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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

แนวคิด 
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษา 
ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการ 
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญาทักษะชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหา
ทุน กองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนท้ังเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และ เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ อีกท้ังส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน ตลอดจนการ
ด าเนินงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ความ
ร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนทุกรูปแบบ
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์ โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรมวินัย โดยเน้นกีฬา 
นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

3. เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 
ท้ังเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้วยการระดมทรัพยากร 
จากทุกฝุาย 

4. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ท่ีเป็นการสร้างความมั่นคง และประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่ 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ขอบข่าย/ภารกิจ 
 
(ก) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
     การศึกษาตามอัธยาศัย 
1. การจัดการศึกษาในระบบ 

1) งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ     
    การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2) การจัดการศึกษาในพื้นท่ีภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
3) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
4) การจัดการศึกษาพื้นท่ีพิเศษ 
5) การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเส่ียง และเด็กออกกลางคัน 
6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 

- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู ้
- การซื้อแบบพิมพ ์

2. การศึกษานอกระบบ 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และ 
    การศึกษาตามอัธยาศัย 

- การให้การอนุญาตส านักงาน กศน.จัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมี ความจ าเป็นไม่สามารถเรียน 
  ในระบบได้ 

2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

- ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและก าหนด  
  แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ  
     สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  
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(ค) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนาร ี
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและ 
    งานกิจการนักเรียนอื่น 

1. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
2. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
3. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
5. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
6. งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนใน 
   สถานศึกษา 
7. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

(ง) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน 
2. งานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 
3. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 

(จ) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

2. งานความมั่นคงแห่งชาติ 
2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง (อพป.) 
2.2 งานโครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
2.3 งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน 

(ฉ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใชส้ารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง 
     ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. งานปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
3. การปูองกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
4. การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(ช) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ ์
1. งานวิเทศสัมพันธ์ 
2. งานโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
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(ซ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง การท่องเท่ียว  
   งานอดิเรกต่าง ๆ 
2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
4. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 

(ฌ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน 
(ญ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

- การพัฒนาอัจริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
- การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 

3. งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับข้ันพื้นฐาน 
 

(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
- กระทรวงมหาดไทย  - กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข  - กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงกลาโหม   - กระทรวงพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
- กระทรวงแรงงาน   - กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงการต่างประเทศ  - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ฯลฯ 
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การจัดการศึกษาในระบบ 
งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับการศึกษา

ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ 

2. เพื่อให้บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงตามบทบาท 
หน้าท่ีท่ีชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 

ขอบเขตของงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดนโยบายฯ ของเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
รับทราบนโยบายและถือปฏิบัติ ส าหรับหน่วยงานท่ีอยู่ในขอบข่ายของการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
2. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทสามัญศึกษา) ได้แก่ 

- ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ร.ร.เทศบาล) 
- ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) 

3. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทอาชีวศึกษา) ได้แก่ 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา) 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ค าจ ากัดความ 
1. การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีมีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน มีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลท่ีแน่นอนโดยการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ คือ ระดับกอ่นประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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2. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาช้ันปีท่ีหนึ่งถึงช้ันปีท่ีเก้า (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                     
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

3. การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
4.เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
5. ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือ 

ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยู่ด้วยเป็นประจ า  
หรือเด็กท่ีอยู่รับใช้การงาน 

6. แบบ พฐ. หมายถึง แบบฟอร์มท่ีก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

7. พื้นท่ีเขตบริการของโรงเรียน หมายถึง อาณาบริเวณท่ีโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เคียง ท้ังนี้ให้ยึด ทร.14 เขต
การปกครอง การคมนาคม และสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ เพื่อโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและนักเรียน
สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก 

8. ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดต้ังศูนย์บริการการรับนักเรียน การแก้ปัญหา
การรับนักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือด าเนินการอื่นใด เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. จัดท านโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุม ก าหนดนโยบาย 
3. แจ้งสถานศึกษาด าเนินการตามนโยบาย 
4. ติดตามและตรวจสอบการรับนักเรียนในพื้นท่ีรบัผิดชอบ 
5. สรุปและรายงานผลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แบบฟอร์มที่ใช ้
แบบ พฐ.01 – แบบ พฐ.25 
 

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
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- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ. 2550 

- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ. 2545 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีมิใช่ผู้ปกครอง  

ซึ่งมีเด็กท่ีมีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ พ.ศ.2546 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง  

อายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 
- ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร   

การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา  
พ.ศ. 2548 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 
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การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อให้มีระบบการเฝูาระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
ขอบเขตของงาน 

เด็กวัยเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตบริการของแต่ละโรงเรียนต้องได้เข้าเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล
จนถึงระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาสังกัดอาชีวะ
ศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ ห้องเรียนสาขา ฯลฯ 
 
ค าจ ากัดความ 

1. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

2. การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
3. เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
4. เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ียังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. เด็กกลุ่มเส่ียง หมายถึง เด็กท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
6. เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ีเคยเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว  

แต่ออกจากสถานศึกษาก่อนท่ีจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจและจัดท าระบบข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเส่ียง และเด็กออกกลางคันในแต่ละปีให้
ครอบคลุมและชัดเจน 

2. แต่งต้ังและประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเส่ียง และเด็กออกกลางคัน                     
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหา 

3. ช้ีแจงและแนะน าแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหาให้สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบ ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตามแนวทางท่ีก าหนด 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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แบบฟอร์มที่ใช ้
แบบส ารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีท่ี 7-16 ปี) ท่ียังไม่ได้เข้าเรียน หรือ 

เข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน หรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (แบบ พฐ. 01- พฐ. 25) 
 
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
4. เอกสารทะเบียนราษฎร์ ทร. 14 
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งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
1) การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ 

2. เพื่อให้บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ส าเร็จการศึกษา 
 
ขอบเขตของงาน 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา 
แล้วแต่กรณี 

 
ค าจ ากัดความ 

1. หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งไว้เป็น 2  ประเภท คือ 
    - เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

- เอกสารหลักฐานท่ีโรงเรียนก าหนด ได้แก่ 
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
2) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
3) ใบรับรองผลการเรียน 
4) ระเบียนสะสม 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพงึรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรยีนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบระดับช้ันส าคัญ                  
ได้แก่ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4. หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 



คูมื่อการปฏิบตังิานกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา หนา้ 12 

 

5. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา 

6. หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ แจ้งระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผล

การศึกษาให้สถานศึกษาทราบ 
3. รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดท าทะเบียน จัดเก็บให้เป็นระบบและตรวจสอบได้ 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 

แบบฟอร์มที่ใช ้
1. ป.02, ป.05 ปพ 1, ปพ 2 
2. รบ.2-ต ,รบ.2-ป 
3. ปพ.3:1, ปพ.3:2 , ปพ.3:3, ปพ3:4 
4. ปพ.3:ป, ปพ.3:บ, ปพ.3:พ 
5. ใบสุทธิ (กรณีโรงเรียนยุบเลิก) 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 

- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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2) การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ 

2. เพื่อให้บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อมิให้น าหลักฐานท่ีเสียหายไปใช้เป็นหลักฐานทางราชการ 
 

ขอบเขตของงาน 
การออกหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ 
1. หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาไว้เป็น 2 ประเภท คือ 

- เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
- เอกสารหลักฐานท่ีโรงเรียนก าหนด ได้แก่ 

1) แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
2) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
3) ใบรับรองผลการเรียน 
4) ระเบียนสะสม 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพงึรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรยีนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบระดับช้ันส าคัญ
ได้แก่ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4. หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 

5. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา 
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6. หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการด าเนินงาน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
3. ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ เอกสาร หลักฐาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกหลักฐาน 

ทางการศึกษา 
4. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผู้มีอ านาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาโดยออกประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
5. แจ้งประกาศการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา ให้ทุกกระทรวง สถานศึกษาในสังกัดและ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ัวประเทศทราบและห้ามมิให้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ 
 

แบบฟอร์มที่ใช ้
1. หนังสือขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
2. ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 

- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขท่ีเพิ่มเติม 
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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3) ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้ และเทียบโอนผลการเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม 
การจัดการศึกษาในระบบ 

2. เพื่อให้บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีส าเร็จการศึกษา หรือต้องการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 
ขอบเขตของงาน 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ 
1. หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งไว้เป็น 2 ประเภท คือ 

- เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

- เอกสารหลักฐานท่ีโรงเรียนก าหนด ได้แก่ 
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
2) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
3) ใบรับรองผลการเรียน 
4) ระเบียนสะสม 

2. การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเข้าท างานหรือศึกษาต่อ 

3. การรับรองความรู้ หมายถึง การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียนให้กับ
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ 

4. การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือมีผล 
การเรียนท่ีสะสมไว้และจะขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาขั้น พื้นฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง 
หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพื่อเรียนต่อเนื่องให้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ ท้ังวุฒิการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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5. มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพงึรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

6. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรยีนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบระดับช้ันส าคัญ
ได้แก่ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

7. หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 

8. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่าอุดมศึกษาโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายจิตใจและ
สติปัญญา 

9. หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามท่ีหน่วยงาน/สถาบันขอความร่วมมือโดยยื่นเอกสาร 

ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบ 
3. เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้มีอ านาจ ลงนามยืนยันการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้สถาบันและหน่วยงานท่ีขอตรวจสอบวุฒิทราบกรณี 

เป็นเอกสารที่ถูกต้อง 
 
แบบฟอร์มที่ใช ้

หนังสือรับรองความรู ้
 

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 

- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขท่ีเพิ่มเติม 
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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4) การซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม 
การจัดการศึกษา ในระบบ 

2. เพื่อให้บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงตามบทบาท 
หน้าท่ีท่ีชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้บริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา 
 

ขอบเขตของงาน 
1. สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารับผิดชอบให้ส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้ส่ังซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้ 
2. สถานศึกษาสังกัดในเขตพื้นท่ีท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาให้ส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้ส่ังซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้ 
 
ค าจ ากัดความ 

1. แบบพิมพ์ทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอร์มหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียน 
รายวิชาเรียน ผลการเรียน และจัดแผนการลงทะเบียนให้กับนักเรียน รวมท้ังรายงาน ปพ.1  รายงาน ปพ. 2 
บนแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดด้วยตัวอักษรอาลักษณ์ รายงาน ปพ. 7  
ใบรับรองผลการศึกษา รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพงึรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรยีนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบระดับช้ันส าคัญ
ได้แก่ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4. หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 

5. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 

6. หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ตามท่ีระเบียบกฎหมาย ก าหนด 
2. แจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจให้สถานศึกษาทราบ 
3. เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ให้กับสถานศึกษา 
4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอนุญาต 
5. สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อ 
6. จัดท าทะเบียนรับ – จ่าย แบบพิมพ์ และลงทะเบียนเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ให้สถานศึกษา 

แบบฟอร์มที่ใช ้
หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ์ปพ. 1 , ปพ. 2 , ปพ. 3 

 
เอกสารอ้างอิง 

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ท่ี สพฐ. 616/2552 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 

4. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ท่ี สพฐ. 617/2552 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 

5. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ท่ี สพฐ. 618/2552 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 
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งานการศึกษานอกระบบ 
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
2. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถานประกอบการ มี

ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
3. เพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
 

ขอบเขตของงาน 
1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. การยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษา 
3. การจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
4. การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
5. การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา 
6. การก ากับ และติดตามการจัดการศึกษา 
7. การยกเลิกการจัดการศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ 
1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีบิดามารดาหรือบิดา                 

หรือมารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเองโดยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง  
หรือเป็นผู้อ านวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้

2. การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดต้ังศูนย์การเรียนเพื่อจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าท่ี ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
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2. ผู้จัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 

3. จัดท าแผนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนา และ 
สถานประกอบการ ฯลฯ 

4. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตในการอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว  
ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 

5. การจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบัน 
ทางศาสนา และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

6. การตัดสินและรับรองผลการศึกษา 
7. ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษา และรายงานผล 
 

แบบฟอร์มที่ใช ้
1. แบบยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
3. รูปแบบการจัดท าแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
4. แบบค าส่ังให้เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
5. แบบยื่นค าขออนุญาตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 
6. แบบขออนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 
7. รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 
8. แบบค าส่ังให้เลิกจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 
9. แบบค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียน 
10. แบบบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน 
11. แบบรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียน 
12. แบบค าร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
13. แบบบันทึกการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
14. แบบประเมินผลโดยครอบครัว 
15. ทะเบียนนักเรียน 
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เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
4. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
5. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
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งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้จักส่ิงแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ  

คิดแก้ปัญหาได้ 
2. เพื่อส่งเสริมการวางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียน รวมท้ังช่วยเหลือและค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการ 

มีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 
ขอบเขตของงาน 

1. จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้รับบริการสนเทศและข่าวสารความรู้ต่าง ๆ 
2. สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถน าไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริม

นักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
3. เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีดี ครู ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาและแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียน 
4. ครูแนะแนวมีทักษะท่ีเหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 

ค าจ ากัดความ 
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง การจัดหาจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมท่ีให้นักเรียน 

ได้รับความรู้จนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการเรียน และการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.2 สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว 
     สามารถขับเคล่ือนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
1.3 จัดหาพื้นท่ีหรือเวทีให้ครู และนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกิจกรรมแนะแนว 
1.4 ก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว 
1.5 เผยแพร่ผลงาน 
1.6 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

2. ส่งเสริมให้ด าเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียน 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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2.2 แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน 
2.3 น าข้อมูลท่ีจัดท าเป็นระบบให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน และสวัสดิการอื่น ๆ 
2.4 มีกระบวนการติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
2.5 รายงานผลการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 

3. ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
3.1 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการเช่ือมโยงให้ค าปรึกษาตามสภาพ 
    ปัญหาของนักเรียน 
3.2 ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อ และข้อมูลการ 
     ประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
3.3 จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หรือการแนะแนว 
     การประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
3.4 จัดหาสถานท่ีท างานระหว่างเรียนของนักเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน 
     และมีรายได้จุนเจือครอบครัว 
3.5 ติดตามผลส าเร็จการศึกษา และการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
เช่น กิจกรรมเพื่อนท่ีปรึกษา Youth Counselor (YC) การจัดหาพื้นท่ีให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมความดี 

4.1 ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับครูแนะแนวมีความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.2 ด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้าขั้นตอน 
4.3 จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมนักเรียนท่ีบ่งช้ี 
4.4 ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมการท ากิจกรรมของนักเรียน 
4.5 จัดหาพื้นท่ี เวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความเหมาะสม 
4.6 ให้รางวัลกับนักเรียนท่ีท าคุณงามความดี เช่น การประกาศเกียรติคุณทุนการศึกษา  
     หรือการคัดเลือกให้ได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ 
4.7 สรุปรายงาน 

5. สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 
5.1 ศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
5.2 จัดท าเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อจะร่วมกันแกไ้ขปัญหา 
5.3 ตรวจสอบเครื่องมือ/จัดเก็บข้อมูล 
5.4 รวบรวมข้อมูล 
5.5 ศึกษา วิเคราะห ์สังเคราะห์ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.6 สรุปรายงาน เผยแพร่ผลงาน 

 



คูมื่อการปฏิบตังิานกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา หนา้ 25 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือราชการภายนอก 
3. แบบคัดกรองรายบุคคล 
4. แบบรายงานการประเมินผลงาน 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2. พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 
4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
5. คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. 2545 
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมื่อการปฏิบตังิานกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา หนา้ 26 

 

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อ

สุขภาพ และการปูองกันโรคท้ังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
 

ขอบเขตของงาน 
1. ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึง 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 
 

ค าจ ากัดความ 
1. สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของร่างกาย ด้วยการปฏิบัติดูแล

อย่างถูกสุขลักษณะ 
2. อนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอย่างถูกต้องสุขลักษณะ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. สร้างความเข้าใจให้สถานศึกษา บุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ของนักเรียน 
1.1 รับฟังหรือเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
     จากกระทรวง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
1.4 การจัดกิจกรรมประกวดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 
1.5 ประสาน ก ากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย(อ.ย.นอ้ย) โครงการเด็กไทยท าได้ 
โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี โครงการฟันสวยยิ้มใส โครงการมือสะอาดปราศจากโรค โครงการควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โครงการส้วมสุขสันต์ เป็นต้น 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.2 สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ และด าเนินการขับเคล่ือน 
     ตามโครงการท่ีก าหนด 
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2.3 จัดประกวด/แข่งขัน/เฝูาระวังตามก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทุกระดับ 
2.4 จัดหาพื้นท่ี เวทีให้นักเรียนได้แสดงผลงานหรือกิจกรรมท่ีได้ด าเนินโครงการต่อ 
      สาธารณชนโดยท่ัวไป 
2.5 ประสาน ก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 
2.6 สรุปผลรายงาน 

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝูาระวังติดตามดูแลภาวะ
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปูองกันโรคระบาด โรคติดต่อท่ีร้ายแรง และการจัดหาอุปกรณ์ 
แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

3.1 ประกาศ ประชาสัมพันธ ์ช้ีแจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 การเฝูาระวัง ส ารวจ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาท่ีพบ 
3.3 การช่วยเหลือด้านการปูองกัน ด้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเสริมสร้างร่างกายให้ดีขึ้น 
3.4 จัดกิจกรรมการรณรงค์ปูองกัน เช่น การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่เอกสาร 
     การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ 
3.5 การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
3.6 สรุปรายงานผล 

4. ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
4.1 ศึกษาสภาพปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4.2 จัดท าเครื่องมือให้สอดคล้องกับขอบเขตท่ีจะประเมินและติดตาม 
4.3 ด าเนินการเก็บข้อมูล 
4.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
4.5 สรุปผลรายงาน เผยแพร่ผลการติดตาม 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. บันทึกหนังสือราชการ 
2. หนังสือราชการประเภทภายนอก 
3. แบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. แบบประเมินติดตามผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 
8.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
     ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน  
     ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536 
8.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
8.4 คู่มือการด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย 
8.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย

และกีฬา ประเภทบุคคล ทีม ท้ังกีฬาไทยและกีฬาสากล 
2. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

รวมท้ังสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา 
3. เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ

ให้มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพ 
ของการกีฬา 

4. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น การท่องเท่ียว การเล่นดนตรี นาฏศิลป ์ 
การร้องเพลง งานอดิเรก เป็นต้น 

 

ขอบเขตของงาน 
1. ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนรู้สึกรัก 

และหวงแหนสถาบัน 
3. ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย การส่งเสริมความสามารถเฉพาะ

ทางด้านกีฬาน าไปสู่นักกีฬาอาชีพและมีช่ือเสียงในสังคม 
 

ค าจ ากัดความ 
1. กีฬา หมายถึง การออกก าลังกายด้วยการเล่นหรือการแข่งขันตามกฎ กติกา 
2. นันทนาการ หมายถึง การใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเท่ียว การเล่นดนตรี  

การร้องเพลง หรือท ากิจกรรมงานอดิเรกต่าง ๆ เพื่อความเพลิงเพลินและสนุกสนาน 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนางานด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว 
1.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.2 ด าเนินโครงการด้านกีฬา/นันทนาการ 
1.3 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน/นอกสถาบัน 
1.4 ประสาน ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ 
1.5 ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 
1.6 สรุปผลและรายงาน 
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2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการท่องเท่ียวในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง 
   ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา 

2.1 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการจัดกิจกรรมแข่งขัน 
2.2. การเตรียมฝึกซ้อมและการส่งทีมเข้าแข่งขัน 
2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
2.4 แข่งขัน คัดเลือก 
2.5 การส่งนักกีฬาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.6 สรุปผลการแข่งขัน และรายงาน 

3. ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่าง ๆ  
    เพื่อความเป็นเลิศ 

3.1 การจัดท า แผนของบประมาณสนับสุนนการฝึกซ้อมหรือการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
3.2 จัดหาครูฝึกซ้อม การเก็บตัว การดูแลเรื่องอาหาร 
3.3 การฝึกซ้อมของนักกีฬา 
3.4 การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขัน 
3.5 การเฝูาระวังเรื่องวินัยของนักกีฬาให้อยู่ในกฎระเบียบ 
3.6 การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

4. ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
4.1 ประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดหาอุปกรณ์กีฬา หรือสถานท่ีเพื่อ 
     จัดสร้างลานกีฬา หรือสนามกีฬา หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
4.2 จัดท าบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หรือสถานท่ีก่อสร้างสนามกีฬา 
4.3 ด าเนินการมอบอุปกรณ์กีฬา หรือด าเนินการก่อสร้างสนามกีฬา 
4.4 ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน 
4.5 สรุปรายงาน 

5. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ ศิลปะ  
    การท่องเท่ียว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ 

5.1 ศึกษาสภาพความต้องการ 
5.2 ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
5.3 ประสานเตรียมการขับเคล่ือนกิจกรรมนั้น ๆ 
5.4 ท ากิจกรรมเสริมระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
5.5 ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีก าหนด 
5.6 สรุปรายงาน 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1. บันทึกหนังสือข้อความ 
2. หนังสือราชการประเภทภายนอก 
3. แบบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. แบบการประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. คู่มือการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. 2551 
2. คู่มือการจัดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. 2551 
3. คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย 
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งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาดผู้บ าเพ็ญประโยชน ์และนักศึกษาวิชาทหาร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ

นักศึกษาวิชาทหาร 
2. เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านคุณธรรมแก่นักเรียนและโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
 

ขอบเขตของงาน 
1. ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ

นักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพัก
แรม กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ในทุกระดับต้ังแต่ ในสถานศึกษา เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร เช่น การอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา ในทุกระดับเริ่มต้ังแต่ในสถานศึกษา  
เป็นต้น 

3. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ท้ังในระดับ
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคระดับชาติ และระดับโลก 

4. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน ในการส่งเสริมภาวะ
ผู้น า ทักษะปูองกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบ าเพ็ญประโยชน์ 

5. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการ 
แนวทาง ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการ ด าเนินการลูกเสือจังหวัด/เขต
พื้นท่ีการศึกษา 

6. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกลุ่ม/กอง ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เช่นการจัดท าและจัดเก็บ
ทะเบียน เป็นต้น 

7. ส่งเสริมให้มีการสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด 
8. ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณเป็นต้น 
9. ด าเนินขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
10. การด าเนินการจัดเก็บเงินค่าบ ารุงกิจกรรมลูกเสือตามแนวทาง/ กฎระเบียบท่ีก าหนด 
11. ประสาน ติดตาม นิเทศ ประเมินผล สรุปผล และสรุปงานการด าเนินงาน กิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
12. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดต้ังกองเพื่อนักศึกษาวิชาทหาร 
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ค าจ ากัดความ 
1. ลูกเสือ หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงท่ีสมัครเข้าเป็นลูกเสือท้ังในสถานศึกษา

และนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือท่ีเป็นหญิงให้เรียกว่า เนตรนารี 
2. บุคลากรทางลูกเสือ หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 

อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
3. ลูกเสือ มี 4 ประเภท ได้แก่ 

- ลูกเสือส ารอง 
- ลูกเสือสามัญ 
- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- ลูกเสือวิสามัญ 

4. ยุวกาชาด หมายความว่า เยาวชนชาย หญิง อายุ 7 – 25 ปี ท้ังในสถานศึกษา และ 
นอกสถานศึกษา สังกัดต่างๆ รวมถึงเยาวชนกลุ่มพิเศษในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ เช่น กศน.  
กรมราชทัณฑ์ 

5. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมอาสาสมัครส าหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่สนใจโดยไม่จ ากัด
เช้ือชาติ และศาสนา 

6. นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และ
อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ใช้ค าย่อว่า “ นศท. ” 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ

นักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม กิจกรรม 
ค่ายพักแรม กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ในทุกระดับต้ังแต่ ในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เขตพื้นท่ี
การศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาติ เป็นต้น 

1.1 ส ารวจข้อมูล พร้อมก าหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาฯ การด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ  
     เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ เพื่อการปฏิบัติ 
     อย่างชัดเจน 
1.2 ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ 
1.3 แต่งต้ังคณะท างาน และมอบหมายภารกิจในทุกส่วนตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 
     ท่ีก าหนด 
1.4 ด าเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม 
1.5 นิเทศติดตาม ประเมินมาตรฐาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในหน่วยงานทุกระดับ 
1.6 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามแผนงานโครงการ 
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2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน ์และ
นักศึกษาวิชาทหาร เช่น การอบรม ประชุมสัมมนา อบรมทักษะเฉพาะวิชา ในหน่วยงานทุกระดับ 

2.1 ส ารวจและวิเคราะห์ฐานข้อมูลรายบุคคล และโรงเรียน 
2.2 ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมด าเนินงาน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.3 แจ้งหน่วยงานทุกสังกัด ด าเนินการตามกรอบภารกิจ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
     กิจกรรมท่ีก าหนด 
2.4 ประสานแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ 
2.5 พิจารณาผลงานให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุมัติ 
2.6 แจ้งหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทราบผลการประเมินฯ 

3. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงานทุกระดับ 
3.1 ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ 
3.2 ประสานหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานและขอรับการสนับสนุน 
3.3 แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมฯ 
3.4 ด าเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีก าหนด 
3.5 ก ากับติดตามประเมินผล 
3.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

4. สนับสนุนให้กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมภาวะผู้น า 
ทักษะปูองกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบ าเพ็ญประโยชน ์

4.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
4.2 แต่งต้ังคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทางการส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆในทุกระดับ 
     ให้มีความครอบคลุมท่ัวถึง 
4.3 ประสานหน่วยงานและแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้ทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีก าหนด 
4.4 ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
4.5 ประเมินติดตามผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม 
4.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

5. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการการ
ด าเนินงานลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.1 ศึกษารายละเอียดแนวทางการสรรหา และแต่งต้ังคณะกรรมการลูกเสือฯ 
5.2 ประสานรายละเอียดข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง แต่งต้ังคณะกรรมการลูกเสือ 
5.3 จัดท าแผนก าหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมตามกรรมการ และแจ้งให้คณะกรรมการ 
     ทราบ 
5.4 ด าเนินการประชุมฯตามแนวทางและปฏิบัติท่ีก าหนด 
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5.5 สรุปและรายงาน 
6. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น การจัดท าทะเบียน เป็นต้น 

6.1 จัดท าข้อมูลกลุ่ม กองลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา 
6.2 ประกาศแจ้งนโยบายในการส่งเสริม 
6.3 แต่งต้ังคณะท างาน ประเมินความต้องการ ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
6.4 ด าเนินการเร่งรัดให้ได้ตามตัวชี้วัด 
6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

7. ส่งเสริมให้มีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด 
7.1 จัดท าข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาด 
7.2 ประกาศแนวทางการด าเนินงาน 
7.3 จัดท าโครงการ รองรับตามแผนปฏิบัติการ 
7.4 ด าเนินการตามโครงการ เช่นจัดอบรม การสอบและการประเมินแต่ละระดับ 
7.5 รายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติ 
7.6 ประกาศผลการประเมิน แจ้งหน่วยงานในสังกดั 
7.7 สรุปผล 

8. ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือ
สมนาคุณ 

8.1 แจ้งหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ 
8.2 สรุปข้อมูลบุคลากร การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ 
8.3 ประสาน เสนอขอพระราชทานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
8.4 ประกาศ แจ้งหน่วยงาน บุคคลท่ีได้รับพระราชทานเหรียญฯ 
8.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

9. ด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
9.1 จัดท าข้อมูล บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในสังกัด 
9.2 แจ้งการด าเนินการให้สถานศึกษา/บุคลากร 
9.3 ด าเนินการจัดเก็บ 
9.4 สรุปผลด าเนินการจัดเก็บ 
9.5 มอบกลุ่มบริหารสินทรัพย์ จัดเก็บตามระเบียบ 
9.6 ก ากับ ติดตาม เร่งรัด 
9.7 รายงานผลการด าเนินการ ให้ผู้มีอ านาจ 

10. การประชุมสัมมนาผู้น า ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุน 
การฝึกอบรม การชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน ระดับอ าเภอ จังหวัด และระดับชาติ 



คูมื่อการปฏิบตังิานกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา หนา้ 36 

 

10.1 ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี ร่วมศึกษานโยบายและแนวด าเนินการ 
10.2 ประชุมระดมความคิด เพื่อศึกษานโยบายและแนวด าเนินงาน 
10.3 ประสานแจ้ง หน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
10.4 ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนด 
10.5 ประสานแจ้งหน่วยงาน 
10.6 สรุปและรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

11. การจัดต้ังกองพันนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความพร้อม 
11.1 ส ารวจข้อมูล แจ้งสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงกลาโหม 
11.2 สถานศึกษาส ารวจความพร้อม ประสานงานจังหวัดทหารบก / หน่วยฝึกนักศึกษา 
       วิชาทหารในจังหวัดท่ีสังกัด 
11.3 จัดกรอกแบบฟอร์มพร้อมค าร้องขอจัดต้ังกองพันนักศึกษาวิชาทหาร ประสานหน่วยงาน 
       ท่ีเกี่ยวข้อง 
11.4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สถานศึกษาเสนอจังหวัดทหารบก / หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
       ตรงสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบในขั้นต้น 
11.5 สถานศึกษายื่นแบบฟอร์มผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยัง สพฐ. เพื่อรอเห็นชอบ 

           จากกระทรวงกลาโหม 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือราชการภายนอก 
3. แบบขอจัดต้ัง กลุ่ม กอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
4. แบบประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแต่ละระดับ 
5. แบบขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 
6. แบบประเมินคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
7. แบบขอจัดต้ังกองพันนักศึกษาวิชาทหาร 
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
2. ระเบียบการจัดต้ังกองพันนักศึกษาวิชาทหาร 
3. ระเบียบกรมการรักษาดินแดนว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัว 

เข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2529 
 



คูมื่อการปฏิบตังิานกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา หนา้ 37 

 

งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรับทราบหน้าท่ีของตนเอง 
2. เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนให้เป็นประชาธิปไตย 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมท่ีช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม 

ขอบเขตของงาน 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน 

2. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย  
การร่วมกิจกรรม 

3. สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดแนวทางการปูองกัน และแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
นักเรียน 

4. ส่งเสริมสถานศึกษา ในการจัดท าโครงการเด็กและเยาวชนดีเด่น 
5. ประสานการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ 

ค าจ ากัดความ 
1. ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยประชาชน 

ผ่านกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร 
2. วินัย หมายถึง ระเบียบส าหรับควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่ง เป็นข้อตกลงในสังคมนั้น 

ท่ีจะให้ท าหรือไม่ให้ท าในบางส่ิงบางอย่าง 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน 

1.1 ก าหนดตัวชี้วัด ในกิจกรรมของนักเรียนตามนโยบาย 
1.2 ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมส าคัญ ๆ แจ้งหน่วยงานในสังกัด 
1.3 ติดตามประเมินผลการด าเนินการของโรงเรียน 
1.4 ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สรุปการด าเนินงานระดับโรงเรียน 
1.5 ประกาศผลการประเมิน แจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
1.6 รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ 

2. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนกัศึกษา 
2.1 ประสานแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมระเบียบท่ีน าสู่การปฏิบัติ 
2.2 จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติการด าเนินการของโรงเรียน 
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2.3 แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ กิจกรรมโครงการในรอบปี 
2.4 ด าเนินการประสานหน่วยงาน แต่งต้ังคณะท างาน ติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  
     ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ 
2.5 ก ากับ ติดตาม 
2.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

3. สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดแนวทางกากรปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
นักเรียนนักศึกษา 

3.1 ก าหนดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย 
3.2 แจ้งหน่วยงานในสังกัดน าสู่การปฏิบัติ 
3.3 ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
3.4 ติดตามประเมินผล แต่ละกิจกรรม 
3.5 สรุปและการรายงานผล 

4. ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดท าโครงการ เด็กและเยาวชนดีเด่น 
4.1 ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาทราบ 
4.2 ก าหนดโครงการ กิจกรรม ด าเนินงาน 
4.3 แต่งต้ังคณะท างาน จัดท ารายละเอียด รูปแบบการประเมิน ตัวชี้วัดระดับเขตพื้นท่ี 
     การศึกษา และประเมินพร้อมคัดเลือก 
4.4 สรุป ผลการประเมิน ประกาศผลการประเมินแจ้งโรงเรียน 
4.5 มอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ 
4.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
2. คู่มือบริหารจัดการแนะแนว 2545 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 
4. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
5. พ.ร.บ.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 
6. คู่มือพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
7. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
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งานส่งเสริม พัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมของเด็กนักเรียน 
2. เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์กรสภาเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนา ยกระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในสถานศึกษา 

 
ขอบเขตของงาน 

1. ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา 
2. สนับสนุนการจัดต้ังสภานักเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดและระดับชาติ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม โครงการและสมัชชานักเรียน ในทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ 
4. การติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผล และรวบรวมผลการด าเนินการ 
 

ค าจ ากัดความ 
1. สภานักเรียน หมายถึง สภาผู้แทนนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ามาท าหน้าท่ีช่วยเหลือโรงเรียน

ทางด้านการปกครอง กิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมของนักเรียน 
2. สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนให้

ท าหน้าท่ีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสิทธิเด็ก การปูองกันแกไ้ขปัญหาตลอดจน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
2. ก าหนดโครงการ กิจกรรม แจ้งหน่วยงานในทุกระดับ โรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดกิจกรรม 
4. ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 

- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียน 
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- การประชุมสภานักเรียน ระดับเขต 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานใน/นอกจังหวดั 
- การประชุมสมัชชาเยาวชนระดับจังหวัด ระดับชาติ 

5. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 



คูมื่อการปฏิบตังิานกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา หนา้ 40 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
2. อนุสัญญาสิทธิเด็ก 
3. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
4. พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
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งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกปูองคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 
 

ขอบเขตของงาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 

ในนักเรียน นักศึกษา โดยประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ร่วมกันก าหนดมาตรการในการปูองกนัและแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิ์ 

 

ค าจ ากัดความ 
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ

สหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กถูกละเมิด หรือถูกปล่อยปละละเลย ทอดท้ิง ไม่ได้รับการดูแล
และพัฒนาตามท่ีควร จนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ หาแนวทางในการปูองกันและคุ้มครองสิทธิเด็ก 
ในประเทศไทย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
2. รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. จัดต้ังศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ปูองกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด 
4. ติดตาม วิเคราะห์ผล ดูแลและสรุปผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
2. แนวทางการด าเนินการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
4. พระราชบัญญัติปูองกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่าย 

ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ 

 
ขอบเขตของงาน 

1. วัตถุประสงค์การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ของแต่ละหน่วยงาน องค์กร 
2. หน่วยงาน องค์กรอื่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
3. พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนท่ีขอรับทุนการศึกษา 
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ 
1. ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาท่ีบุคคลหรือองค์การต่างๆ บริจาค

ให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ท่ีมิได้อยู่ในหน้าท่ีเล้ียงดูปกครองโดยตรงของตนได้ศึกษาเล่าเรียนการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปัจจุบัน 

2. ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพย์ท่ิใช่เงิน (Non-Financial Resources) และทรัพยากร
ทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรท่ีมิใช่การเงินครอบคลุมปัจจัยหลัก ๆ คือ 
ท่ีดิน อาคาร ส่ิงก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการผสมผสานการใช้ปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วย และ
ยังให้ความหมายในวงท่ีแคบว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจัยน าเข้า (Input) ท่ีน าไปใช้เพื่อการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปัจจัยน าเข้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงินงบประมาณท้ังด้าน
รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานประจ า เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์กับรายจ่าย 
ด้านการลงทุน 

3. ระดมทุน หมายถึง การรวบรวม เงิน ส่ิงของ วัสดุ ต่างๆ ท่ีได้รับจากการบริจาคขอซื้อในราคาถูก
กว่าต้นทุน มาท าประโยชน์ให้แก่องค์กรใด องค์กรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. วางแผนการด าเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียด

ของกองทุน 
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3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ี
สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ  

4. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 
5. จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน 
6. ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับทุนและรายงานผลการเรียน และ 

การด าเนินการใช้ทุน 
7. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

ใช้ตามแบบท่ีก าหนดตามเงื่อนไข 
 

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
1. แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏบิัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ

ราชการ พ.ศ. 2531 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมื่อการปฏิบตังิานกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา หนา้ 45 

 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา ( กยศ. ) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของ
ผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จน
ส าเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตส านึกในการช าระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป 

 

ขอบเขตของงาน 
การพิจารณาให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมเงิน ตามวงเงินท่ีได้รับจัดสรรให้กับนักเรียนและนักศึกษา 

ในจังหวัด 

 
ค าจ ากัดความ 

1. กองทุน หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
3. กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
4. ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
5. ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม หมายถึง บุคคลซึ่งคณะกรรมการท าสัญญาจ้างให้ท าหน้าท่ี

บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตามมาตรา 37 
6. นักเรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา

ของทางราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาท่ีกฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะ หรือ
โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่นท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงและให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ 
การตอบรับให้เข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาหรือถาบันการศึกษาดังกล่าวด้วย 

7. ผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. แจ้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด 
3. ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินท่ีได้รับ 
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4. แจ้งสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร ด าเนินการตามข้ันตอนของ กยศ. 
5. ติดตาม ประเมินผล 
 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 
 

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏบิัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ

ราชการ พ.ศ. 2531 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา 
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งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการด ารงชีวิตและศึกษาอย่าง

ท่ัวถึง 
 

ขอบเขตของงาน 
1. พิจารณาจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโอกาส 
2. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุน

ทุนการศึกษา 
3. ติดตาม ก ากับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการด าเนินการ 
 

ค าจ ากัดความ 
1. ทุนการศึกษา หมายถึง เงินหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐองค์กร เอกชน 

บุคคล มูลนิธิ ท่ีให้การสนับสนุน 
2. สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิภาพที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ท้ังบุคคล ครอบครัวชุมชน 

สถานศึกษา 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติ แจ้งหน่วยงานในสังกัด 
2. ก าหนดรายละเอียดแจ้งสถานศึกษา 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร 
4. จัดสรรตามรายละเอียดท่ีก าหนด 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
 

8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
- 
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งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการท่ีเกี่ยวข้องกบันักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกนักเรียน นักศึกษาให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
3. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคม  

ได้อย่างมีความสุข 
5. เพื่อปลูกจิตส านึกของนักเรียน ในวัฒนธรรม อันดีงานของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี  

และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ขอบเขตของงาน 
1. มีหน่วยงาน องค์กร รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในทุกระดับ 
2. มีแผนงาน / โครงการ ท้ังระดับโรงเรียน และเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของกระทรวงศึกษาธิการ

ทุกระดับ 
4. มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริอย่างแพร่หลายและท่ัวถึง 
5. มีเครือข่ายการน าไปใช้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทั้งในระดับเขตพื้นท่ีและ

สถานศึกษามีผลผลิตท่ีมีคุณภาพทุกระดับ 

ค าจ ากัดความ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมายถึง โครงการท่ีด าเนินการตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2534 ดังนี ้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริ 
ท้ังนี้ เป็นโครงการท่ีสนองพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประชุมจัดท าโครงการ และประสานพื้นท่ีจัดกิจกรรม 
2. แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให้ บรรลุเปูาหมาย 
3. จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีก าหนด 
4. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนด 
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5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสรุปผลการด าเนินงานพร้อมท้ังประเมินผลและรายงานผลให้
กระทรวง ทราบ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 

6. ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 
 

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมื่อการปฏิบตังิานกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา หนา้ 51 
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งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
2. เพื่อด าเนินการปูองกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 
3. เพื่อด าเนินการปูองกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. เพื่อประสานการปูองกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในจังหวัด 

 
ขอบเขตของงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การปอูงกัน และแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ในพื้นท่ีให้บริการทางการศึกษารวมท้ังในเขตพื้นท่ี
จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ค าจ ากัดความ 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึง  
- กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม. สพป. สถานบันอาชีวศึกษา กศน. สถานศึกษา 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. ) 
- จังหวัด อ าเภอ (ศตส.จ., ศตส.อ.) 
- สนง. สาธารณสุขจังหวัด สนง.อัยการจังหวัด ประจ าศาลคดีเด็กและเยาวชน  
  ศาลคดีเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  
  กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 
- ภาคเอกชน ส่ือมวลชน 

2. สถาบันสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หมายถึง กรมการท่องเท่ียว กรมพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองบังคับการต ารวจ
ท่องเท่ียว 

3. สถาบันสังกัดกระทรวงวฒันธรรม หมายถึง ส านักงานวฒันธรรมจังหวัด กรมศิลปากร 
ส านักศิลปากรท่ี 1-15 กรมการศาสนา ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจข้อมูล จ าแนกสถานะ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ 
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3. จัดท าแผนงาน/โครงการ 
4. ประชุมช้ีแจง 
5. ทบทวนตรวจสอบข้อมูล 
6. จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มฯ 
7. จัดระบบส่งต่อ 
8. ยกย่องให้รางวัลฯ เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
9. ติดตามประเมินผล และรายงานผล 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบรายงานข้อมูลการจ าแนกสถานะ 
2. แบบรายงานแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
3. แบบรายงานผลการด าเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

1. นโยบายรัฐบาล 
2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3. นโยบายของจังหวัด 
4. แผนงานโครงการของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนกัเรียนนักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
ขอบเขตของงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
ตามสภาพปัญหาของจังหวัดและเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา เครือข่าย และ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา 

 
ค าจ ากัดความ 

1. ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง ศูนย์ประสานงานในการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา 

2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษา ในการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนนักศึกษา 
3. อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษ 
4. สร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับจังหวัดและเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
5. จัดท าระบบเฝูาระวังปูองกันปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น 
6. ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการออกตรวจร่วม และ การจัดระเบียบสังคม 
7. รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 
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งานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และเพศศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนกัเรียนนักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการจัดท าโครงการปูองกนัและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ 

ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

 
ค าจ ากัดความ 

พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระท า หรือ การปฏิบัติตนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยครอบคลุม
พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายนอก 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
2. ประชุมช้ีแจงนโยบายและเปูาหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
3. จัดท าแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา 
4. ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ สร้างเครือข่ายเฝูาระวังและเสริมสร้างทัศนคติทางเพศท่ีเหมาะสม

ท้ังในระดับสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน 
5. ติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
5. แผนงาน/โครงการ ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
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งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะตามท่ีก าหนด 

ขอบเขตของงาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

อย่างครบวงจรได้มาตรฐาน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมปูองกัน
และแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อ โดยมีกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน กิจกรรมประชุมช้ันเรียน 
และ กิจกรรมเพื่อนท่ีปรึกษา เป็นต้น 

 

ค าจ ากัดความ 
1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ฯ 
2. การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคล เป็นกลุ่มปกติ  

กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มเส่ียง 
3. การจัดกิจกรรมปูองกัน หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุ่มปกติ เพื่อปูองกัน และ 

สร้างความเข้มแข็ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันความเส่ียงของนักเรียน เช่น บ้านหลังเรียน 
4. การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาด้านต่าง ๆ  

ตามสภาพปัญหา เช่น การระดมทุนเพื่อการศึกษาส าหรับเด็กขาดแคลน การเข้าค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
เพื่อนท่ีปรึกษา 

5. การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดเพื่อนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 

6. การส่งต่อ หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดเพื่อนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็นพิเศษ  
ท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน หรือบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน เช่นจิตแพทย์ ศิลปิน ฯ 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. การจัดท าระบบ แผนงาน/โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน 
2 ประชุมช้ีแจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล การคัดกรอง

นักเรียน การจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการส่งต่อ 
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4. ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนท่ีพบปัญหา 
5. สรุปผล / รายงาน 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบบันทึกกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
2. แบบคัดกรองนักเรียน S D Q 
3. แบบรายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. คู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. แผนงานโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
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งานวิเทศสัมพันธ ์

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางความช่วยเหลือ พัฒนาเครือข่าย 

ความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ปฏิบัติตามพันธกิจท่ีได้มีการลงนามในความตกลง
ระหว่างประเทศ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ แสวงหาแหล่ง
เงินทุนวัสดุอุปกรณ์ ผู้เช่ียวชาญและอาสาสมัครต่างประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาใช้ประโยชน์ทรัพยากรการศึกษาข้ันพื้นฐานจากต่างประเทศ การสร้างองค์ความรู้ด้านต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต่างประเทศท่ีเป็นบทเรียนท่ีดี ส าหรับนักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดท าสารนิเทศและตอบข้อหารือด้านต่างประเทศให้หน่วยงานในสังกัดและ
บุคลากรภายนอก โดยประสานงานกับกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ให้เกิดความต่ืนตัวในการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนกับต่างประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 
ตลอดจนรองรับการเปิดเสรีทางการค้ากับประชาคมอาเซียน 

3. เป็นส่ือกลางในการประสานงาน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปล่ียนนักเรียน/ระหว่างประเทศ 
หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ กับหน่วยงานอืน่ๆ ท้ังภายในและภายนอก 

4. จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการไปสู่เปูาหมาย 
5. เพื่อประสานและส่งเสริมสถานศึกษา ให้สามารถเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน 

ในโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระหว่างประเทศ และสอบขอรับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้ 
6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความพร้อมในด้านภาษาและวัฒนธรรม รองรับการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองและเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์การทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
7. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดความต่ืนตัวและให้ความสนใจในการส่งนักเรียนเข้าร่วม

โครงการฯ มากขึ้น 
 

ขอบเขตของงาน 
1. การส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ให้เกิดความต่ืนตัวในการส่ง

นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระหว่างประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 
2. เป็นส่ือกลางในการประสานงาน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระหว่างประเทศ 

หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ กับหน่วยงานอืน่ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
3. จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการไปสู่เปูาหมาย 
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ค าจ ากัดความ 
วิเทศสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ( Foreign relations ) หมายถึงงานท่ี

เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ รวมท้ังการติดต่อประสานงานกับสถาบันและหน่วยงานต่างประเทศ ท้ังท่ีอยู่ภายในและ
ต่างประเทศ 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. วิเคราะห์งานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เสนอพิจารณาส่ังการ 
3. ประสานงานกับกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สพฐ. 
4. แจ้งเรื่องผลการด าเนินการ/ พิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
4. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
5. เปูาหมายในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
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งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนทุนระหว่างประเทศให้มี

คุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อรอบรับการเปิดเสรีการค้าและประชาคมอาเซียน 

 
ขอบเขตของงาน 

1. ส่งเสริมให้นักเรียน สถานศึกษา ครู อาจารย์ ในสังกัดได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
และวิธีด าเนินการ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุน
โครงการ 

3. จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาโครงการ 

 
ค าจ ากัดความ 

แลกเปล่ียนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ หมายถึง นักเรียนจากประเทศต่างๆ ท่ีมีโครงการ
แลกเปล่ียนกับนักเรียนไทยในการศึกษา เล่าเรียน และพ านับอาศัยอยู่เป็นการช่ัวคราวกับประเทศนั้นๆ 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวปฏิบัติ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน / บุคคล 
3. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาส่ังการ 
4. ด าเนินการ 
5. แจ้งเรื่องผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

- 
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งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 
ขอบเขตของงาน 

1. ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ประสานใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
5 ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 
ค าจ ากัดความ 

1. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ใฝุเรียนรู้ 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ 
3. ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ส่ิงแวดล้อม ท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจจัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จัดท าเอกสารสรุปแหล่งเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ด าเนินการประสานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ 
4. ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
5. สรุปและรายงานผล 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1. แบบส ารวจข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. แบบฟอร์มติดตามแหล่งเรียนรู้ 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

11 นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
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งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
ขอบเขตของงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเด็กพิการ  
เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและน าไปพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ค าจ ากัดความ 
1. ผู้พิการ หมายถึง เด็กพิการที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

หรือบุคคลท่ีสถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการ
ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาก าหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจ าแนกคนพิการเป็น 9 ประเภท 
ได้แก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้บุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์และสมาธิส้ัน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน 

2. ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในสภาวะยากล าบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ  
มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติท่ัวไป ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษา หรือได้รับ
พัฒนาท้ังทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีพัฒนาการท่ีถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้ 

3. ผู้มีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีแสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน ในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้น า ด้านวิชาการกีฬา ดนตรี ภาษา 
ศิลปะ หรืออื่นๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเป็นท่ีประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท่ีมีอายุระดับ
เดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประสานการส ารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าทะเบียนเพื่อรวบรวม
ข้อมูลท่ีจ าเป็นของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 
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2. ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. ศึกษาวิจัย และส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อหารูปแบบและเผยแพร่วิธีการจัดการศึกษา 
แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 

และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
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กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
คุรุสภาลาดพร้าว, 2551. 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนท่ี 23 ก. 
 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551.  
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552. 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ2 (พ.ศ. 2545). 2545. 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. คู่มือปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

รายช่ือคณะทํางาน

ปรึกษา 
1. นายจรัญ  แจ้งมณี  

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประธานท่ีปรึกษา 
2. นายวรพงษ์  สันติวงค์ 

รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รองประธานท่ีปรึกษา 
3. นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา 

รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รองประธานท่ีปรึกษา 
 
 
คณะทํางานกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ประกอบดวย 
1. นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ ์ผูอาํนวยกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ประธานคณะทํางาน  
2. นางพิมพรดา ธิปอ           นกัวิชาการศึกษาชํานาญการพเิศษ รองประธานคณะทํางาน 
3. นางสาวมาศสิน ีอุนเรือน     นักวิชาการศึกษาชํานาญการ คณะทํางาน 
4. นายวิเชียร  ธรรมยา           นักวิชาการศึกษาชํานาญการ คณะทํางาน 
5. นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ      เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน  คณะทํางาน 
6. นางสาวธัญยธรณ์  กิตติพจนพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด คณะทํางาน 
7. นางสินียภัทร วงศารัตนะ     นักวิชาการศึกษาชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ 
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