแบบพิ ม พ ป ระกาศนี ย บั ต ร ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนดด ว ยตั ว อั ก ษรอาลั ก ษณ รายงาน
ปพ. 7 ใบรับรองผลการศึกษารวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร
4.2 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้น
สําคัญไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปท 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
4.4 หลั ก สู ตร หมายถึ ง ประมวลความรู  แ ละประสบการณ ที่ จัด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาผู  เรี ย นให มี ความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียน ในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษาโดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ
และสติปญ
 ญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะหระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวทางตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
5.2 แจงระเบียบ หลักเกณฑแนวปฏิบัติและซักซอมความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ
5.3 เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพใหกับสถานศึกษา
5.4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
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5.5 สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ
5.6 จัดทําทะเบียนรับ – จาย แบบพิมพ และลงทะเบียนเบิกจายแบบพิมพใหสถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพปพ. 1 , ปพ. 2 , ปพ. 3
8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.3 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่สพฐ. 616/2552
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
8.4 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่สพฐ. 617/2552
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
8.5 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่สพฐ. 618/2552
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
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2. งานการศึกษานอกระบบ
1. ชื่อกระบวนงาน งานการศึกษานอกระบบ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมในระดับการศึกษา ปฐมวัยและไดรับ
การศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป
2.2 เพื่อใหผูที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาทุกฝายมีความเขาใจที่ถูกตองและจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ
2.3 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกํา หนดหลักเกณฑวิธีการและแนวทาง ที่จะเชื่อมโยง
ระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 เพื่อสงเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพรรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
2.5 เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษามีการประสานงานอยางเปนระบบ
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจน ขอบขายภารกิจของ
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึ กษาและหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผนและกําหนด แนวทางในการสนับสนุน
สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง ติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุงเชื่อมโยงการจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
4. คําจํากัดความ
การศึกษานอกระบบ หมายถึง เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนและหลากหลายรูปแบบ ไมมีขอจํากัดเรื่อง
อายุและสถานที่โดยมุงหมายใหเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
5.2 มีขอบขายภารกิจความรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบของสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.3 วางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต
5.4 ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง
5.5 ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อปรับปรุงการจัด การศึกษานอก
ระบบใหทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5.6 สรุปรายงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
เพื่อประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับ นโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดํ า เนิ นการตามระเบี ย บ แนวปฏิ บั ติ ใ นการส ง เสริ ม กาจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. คําจํากัดความ
4.1 องคกรปกครองสว นทองถิ่น (อปท.) หมายถึง องคการบริหารส วนจังหวั ด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
4.2 การถ า ยโอนทางการศึ กษา หมายถึ ง การที่ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ นได รับ สิ ท ธิ ใ นการ
จั ดการศึ กษา ในระดับ ใดระดับหนึ่ ง หรือ ทุกระดั บตามความพรอม ความเหมาะสม และความต องการ
ภายในทองถิ่น และไดรับการประเมินความพรอมโดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมิน ความพร อ ม ในการจั ด การศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่น และส ง เสริ มให ท อ งถิ่ นให
สามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สรางความเขาใจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2 สรางเครือขายการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา
5.3 ประสานความรวมมือการจดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
5.4 สรุปรายงานผลการจัดการศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ประสานความรวมมือการจัดการศึกษาสรุปผลการรายงาน
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.3 ระเบียบ/หลักเกณฑ/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพรอมในการจัด การศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
8.4 พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูมีความสามารถพิเศษ
1. ชื่อกระบวนงาน งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูลการจัดการศึกษาเด็กพิการเด็กดอยโอกาส
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและนําไปพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คําจํากัดความ
4.1 ผู พิการ หมายถึง เด็ กพิการที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายว าด วยการฟนฟู สมรรถภาพคนพิการ
หรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ พิจารณาใหคน
พิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษากําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ จํา แนกคนพิการเปน
9 ประเภท ไดแก บุคคลที่มีความบกพรองทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพรอง ทางการไดยิน บุคคลที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา บุ คคลที่มี ความบกพรองทางรา งกายหรื อสุขภาพ บุคคลที่มี ความบกพรอง
ทางการเรียนรูบุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณและสมาธิสั้น บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้ําซอน
4.2 ผูดอยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก เนื่องจากประสบปญหาตาง ๆ มีชีวิตความ
เปนอยูดอยกวาเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไมมีโอกาสที่จะเขารับบริการทางการศึกษา หรือไดรับพัฒนา
ทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณสังคม และจิตใจ จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ เปนกรณีพิเศษเพื่อใหมี
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกตองเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุ ถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได
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4.3 ผูมีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดาน ในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรคการใชภาษา การเปนผูนําดานวิชาการ กีฬาดนตรีภาษา
ศิลปะ หรืออื่นๆในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอยางเปนที่ประจักษเมื่อเปรียบเทียบ กับผูที่มีอายุระดับ
เดียวกัน สภาพแวดลอมหรือประสบการณเดียวกัน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานการสํารวจขอมูลกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําทะเบียน เพื่อรวบรวม
ขอมูลที่จําเปนของเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบ
5.2 ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มี ความสามารถพิเศษ
กับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
5.3 ศึ ก ษา วิ จัย และส ง เสริ ม การศึ ก ษา วิ จัย เพื่ อ หารู ป แบบและเผยแพร วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษา
แกผูที่เกี่ยวของ
5.4 ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑที่วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
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1. ชื่อกระบวนงาน
การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
2. วัตถุประสงค
เพือ่ สงเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
3. ขอบเขตของงาน
สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ แ นวปฏิ บั ติ ต ามความต อ งการของสถาบั น
ที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 สถาบัน หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4.2 โควตาพิเศษ หมายถึ ง จํา นวนนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรใหเขาเรียนเปนกรณี พิเศษในระดับ
มั ธ ยมศึ กษา อาชีว ศึ ก ษา อุ ดมศึ กษา จากสถาบั น การศึ ก ษาต า งๆ โดยไม ต อ งสอบแข ง ขั น หรือ สอบ
คัดเลือก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาหลักเกณฑแจงประชาสัมพันธรับสมัคร
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด
5.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
5.4 ประกาศผล
5.5 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
ประกาศผล
สรุป รายงานผล สงผลใหสถาบันตางๆ
แบบฟอรมใบสมัครของสถาบันตาง ๆ
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
หนังสือแจงรายละเอียดจากสถาบันตางๆ ที่แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
1. ชื่อกระบวนงาน
งานประสานสงเสริมการศึกษาการการศาสนาและการวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีการประสานการดําเนินงานดานการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรมกับหนวยงานภายใน
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา ดําเนินการประสานงานทัง้ ดานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม กับ
หนวยงาน บุคคล ทั้งภายใน และภายนอก เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการรายงาน
ผล
4. คําจํากัดความ
4.1 หนวยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 หนวยงานภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สถาบัน หนวยงาน บุคคลซึ่งอยูในพื้นที่จังหวัดที่ตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 การศาสนา หมายถึง ศาสนาที่บุคคลในหนวยงานภายนอกและภายในนับถือ
4.4 การวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคมเปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่ง
ความรู สํานึก คิดในสถานการณตาง ๆ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการประสานงาน การศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม
5.2 จัดทําแผนงาน/โครงการที่เปนการสงเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรมเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการและคณะกรรมการประสานงานกับการศาสนา
และการวัฒนธรรม
5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
5.5 ติดตาม และประเมินผล
5.6 สรุป รายงานผล
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
แผนงาน/โครงการการจัดกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ.
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ สถาบันสังคมอื่น
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร วิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2.2 เพื่อใหการสนับสนุนและสงเสริมใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง และสถานประกอบการ มีความ
รูความเขาใจในการจัดการศึกษา
2.3 เพื่อเปนการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร วิชาชีพ
สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
3.2 การยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา
3.3 การจัดทําแผนการจัดการศึกษา
3.4 การจัดการเรียนรูก ารวัดและประเมินผล
3.5 การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา
3.6 การกํากับ และติดตามการจัดการศึกษา
3.7 การยกเลิกการจัดการศึกษา
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4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดามารดา หรือบิดา
หรือมารดา หรือผูปกครองเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานดวยตนเอง โดยเปนผูสอนดวย
ตนเอง หรือเปนผูอํานวยการใหเกิดกระบวนการเรียนรู
4.2 การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดตั้งศูนยการเรียนเพื่อจัด การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธ สร างความเขา ใจ ในสิทธิและหนาที่สงเสริม และพั ฒนาความสามารถในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
5.2 ผูจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวชุมชน สถาบันทาง ศาสนา
และสถานประกอบการ ฯลฯ
5.3 จัดทําแผนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ
5.4 ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตในการอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
5.5 การจัดการเรียนรูการวัด และประเมินผลการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบัน ทางศาสนา
และสถานประกอบการอยางตอเนื่อง
5.6 การตัดสินและรับรองผลการศึกษา
5.7 กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษา และรายงานผล
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
7.2 แบบอนุญาตใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
7.3 รูปแบบการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
7.4 แบบคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
7.5 แบบยื่นคําขออนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนโดยสถานประกอบการ
7.6 แบบขออนุญาตใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนโดยสถานประกอบการ
7.7 รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนโดยสถานประกอบการ
7.8 แบบคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนโดยสถานประกอบการ
7.9 แบบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน
7.10 แบบบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน
7.11 แบบรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียน
7.12 แบบคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณ
7.13 แบบบันทึกการเทียบโอนความรูและประสบการณ
7.14 แบบประเมินผลโดยครอบครัว
7.15 ทะเบียนนักเรียน
8. เอกสาร หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.4 ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
8.5 กฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2 วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอันดีงามของทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ทรัพยากร
ธรรมชาติที่เกี่ยวของกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
2.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษาใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2.3 เพื่อสงเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน
2.4 เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน และสังคม
ไดอยางมีความสุข
2.5 เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ในวัฒนธรรม
3. ขอบเขตของงาน
3.1 มีหนวยงาน องคกรรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกระดับ
3.2 มีแผนงาน / โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 มีระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกระดับ
3.4 มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพื่อเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อยางแพรหลายและทั่วถึง
3.5 มีเครือขายการนําไปใชตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา
มีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ
4. คําจํากัดความ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 ดังนี้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
เปนผูดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ ทั้งนี้ เปนโครงการที่สนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
5.2 แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให บรรลุเปาหมาย
5.3 จัดทําเอกสารคูมือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด
5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพรอมทั้งประเมินผลและรายงานผลใหกระทรวง
ทราบ เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดใหดีขึ้นและหมดไป
5.6 ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และ
สงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1. ชื่อกระบวนงาน
งานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2.2 เพื่อดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
2.3 เพื่อดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 เพื่อประสานการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในจังหวัด
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประสานงาน สงเสริม สนับสนุน การปองกันและแกไขปญหา
สารเสพติดในสถานศึกษา ในกลุมนักเรียน-นักศึกษา ในพื้นที่ใหบริการทางการศึกษารวมทั้งในเขตพื้นที่จังหวัด
รวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. คําจํากัดความ
4.1 หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง
- กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. / สพป. / สพม. สถานบันอาชีวศึกษา / กศน./ สถานศึกษา
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. )
- จังหวัด อําเภอ (ศตส.จ., ศตส.อ.)
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัด ประจําศาลคดีเด็กและเยาวชน ศาลคดีเด็ก
และเยาวชน ศูนยฝกและอบรมเด็ก สถานพินิจและคุมครองเด็ก กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
- ภาคเอกชน สื่อมวลชน
4.2 สถาบันสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หมายถึง กรมการทองเที่ยว กรมพลศึกษา สถาบันการ
พลศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย และกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว
4.3 สถาบันสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หมายถึงสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กรมศิลปากรสํานักศิลปากรที่
1-15 กรมการศาสนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจขอมูล จําแนกสถานะ
5.2 วิเคราะหขอมูล ประเมินสถานการณ
5.3 จัดทําแผนงาน/โครงการ
5.4 ประชุมชี้แจง
5.5 ทบทวนตรวจสอบขอมูล
5.6 จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมฯ
5.7 จัดระบบสงตอ
5.8 ยกยองใหรางวัลฯ เสริมสรางความเขมแข็ง
5.9 ติดตามประเมินผล และรายงานผล
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบรายงานขอมูลการจําแนกสถานะ
7.2 แบบรายงานแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรจังหวัด
7.3 แบบรายงานผลการดําเนินตามยุทธศาสตรชาติ
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายรัฐบาล
8.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.3 นโยบายของจังหวัด
8.4 แผนงานโครงการของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อสรางเครือขายสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนนักศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการ
สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาตามสภาพ
ปญหาของจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา เครือขาย และพนักงาน
เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 ศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง ศูนยประสานงานในการสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน-นักศึกษา
4.2 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหหนวยงานและสถานศึกษา ในการดําเนินงานสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา
5.3 อบรม-ขึ้นทะเบียนและแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
5.4 สรางเครือขายศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 จัดทําระบบเฝาระวังปองกันปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ตํารวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนตน
5.6 รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการออกตรวจรวม และ การจัดระเบียบสังคม
5.7 รายงานติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหารวมกัน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษาและการตั้งครรภกอนวัยอันควร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางความรูค วามเขาใจและสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศ โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและเอดสในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
2.2 เพื่อสรางเครือขายสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนนักศึกษา และหนวยงานอื่น ๆที่เกี่ยวของในการ
ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสในกลุมนักเรียนและ
นักศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศ ปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหาเอดสในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
4. คําจํากัดความ
พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระทํา หรือ การปฏิบัติตนที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศโดยครอบคลุม
พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แตงตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.2 ประชุมชี้แจงนโยบายและเปาหมายใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ
5.3 จัดทํา แผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
5.4 ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ สรางเครือขายเฝาระวังและเสริมสรางทัศนคติทางเพศที่เหมาะสมทั้งใน
ระดับสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน
5.5 ติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหารวมกัน
5.6 รายงานผลการดําเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
8.3 นโยบายรัฐบาล
8.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.5 แผนงาน/โครงการ ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาให
เปนไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่ อจัดกิ จกรรมสงเสริมสนั บสนุนให นักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานคุ ณลักษณะที่พึง
ประสงคและสมรรถนะตามที่กําหนด
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางครบวงจร
ไดมาตรฐาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาและการสงตอ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน กิจกรรมประชุมชั้นเรียน
และ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา เปนตน
4. คําจํากัดความ
4.1 รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ขอมูลดานสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ฯ
4.2 การคัดกรองนั กเรีย น หมายถึ ง การจัดกลุมนั กเรียนตามฐานข อมูลรายบุคคลเป นกลุมปกติ
กลุมมีปญหา และกลุมเสี่ยง
4.3 การจัดกิจกรรมปองกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุมปกติเพื่อปองกันและสรางความ
เขมแข็ง เปนการสรางภูมิคุมกันปองกันความเสี่ยงของนักเรียน เชน บานหลังเรียน
4.4 การจัดกิจกรรมแกปญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุมที่มีปญหาดานตาง ๆ ตามสภาพ
ปญหา เชน การระดมทุนเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กขาดแคลน การเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนที่
ปรึกษา
4.5 การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อสงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ
4.6 การสงตอ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปญหาเปนพิเศษ ที่ตอง
อาศัยการมีสวนรวมจากหนวยงาน หรือบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เชนจิตแพทย ศิลปน ฯลฯ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดทําระบบ แผนงาน/โครงสราง และผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ชดั เจน
5.2 ประชุมชี้แจงใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5.3 ดําเนินการเยี่ยมบานตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรูจักเด็กเปนรายบุคคลการคัดกรอง
นักเรียน การจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการสงตอ
5.4 ติดตาม ประเมินผล ใหการชวยเหลือนักเรียนที่พบปญหา
5.5 สรุปผล / รายงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1แบบบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
7.2 แบบคัดกรองนักเรียน S.D.Q
7.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 คูมือการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
8.2 แผนงานโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

47

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอม ทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหมีการใชแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 สงเสริมพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่นใหเหมาะสม
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.3 ประสานใชประโยชนแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ
3.4 สงเสริมประชาสัมพันธใหใชประโยชนจากแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมปญญาทองถิ่น
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.5 ติดตาม ประเมินผลการใชประโยชนจากแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
อยางตอเนื่อง
4. คําจํากัดความ
4.1 แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนรู
4.2 ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึงความรูของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งไดมาจากประสบการณ
4.3 สิ่งแวดลอมทางการศึกษา หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
ทั้งที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจจัดทําทะเบียนแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
5.2 จัดทําเอกสารสรุปแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
5.3 ดําเนินการประสานการใชประโยชนแหลงเรียนรู และเผยแพร
5.4 ติดตาม ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู
5.5 สรุปและรายงานผล
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบสํารวจขอมูลแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
7.2 แบบฟอรมติดตามแหลงเรียนรู
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายการสงเสริม สนับสนุนแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ
ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูจักสิ่งแวดลอม สามารถคิด ตัดสินใจคิดแกปญหาได
2.2 เพื่อสงเสริมการวางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม
2.3 เพื่อชวยใหครูไดรูจักและเขาใจผูเรียน รวมทั้งชวยเหลือและคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวม
พัฒนาผูเรียน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 จัดกิจกรรมแนะแนวใหนักเรียนไดรับบริการสนเทศและขาวสารความรูตาง ๆ
3.2 สถานศึกษามีขอมูลนักเรียนรายบุคคลทุกดานสามารถนําไปใชในการชวยเหลือและสงเสริมนักเรียนได
อยางถูกตอง
3.3 เยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ครู ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไข
พฤติกรรมนักเรียน
3.4 ครูแนะแนวมีทักษะที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4. คําจํากัดความ
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง การจัดหาจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมที่ใหนักเรียนไดรับความรูจน
สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการเรียน และการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งานสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นคุณคาและความจําเปนของกิจกรรมแนะแนว
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรางความตระหนักใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู มีองคความรูเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนวสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. จัดหาพื้นที่หรือเวทีใหครู และนักเรียนไดแสดงศักยภาพดานกิจกรรมแนะแนว
4. กํากับติดตามการดําเนินงานกิจกรรมแนะแนว
5. เผยแพรผลงาน
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5.2 งานสงเสริมใหดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแกไขปญหาและสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียน
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แจงใหสถานศึกษาจัดทําขอมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน
3. นําขอมูลที่จัดทําเปนระบบใหความชวยเหลือดานการเรียน และสวัสดิการอื่น ๆ
4. มีกระบวนการติดตามชวยเหลือนักเรียน
5. รายงานผลการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ
5.3 งานสงเสริมใหมีแหลงขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ
1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครือขายในการเชื่อมโยงใหคําปรึกษาตามสภาพปญหาของ
นักเรียน
2. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาเปนแหลงขอมูลขาวสารดานการศึกษาตอ และขอมูลการประกอบ
อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
3. จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หรือการแนะแนวการประกอบอาชีพที่
เหมาะสม
4. จัดหาสถานที่ทํางานระหวางเรียนของนักเรียน เพื่อสรางประสบการณใหนักเรียนและมีรายไดจุนเจือ
ครอบครัว
5. ติดตามผลสําเร็จการศึกษา และการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
5.4 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการใหคําปรึกษารายบุคคล เชน
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor (YC) การจัดหาพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมความดี
1. สงเสริมสรางองคความรูใหกับครูแนะแนวมีความเขาใจในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในหาขั้นตอน
3. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรมนักเรียนที่บงชี้
4. กํากับ ติดตาม สงเสริมการทํากิจกรรมของนักเรียน
5. จัดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพตามความเหมาะสม
6. ใหรางวัลกับนักเรียนที่ทําคุณงามความดี เชน การประกาศเกียรติคุณทุนการศึกษาหรือการคัดเลือก
ใหไดรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ
7. สรุปรายงาน
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5.5 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแกไขปญหานักเรียน
1. ศึกษาสภาพปญหาพฤติกรรมของนักเรียน
2. จัดทําเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อจะรวมกันแกไขปญหา
3. ตรวจสอบเครื่องมือ/จัดเก็บขอมูล
4. รวบรวมขอมูล
5. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหในการชวยเหลือ แกไขปญหาและขอเสนอแนะ
6. สรุปรายงาน เผยแพรผลงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 งานสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นคุณคาและความจําเปนของกิจกรรมแนะแนว

6.2 งานสงเสริมใหดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแกไขปญหาและสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียน
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6.3 งานสงเสริมใหมีแหลงขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ

6.4 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการใหคําปรึกษารายบุคคล
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6.5 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแกไขปญหานักเรียน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือบันทึกขอความ
7.2 หนังสือราชการภายนอก
7.3 แบบคัดกรองรายบุคคล
7.3 แบบรายงานการประเมินผลงาน
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.2 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540
8.3 พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2521
8.4 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
8.5 คูมือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. 2545
8.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน

54
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางเสริมสุขภาพการดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
และการปองกันโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ
2.2 เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ
3.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพผูเรียนไดอยางทั่วถึง
3.3 ผูปกครอง ชุมชน และสังคมไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัย
4. คําจํากัดความ
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของรางกาย ดวยการปฏิบัติดูแลอยางถูก
สุขลักษณะอนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอยางถูกตองสุขลักษณะ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สรางความเขาใจใหสถานศึกษา บุคลากรเห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน
1. รับฟงหรือเขารวมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอนามัย จากกระทรวง
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การถายทอดองคความรูสูสถานศึกษาโดยผานกระบวนการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
3. สนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพประจําป
4. การจัดกิจกรรมประกวดสงเสริมสุขภาพดีเดน
5. ประสาน กํากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนอยางตอเนื่อง
5.2 สงเสริมประสานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการ
อาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย (อ.ย.นอย)โครงการเด็กไทยทํา ได
โครงการเรียนรูคูวิจัยเด็กไทยฟนดี โครงการฟนสวยยิ้มใส โครงการมือสะอาดปราศจากโรค โครงการควบคุม
โรคติดตอและโรคไมติดตอ โครงการสวมสุขสันต เปนตน
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรางองคความรูใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ และดําเนินการ
ขับเคลื่อนตามโครงการที่กําหนด
3. จัดประกวด/แขงขัน/เฝาระวังตามกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทุกระดับ
4. จัดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ไดดําเนินโครงการตอสาธารณชนโดยทั่วไป
5. ประสาน กํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
6. สรุปผลรายงาน
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5.3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และเฝาระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการ
และสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปองกันโรคระบาด โรคติดตอที่รายแรง และการจัดหาอุปกรณแกผูพิการ
และผูดอยโอกาส
1. ประกาศ ประชาสัมพันธ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
2. การเฝาระวัง สํารวจ เพื่อชวยเหลือนักเรียนตามสภาพปญหาที่พบ
3. การชวยเหลือดานการปองกัน ดานจัดหาวัสดุอุปกรณในการเสริมสรางรางกายใหดีขึ้น
4. จัดกิจกรรมการรณรงคปองกัน เชน การจัดนิทรรศการ การเผยแพรเอกสาร การประกวดกิจกรรม
5. การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
6. สรุปรายงานผล
5.4 ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
1. ศึกษาสภาพปญหาดานสงเสริมสุขภาพอนามัย
2. จัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับขอบเขตที่จะประเมินและติดตาม
3. ดําเนินการเก็บขอมูล
4. วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
5. สรุปผลรายงาน เผยแพรผลการติดตาม
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
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6.2 งานสงเสริมประสานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ

6.3 งานสงเสริมใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และเฝาระวังติดตามดูแลภาวะ
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปองกันโรคระบาด โรคติดตอที่รายแรง และการจัดหา
อุปกรณแกผูพิการและผูดอยโอกาส
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6.4 งานประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 บันทึกหนังสือราชการ
7.2 หนังสือราชการประเภทภายนอก
7.3 แบบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
7.4 แบบประเมินติดตามผลการดําเนินโครงการตาง ๆ
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535
8.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วาดวย
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน ตามกฎหมายวาดวยกองทุน
เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536
8.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
8.4 คูมือการดําเนินการโครงการสงเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย
8.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 เพื่อมุงเนนใหเกิดความตระหนักและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
2.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในดานคุณธรรมแกนักเรียนและโรงเรียนอยางทั่วถึง
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม กิจกรรม
คายพักแรม กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ในทุกระดับตั้งแต ในสถานศึกษา เปนตน
3.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา ในทุกระดับ เริ่มตั้งแตในสถานศึกษา
เปนตน
3.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุมเครือขายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับโลก
3.4 สนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็ก และเยาวชน ในการสงเสริมภาวะ
ผูนํา ทักษะปองกันตัว การชวยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน
3.5 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ
แนวทาง ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการดําเนินการลูกเสือ
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
3.6 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม/กอง ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เชนการจัดทําและจัดเก็บ
ทะเบียน เปนตน
3.7 สงเสริมใหมีการสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด
3.8 ดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ เปนตน
3.9 ดําเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
3.10 การดําเนินการจัดเก็บเงินคาบํารุงกิจกรรมลูกเสือตามแนวทาง/ กฎระเบียบที่กําหนด
3.11 ประสาน ติดตาม นิเทศ ประเมินผล สรุปผล และสรุปงานการดําเนินงาน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
และผูบําเพ็ญประโยชนของหนวยงานในสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.12 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดตั้งกองเพื่อนักศึกษาวิชาทหาร
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4. คําจํากัดความ
4.1 ลูกเสือ หมายความวา เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่สมัครเขาเปนลูกเสือทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา สวนลูกเสือที่เปนหญิงใหเรียกวา เนตรนารี
4.2 บุคลากรทางลูกเสือ หมายความวา ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
อาสาสมัครลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือ
4.3 ลูกเสือ มี 4 ประเภท
- ลูกเสือสํารอง
- ลูกเสือสามัญ
- ลูกเสือสามัญรุนใหญ
- ลูกเสือวิสามัญ
4.4 ยุวกาชาด หมายความวา เยาวชนชาย หญิง อายุ 7 – 25 ป ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา สังกัดตางๆ รวมถึงเยาวชนกลุมพิเศษในความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ เชน กศน.
กรมราชทัณฑ
4.5 ผูบําเพ็ญประโยชน หมายถึง กิจกรรมอาสาสมัครสําหรับเด็กผูหญิงและสตรีที่สนใจ
โดยไมจํากัดเชื้อชาติ และศาสนา
4.6 นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง และอยูใน
ระหวางการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ใชคํายอวา“นศท.”
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม
กิจกรรมคายพักแรม กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ในทุกระดับตั้งแต ในสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
เครือขาย เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาติ เปนตน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. สํารวจขอมูล พรอมกําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาฯ การดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ใหหนวยงานในสังกัดรับทราบ เพื่อการปฏิบัติอยางชัดเจน
2. กําหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปงบประมาณ
3. แตงตั้งคณะทํางาน และมอบหมายภารกิจในทุกสวนตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่กําหนด
4. ดําเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม
5. นิเทศติดตาม ประเมินมาตรฐาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในหนวยงานทุกระดับ
6. สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน ตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไวตามแผนงานโครงการ
5.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร เชน การอบรม ประชุมสัมมนา อบรมทักษะเฉพาะวิชา ในหนวยงานทุกระดับ
1. สํารวจและวิเคราะหฐานขอมูลรายบุคคล และโรงเรียน
2. กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมดําเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. แจงหนวยงานทุกสังกัด ดําเนินการตามกรอบภารกิจ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
ที่กําหนด
4. ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการตรวจสอบ
5. พิจารณาผลงานใหหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ
6. แจงหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของทราบผลการประเมินฯ
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5.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหนวยงานทุกระดับ
1. กําหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปงบประมาณ
2. ประสานหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานและขอรับการสนับสนุน
3. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมฯ
4. ดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่กําหนด
5. กํากับติดตามประเมินผล
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5.4 สนับ สนุนใหจัดกิจกรรมเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในการสงเสริมภาวะผูนํา
ทักษะปองกันตัว การชวยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการสงเสริมอยางเปนระบบ
2. แต งตั้ง คณะทํ า งานเพื่อกํ า หนดแนวทางการส งเสริ มในกิ จ กรรมต า งๆในทุ กระดับ ให มีความ
ครอบคลุมทั่วถึง
3. ประสานหนวยงานและแจงโรงเรียนในสังกัดเพื่อใหทราบ และเขารวมกิจกรรมที่กําหนด
4. ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
5. ประเมินติดตามผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5.5 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการการดําเนินงาน
ลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษารายละเอียดแนวทางการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือฯ
2. ประสานรายละเอียดขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือ
3. จัดทํา แผนกําหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมตามกรรมการ และแจงใหคณะกรรมการทราบ
4. ดําเนินการประชุมฯตามแนวทางและปฏิบัติที่กําหนด
5. สรุปและรายงาน
5.6 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เชน การจัดทําทะเบียน เปนตน
1. จัดทําขอมูลกลุม กองลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา
2. ประกาศแจงนโยบายในการสงเสริม
3. แตงตั้งคณะทํางาน ประเมินความตองการ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
4. ดําเนินการเรงรัดใหไดตามตัวชี้วัด
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
5.7 สงเสริมใหมีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด
1. จัดทําขอมูลลูกเสือ ยุวกาชาด
2. ประกาศแนวทางการดําเนินงาน
3. จัดทําโครงการ รองรับตามแผนปฏิบัติการ
4. ดําเนินการตามโครงการ เชนจัดอบรม การสอบและการประเมินแตละระดับ
5. รายงานผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขออนุมัติ
6. ประกาศผลการประเมิน แจงหนวยงานในสังกัด
7. สรุปผล
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5.8 ดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือสมนาคุณ
1. แจงหลักเกณฑการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ
2. สรุปขอมูลบุคลากร การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ
3. ประสาน เสนอขอพระราชทานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ประกาศ แจงหนวยงาน บุคคลที่ไดรับพระราชทานเหรียญฯ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินการ
5.9 ดําเนินการจัดเก็บเงินบํารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. จัดทําขอมูล บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัด
2. แจงการดําเนินการใหสถานศึกษา/บุคลากร
3. ดําเนินการจัดเก็บ
4. สรุปผลดําเนินการจัดเก็บ
5. มอบกลุมบริหารสินทรัพย จัดเก็บตามระเบียบ
6. กํากับ ติดตาม เรงรัด
7. รายงานผลการดําเนินการ ใหผูมีอํานาจ
5.10 การประชุมสัมมนาผูนํา ผูบริหาร ผูเกี่ยวของกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนการฝกอบรม
การชุมนุมลูกเสือชาวบาน ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับชาติ
1. ประสานแจงผูเกี่ยวของในระดับพื้นที่ รวมศึกษานโยบายและแนวดําเนินการ
2. ประชุมระดมความคิด เพื่อศึกษานโยบายและแนวดําเนินงาน
3. ประสานแจง หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนด
5. ประสานแจงหนวยงาน
6. สรุปและรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
5.11 การจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพรอม
1. สํารวจขอมูล แจงสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงกลาโหม
2. สถานศึกษาสํารวจความพรอม ประสานงานจังหวัดทหารบก / หนวยฝกนักศึกษา
วิชาทหารในจังหวัดที่สังกัด
3. จัดกรอกแบบฟอรมพรอมคํารองขอจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. หนวยงานที่เกี่ยวของ สถานศึกษาเสนอจังหวัดทหารบก / หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารตรง
สถานศึกษา และใหความเห็นชอบในขั้นตน
5. สถานศึกษายื่นแบบฟอรมผ า นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยั ง สพฐ. เพื่อรอเห็ นชอบ
จากกระทรวงกลาโหม
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร

6.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร
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6.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหนวยงานทุกระดับ

6.4 สนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในการสงเสริมภาวะ
ผูนําทักษะปองกันตัว การชวยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน
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6.5 ดําเนิ น การจั ดประชุมคณะกรรมการลู กเสือ เนตรนารี ยุ วกาชาด ในฐานะเลขานุการ
การดําเนินงานลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

6.6 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เชน การจัดทําทะเบียน เปนตน
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6.7 สงเสริมใหมีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด

6.8 ดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือสมนาคุณ
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6.9 ดําเนินการจัดเก็บเงินบํารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวของ

6.10 การประชุมสัมมนาผูนํา ผูบริหาร ผูเกี่ยวของกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนการ
ฝกอบรม การชุมนุมลูกเสือชาวบาน ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับชาติ
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6.11 การจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพรอม

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือบันทึกขอความ
7.2 หนังสือราชการภายนอก
7.3 แบบขอจัดตั้ง กลุม กอง และผูบังคับบัญชาลูกเสือ
7.4 แบบประเมินผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในแตละระดับ
7.5 แบบขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ
7.6 แบบประเมินคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน
7.7 แบบขอจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ พ.ศ. 2551
8.2 ระเบียบการจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร
8.3 ระเบียบกรมการรักษาดินแดนวาดวย การรับสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเขาฝกวิชา
ทหาร พ.ศ. 2529
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนรับทราบหนาที่ของตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนใหเปนประชาธิปไตย
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมที่ชวยเหลือผูอื่น และสังคม
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
3.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียน การแตงกาย การรวมกิจกรรม
3.3 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางการปองกัน และแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
3.4 สงเสริมสถานศึกษา ในการจัดทําโครงการเด็กและเยาวชนดีเดน
3.5 ประสานการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธ
4. คําจํากัดความ
4.1 ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยประชาชนผาน
กระบวนการเลือกตั้งผูแทนราษฎร
4.2 วินัย หมายถึง ระเบียบสําหรับควบคุมคนในสังคมแตละแหง เปนขอตกลงในสังคมนั้นที่จะใหทําหรือ
ไมใหทาํ ในบางสิ่งบางอยาง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหสถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยของนักเรียน
1. กําหนดตัวชี้วัด ในกิจกรรมของนักเรียนตามนโยบาย
2. กําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมสําคัญ ๆ แจงหนวยงานในสังกัด
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียน
4. ประสานงานหนวยงานที่เกีย่ วของ สรุปการดําเนินงานระดับโรงเรียน
5. ประกาศผลการประเมิน แจงประชาสัมพันธหนวยงาน
6. รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรู เผยแพร
5.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
1. ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมระเบียบที่นําสูการปฏิบัติ
2. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติการดําเนินการของโรงเรียน
3. แจงหนวยงานในสังกัดทราบ กิจกรรมโครงการในรอบป
4. ดําเนินการประสานหนวยงาน แตงตั้งคณะทํางาน ติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
ดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ
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5. กํากับ ติดตาม
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5.3 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางกากรปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
นักศึกษา
1. กําหนดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย
2. แจงหนวยงานในสังกัดนําสูการปฏิบัติ
3. ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
4. ติดตามประเมินผล แตละกิจกรรม
5. สรุปและการรายงานผล
5.4 สงเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการเด็กและเยาวชนดีเดน
1) ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติใหสถานศึกษาทราบ
2) กําหนดโครงการ กิจกรรม ดําเนินงาน
3) แตงตั้งคณะทํางาน จัดทํารายละเอียด รูปแบบการประเมิน ตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และประเมินพรอมคัดเลือก
4) สรุป ผลการประเมิน ประกาศผลการประเมินแจงโรงเรียน
5) มอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ
6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยของนักเรียน
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6.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

6.3 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางกากรปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
นักศึกษา
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6.4 สงเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการเด็กและเยาวชนดีเดน

7. แบบฟอรมที่ใช8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
8.2 คูมือบริหารจัดการแนะแนว 2545
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน
8.5 พ.ร.บ.สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2521
8.6 คูมือพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
8.7 คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริม พัฒนาสรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีมของเด็กนักเรียน
2.2 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดตั้งองคกรสภาเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
2.3 เพื่อสงเสริมพัฒนา ยกระดับการมีสวนรวมของนักเรียนในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมพัฒนาความเขมแข็งในองคกรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา
3.2 สนับสนุนการจัดตั้งสภานักเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและระดับชาติ
3.3 สงเสริม สนับสนุน กิจกรรม โครงการและสมัชชานักเรียน ในทุกระดับ ใหมีประสิทธิภาพ
3.4 การติดตาม กํากับดูแล ประเมินผล และรวบรวมผลการดําเนินการ
4. คําจํากัดความ
4.1 สภานักเรียน หมายถึง สภาผูแทนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขามาทําหนาที่ชวยเหลือ
โรงเรียนทางดานการปกครอง กิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมของนักเรียน
4.2 สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือกจากเด็กและ
เยาวชนใหทําหนาที่รวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมสิทธิเด็ก การปองกัน
แกไขปญหาตลอดจนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจงหนวยงานในสังกัด
5.2 กําหนดโครงการ กิจกรรม แจงหนวยงานในทุกระดับ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดกิจกรรม
5.4 ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กําหนด
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียน
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- การประชุมสภานักเรียน ระดับเขต
- การเขารวมกิจกรรมของหนวยงานใน/นอกจังหวัด
- การประชุมสมัชชาเยาวชนระดับจังหวัด ระดับชาติ
5.5 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
5.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.2 อนุสัญญาสิทธิเด็ก
8.3 พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.4 พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการปกปองคุมครองและสงเสริมสิทธิเด็ก
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
เด็กในนักเรียน นักศึกษา โดยประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด ชุมชน ผูปกครองและหนวยงาน
อื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันกําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาใหมีความปลอดภัย
จากการถูกละเมิดสิทธิ์
4. คําจํากัดความ
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนสงเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กแหงองคการ
สหประชาชาติ ใหความชวยเหลือและคุมครองเด็กถูกละเมิด หรือถูกปลอยปละละเลย ทอดทิ้ง ไมได
รับการดูแลและพัฒนาตามที่ควร จนเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจ หาแนวทางในการปองกันและ
คุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสิทธิเด็กและ พ.ร.บ. คุมครองเด็ก
5.2 รวบรวมและเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
5.3 จัดตั้งศูนยประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ปองกันใหเด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด
5.4 ติดตาม วิเคราะหผล ดูแลและสรุปผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
8.2 แนวทางการดําเนินการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
8.3 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.4 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
8.5 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1. ชื่อกระบวนงาน
งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2 วัตถุประสงค
เพื่อใหเงินทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของชาติ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 วัตถุประสงคการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน ของแตละหนวยงาน องคกร
3.2 หนวยงาน องคกรอื่น ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน
3.3 พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
3.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนสําหรับคาใชจายในการศึกษาที่บุคคลหรือองคการตางๆ
บริจาคใหเพื่อชวยเหลือสงเคราะหผูที่มิไดอยูในหนาที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนไดศึกษาเลาเรียน
การศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปจจุบัน
4.2 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยทิ่ใชเงิน (Non-Financial Resources) และ
ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใชการเงินครอบคลุม
ปจจัยหลัก ๆ คือ ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสราง วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนและการผสมผสานการ
ใชปจจัยตาง ๆ เขาดวยและยังใหความหมายในวงที่แคบวา ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปจจัย
นําเขา (Input) ที่นําไปใชเพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปจจัยนําเขา
นี้สวนใหญจะเปนรูปของเงินงบประมาณทั้งดานรายจายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานประจํา เชน เงินเดือน
และคาตอบแทน คาใชจายวัสดุอุปกรณกับรายจายดานการลงทุน
4.3 ระดมทุน หมายถึง การรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุ ตางๆ ที่ไดรับจากการบริจาคขอซื้อในราคา
ถูกกวาตนทุน มาทําประโยชนใหแกองคกรใด องคกรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน
5.2 วางแผนการดําเนินการและแจงเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียด
ของกองทุน
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควร
ไดรับความชวยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเงื่อนไขตาง ๆ
5.4 โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
5.5 จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน
5.6 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุนและรายงานผลการเรียนและการดําเนิน
การใชทุน
5.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
ใชตามแบบที่กําหนดตามเงื่อนไข
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยวิธีการปฏิบัติการใหเครื่องหมายตอบแทนผูชวยเหลือราชการ
พ.ศ. 2531
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )
2 วัตถุประสงค
เพื่อใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะ
ศึกษา และระดับอุดมศึกษาไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครอง
และเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติโดยรวม โดยมุงหวังวาผูกูยืมจะสามารถเลาเรียนไดจนสําเร็จตาม
หลักสูตร มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสํานึกในการชําระหนี้คืนเพื่อสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหกับรุนนองตอไป
3. ขอบเขตของงาน
การพิจารณาใหผูมีสิทธิ์ไดรับการกูยืมเงิน ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรใหกับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด
4. คําจํากัดความ
4.1 กองทุน หมายถึง กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.3 กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.4 ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.5 ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม หมายถึง บุคคลซึ่งคณะกรรมการทําสัญญาจางใหทําหนาที่บริหาร
และจัดการเงินใหกูยืมตามมาตรา 37
4.6 นักเรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผูซึ่งศึกษาอยูในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาของ
ทางราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงและใหหมายความรวมถึงผูซึ่ง
ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาดังกลาวดวย
4.7 ผูกูยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินจากกองทุน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แจงสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด
5.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินที่ไดรับ
5.4 แจงสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรร ดําเนินการตามขั้นตอนของ กยศ.
5.5 ติดตาม ประเมินผล
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยวิธีการปฏิบัติการใหเครื่องหมายตอบแทนผูชวยเหลือราชการ พ.ศ.
2531
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
2 วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสไดรับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการดํารงชีวิตและศึกษาอยางทั่วถึง
3. ขอบเขตของงาน
3.1 พิจารณาจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนตามโอกาส
3.2 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุ
ทุนการศึกษา
3.3 ติดตาม กํากับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดําเนินการ
4. คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินหรือสิ่งของเครื่องใชที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ องคกรเอกชน
บุคคล มูลนิธิ ที่ใหการสนับสนุน
4.2 สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิภาพที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถานศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติ แจงหนวยงานในสังกัด
5.2 กําหนดรายละเอียดแจงสถานศึกษา
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
5.4 จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
1. ชื่อกระบวนงาน
งานวิเทศสัมพันธ
2. วัตถุประสงค
2.1 ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางความชวยเหลือ พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดมีการลงนามในความตกลงระหวางประเทศ
การติ ดตามและประเมิ นผลการดําเนินงานเครือขา ยความร วมมือกับตางประเทศแสวงหาแหลงเงิน ทุนวั สดุ
อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครตางประเทศ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใชประโยชนทรัพยากรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากตางประเทศการสรางองคความรูดานตางประเทศ
เพื่อเพิ่มพู นประสบการณดานการจั ดการศึกษาขั้ นพื้นฐานตางประเทศที่เ ปนบทเรียนที่ดี สําหรับนักเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําสารนิเทศและตอบขอหารือดานตางประเทศใหหนวยงานในสังกัด
และบุคลากรภายนอก โดยประสานงานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ใหเกิดความตื่นตัวในการสงนักเรียนเขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับตางประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ ตลอดจนรองรับ
การเปดเสรีทางการคากับประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงาน ประชาสัมพันธโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน/ระหวางประเทศ
หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ กับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
2.4 เพื่อจัดทําฐานขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการไปสูเปาหมาย
2.5 เพื่อประสานและสงเสริมสถานศึกษา ใหสามารถเตรียมความพรอมนักเรียนเขาแขงขันในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ และสอบขอรับทุนไปเรียนตอตางประเทศได
2.6 เพื่อสงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหมีความพรอมในดานภาษาและวัฒนธรรม รองรับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองและเตรียมความพรอมในการเปนศูนยการทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน
2.7 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดความตื่นตัว และใหความสนใจในการสงนักเรียนเขารวม
โครงการฯ มากขึ้น
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3. ขอบเขตของงาน
3.1 การสงเสริม สนับสนุนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ใหเกิดความตื่นตัวในการสงนักเรียน
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ
3.2 เปนสื่อกลางในการประสานงาน ประชาสัมพันธโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ หรือการ
ขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ กับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
3.3 จัดทําฐานขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการไปสูเปาหมาย
4. คําจํากัดความ
วิเทศสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธกับตางประเทศ ( Foreign relations ) หมายถึง งานที่เกี่ยวของ
กับตางประเทศ รวมทั้งการติ ดตอประสานงานกับสถาบั นและหน วยงานตางประเทศทั้งที่ อยูภายในและ
ตางประเทศ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะหงานที่เกี่ยวของ
5.2 เสนอพิจารณาสั่งการ
5.3 ประสานงานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สพฐ.
5.4 แจงเรื่องผลการดําเนินการ/ พิจารณาใหผูเกี่ยวของ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.4 ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
8.5 เปาหมายในการเปนศูนยกลางทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศใหมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 มุงเนนใหเกิดความตระหนักและมีสวนรวมสนับสนุนจากผูเกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรเพือ่ รอบรับการเปดเสรีการคาและประชาคมอาเซียน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การสงเสริมใหนักเรียน สถานศึกษา ครู อาจารย ในสังกัดไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ
และวิธีดําเนินการ
3.2 การสงเสริม สนับสนุน ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ และเอกชนเพื่อสนับสนุน
โครงการ
3.3 การจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศ
3.4 การศึกษา วิเคราะห และพัฒนาโครงการ
4. คําจํากัดความ
การแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ หมายถึง นักเรียนจากประเทศตางๆ ที่มีโครงการแลกเปลี่ยน
กับนักเรียนไทยในการศึกษา เลาเรียน และพํานักอาศัยอยูเปนการชั่วคราวกับประเทศนั้นๆ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห แนวปฏิบัติ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
5.2 ดําเนินการประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงาน/บุคคล
5.3 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
5.4 ดําเนินการ
5.5 แจงเรื่องผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
7. แบบฟอรมที่ใช 8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
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นักจิตวิทยาโรงเรียน
นักจิตวิทยาโรงเรียนหมายถึง ผูชวยเหลือและแนะนํานักเรียนใหประสบความสําเร็จในดานการศึกษา
สังคม และอารมณเมื่ออยูรวมกับผูอื่น โดยทํางานรวมกับครู ผูปกครองและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เพื่อเสริมสราง สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และสงเสริมใหเกิดคุณประโยชนในการเรียนรู เพื่อความสัมพันธ
ระหวางบาน และ โรงเรียนที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. พัฒนาความรูความสามารถในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานสงเสริม ปองกันปญหา
สุขภาพจิต และสามารถทํางานรวมกับครูและผูปกครอง
2. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดาน
- ประเมินและวินิจฉัยทางจิตวิทยาการศึกษา (Psycho Educational Assessment)
- การปรึกษาทางจิตวิทยาและการฟนฟูสภาพจิตใจ (Psychological Counseling and
Rehabilitation)
3. เพื่อใหนักจิตวิทยาโรงเรียนมีการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน

บทบาทหนาที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียน
1. ประเมินเพื่อวินิจฉัยทางจิตวิทยาการศึกษา ศึกษาพฤติกรรมทั้งในสวนที่เปนศักยภาพ และ พยาธิ
สภาพทางจิตใจ กลไกที่มา หรือสาเหตุของปญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมผิดปกติตลอดจนลักษณะ
บุคลิกภาพ และ ระดับเชาวนปญญาโดยใชแบบประเมินหรือทดสอบทางจิตวิทยาการศึกษาที่เปนมาตรฐาน
2. ใหการปรึกษาทางจิตวิทยาในระดับบุคคล กลุม ชั้นเรียน เพื่อชวยใหนกั เรียน ผูปกครอง และผูที่
เกี่ยวของ สามารถเขาใจ และยอมรับปญหาของตนเอง สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวความคิด
วิธีการปรับตัว หรือแกปญหาทางอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพบางประการที่ไมเหมาะสมหรือบกพรองใหมี
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และประสานสงตอการดูแลตอเนื่อง ในกรณีที่จําเปน
3. ศึกษานักเรียนเปนรายกรณี/กลุม ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมในการดูแลรวมกัน ระหวางครู
นักจิตวิทยาโรงเรียน และผูปกครอง ในประเด็นพัฒนาการ ปญหาการเรียน อารมณและ พฤติกรรมที่เหมาะสม
ทั้งที่บานและโรงเรียน เพื่อการเรียนรูดูแล และการจัดการปญหารวมกัน
4. เปนที่ปรึกษาใหกับครูผูปกครองผูบริหารโรงเรียน ในการปรับปรุงระบบ (system) เพื่อการสงเสริม
ปองกันและแกไข ปญหาการเรียน อารมณและ พฤติกรรม ชวยใหบุคคลตาง ๆ ไดเกิดความเขาใจถึงพัฒนาการ
เด็ก และสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียน และพฤติกรรม รวมถึงการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางครูผูปกครองและ
หนวยงานตาง ๆ ในชุมชน
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5. ประยุกตองคความรูทางจิตวิทยาเพื่อใชในการสงเสริมสุขภาพจิต การปองกันกอนเกิดปญหา และสืบคน
ปญหาสุขภาพจิตในระยะเริ่มแรกของกลุมเสี่ยง ในโรงเรียน
6. วิเคราะหสังเคราะหขอมูลนักเรียน และจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการวางแผน
การดําเนินการสงเสริมพัฒนา ปองกัน แกไขปญหานักเรียนตอไป
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คูมือการปฏิบัติงานดานการคัดกรองสุขภาพจิตและการใหการปรึกษา
1. ชื่องาน งานดานการคัดกรองสุขภาพจิตและการใหการปรึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อคัดกรองปญหาสุขภาพจิตของนักเรียนและผูที่เกี่ยวของเมื่อประสบปญหา
2.2 เพื่อใหผูประสบปญหาไดรับการใหคําปรึกษาและการชวยเหลือตามความเหมาะสม
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดําเนินประสานงานกับโรงเรียนในสังกัด ใหการ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษากลุมนักเรียนปฐมวัย โดยทํางานรวมกับครู ผูปกครองและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ไดรับการติดตอและหนังสือขอความชวยเหลือจากโรงเรียน
1) ขอมูลทั่วไปของนักเรียน เชน การศึกษา ความประพฤติ ลักษณะครอบครัว อาชีพของผูปกครอง
เศรษฐานะ การเลีย้ งดู เปนตน
2) สภาพปญหาที่พบ
4.2 ลงพื้นที่เพื่อสํารวจและตรวจสอบขอเท็จจริงตามเรื่องที่ไดรับจากโรงเรียน
4.3 คัดกรองและประเมินความรุนแรงของปญหา
4.3.1 ประเมินความเครียดและภาวะวิตกกังวลในเด็ก
- แบบคัดกรองความเครียด ST5
4.3.2 ประเมินและคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก โดยใช
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก CDI
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน CES-D
4.3.3 ประเมินสภาวะทางอารมณและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็ก
- ประเมินโดยใชแบบประเมินและสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
4.4 พิจารณาความรุนแรงของเคส
4.4.1 ใหการปรึกษารายบุคคล/ ครอบครัว
4.4.2 กรณีที่เคสมีความรุนแรงมาก อาจสงตอสหวิชาชีพ เชน แพทย นักสังคมสงเคราะห
บานพักเด็ก เพื่อขอรับความชวยเหลือตอไป
4.5 ติดตามเคส
4.6 สรุป/รายงานผล
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5 Flow Chart การปฏิบัติงาน

ไดรับการติดตอ/
หนังสือจากโรงเรียน

ลงพื้นที่เพื่อสํารวจและตรวจสอบ
ขอเท็จจริง

คัดกรองและประเมินความรุนแรง

ไมใช
ใหการปรึกษารายบุคคลแกนักเรียน
ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ

เคสมีความ
รุนแรงมาก
ใช
สงตอสหวิชาชีพ
เพื่อขอรับการชวยเหลือดานอื่น

ติดตามเคส / ผลจากการไดรบั การชวยเหลือ

สรุป/รายงานผล
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6. แบบประเมินที่ใช
6.1 แบบคัดกรองความเครียด ST5
6.2 แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก CDI
6.3 แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน CES-D
7. เอกสารอางอิง
7.1 แนวทางการดู แลวั ย รุ นที่ มีภ าวะซึม เศรา สถาบัน สุขภาพจิ ตเด็กและวั ยรุน ราชนคริน ทร
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
7.2 แบบทดสอบดานสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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คูมือการปฏิบัติงานดานการตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิก
1. ชื่องานงานดานการตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิก
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อคัดกรองระดับเชาวนปญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนปฐมวัยที่มีปญหาดานการเรียน
2.2 เพื่อใหนักเรียนปฐมวัยที่มีปญหาดานการเรียนไดรบั การเรียนรูที่เหมาะสมกับศักยภาพในตนเอง
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดําเนินประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดใหการ
ตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินกิ ประกอบไปดวย การประเมินเชาวนปญญาโดยรวม การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคัดกรองโรคในกลุมพัฒนาการผิดปกติอยางรอบดานสําหรับเด็กอายุ 1-18 ป สงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กไดรับการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด
4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.1 ไดรับการติดตอและหนังสือจากโรงเรียน
4.1.1 จัดทําทะเบียนและชี้แจงเรื่องเอกสารในการดําเนินการ ไดแก
- แบบประเมินภาวะบกพรองทางการเรียนจาก ร.ร.
- แบบประเมิน SNAP IV จากครูและผูปกครอง
4.2 จัดคิวนัดตรวจประเมินและแจงโรงเรียน
4.3 ลงพื้นที่โรงเรียน เพื่อทําการตรวจประเมินโดยใชเวลาประมาณ 45 นาทีตอคน
4.4 แปลผลการประเมิน โดยใชเวลาอยางนอย 3 วัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับจํานวนเด็กที่
เขารับการประเมินในแตละวัน/ครั้ง
4.5 ดําเนินการสงคืนผลการประเมินใหแกโรงเรียน
4.6 การชวยเหลือหลังตรวจประเมิน
4.6.1 กรณีไมรนุ แรง/เรงดวน อาจมีการปรึกษาและแบงปนขอเสนอแนว รวมกับครูผูสอน
4.6.2 กรณีรุนแรง/จําเปนตองไดรับการรักษาและฟน ฟู จะมีการสงตอเคสใหแกผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
4.7 ติดตามเคส
4.8 สรุป/รายงานผล
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5.

Flow Chart การปฏิบัติงาน

ไดรับการติดตอและหนังสือ
จากโรงเรียน

จัดทําทะเบียนและชี้แจงเรื่องเอกสารใน
การดําเนินการ

รอรับเอกสารจากโรงเรียน
จัดคิวนัดตรวจประเมินและแจงโรงเรียน

ทําการตรวจประเมิน
ใชเวลา 45 นาที/คน
แปลผลการประเมิน
โดยใชเวลาอยางนอย 3 วัน
สงคืนผลการประเมินใหแกโรงเรียน

กรณีรนุ แรง/จําเปนตองไดรับ
การรักษาและฟนฟู
การปรึกษาและแบงปน
ขอเสนอแนะ

การชวยเหลือ
หลังตรวจ

ติดตามเคส
สรุป/รายงานผล

กรณีไมรนุ แรง/เรงดวน

สงตอเคสให
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
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6. แบบประเมินที่ใช
6.1 แบบประเมิน SNAP IV จากครูและผูปกครอง
6.2 แบบประเมินภาวะบกพรองทางการเรียนจาก ร.ร.
6.3 คูมือประเมินความสามารถทางเชาวนปญญาเด็กอายุ 2-15 ป (เชาวนเล็กฯ)
6.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (WRAT-Thai)
6.5 แบบคัดกรองโรคในกลุมพัฒนาการผิดปกติอยางรอบดานสําหรับเด็กอายุ 1-18 ป
7. เอกสารอางอิง
7.1 คูมือประเมินความสามารถทางเชาวนปญญาเด็กอายุ 2-15 ป (เชาวนเล็กฯ) กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
7.2 พญ.นพวรรณ ศรีวงคพานิช กุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
7.3 คูมือครูระบบการดูแลนักเรียนกลุมเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู สถาบันราชานุกูล
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

