คูมือปฏิบัติงาน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกคําษาธิ
นํา การ

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกําหนด ใหมีการแบงเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิ การไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิ การกําหนดใหมี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 42
เขต มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา โดยแบ ง ส ว นราชการภายในสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาออกเปน 8 กลุ ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา ออกเปน 7 กลุ มเพื่อใหการปฏิ บัติ งานของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จึงไดจัด ทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้น
สําหรับคูมอื ปฏิบัติ งานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา ซึ่งเปนกลุมหนึ่งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีบทบาท
อํานาจ หนาที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยเนนการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัยการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาคุณภาพ ผูเรียนทั้งดานสุขภาพกายใจ สังคม สติปญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน องคกรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน
กอง
ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู  เ รี ย นทั้ ง เด็ ก ปกติ เด็ ก ด อ ยโอกาส เด็ ก บกพร อ ง เด็ ก พิ ก าร และเด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน รวมจัดการศึกษาและรวมสนับสนุน การปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ จากการวิ เ คราะห บทบาท อํานาจ หนาที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเพื่อใหเ กิด เปน
ภาระงาน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
ขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มา ณ โอกาสนี้
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

สารบัญ
หนา
คํานํา
สวนที่ 1 บทนํา
- แนวคิดและวัตถุประสงค
- ขอบขาย ภารกิจ
สวนที่ 2 คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
◉งานสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาในระบบ
○งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
○การจัดการศึกษาในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
○การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
○การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
○งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
#การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
#งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา
#งานตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู
#งานสั่งซื้อแบบพิมพ
การศึกษานอกระบบ
○ งานการศึกษานอกระบบ
◉ งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
○งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
◉ งานประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลอง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
○งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
◉ งานสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ
○งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
○งานสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
◉ งานสงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
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22

สารบัญ (ตอ)
หนา
○ งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
○ งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
○ งานปองกันปญหาการแพรระบาดโรดเอดส เพศศึกษาและการตั้งครรภกอนวัยอันควร
○ งานสงเสริมกีฬา และนันทนาการ
○ งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
และนักศึกษาวิชาทหาร
○ งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
○ งานสงเสริม พัฒนาสรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชน
ในสถานศึกษา
○ งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
○ งานสงเสริมโครงการอาหารกลางวัน
○ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
◉ งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
○ งานทุนการศึกษา
○ งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
○ งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
◉ งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
○ งานจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
○ งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
○ งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน(ปชด.)
○ งานประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
◉ งานประสานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกัน แกไข
และคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
○ งานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
○ งานสงเสริมการดําเนินโครงการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
○ งานสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
○ งานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
○ งานการดําเนินงานศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
◉ งานวิเทศนสัมพันธ
○ งานวิเทศนสัมพันธ
○ งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ
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สารบัญ (ตอ)
หนา
◉ งานประสาน สงเสริมการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม
○ ประสานสงเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
○ งานพานักรียนไปนอกสถานศึกษา
○ งานสงเสริมการจัดการวันฉลองวันเด็กแหงชาติ
◉ งานสงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
○ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
○ งานสงเสริมการจัดการโครงการสรางวินัยและจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะ
◉ งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
○ งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
○ รายชื่อคณะผูจัดทํา
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
แนวคิด
งานสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนการบูรณาการการจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย นําแหล งเรี ย นรู และภูมิป ญญาทองถิ่น การศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น มาใชประกอบการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม สติปญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน องคกรนักเรียน สิทธิเด็ก การ
จัดหาทุน–กองทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือผูเรียนทั้งเด็กปกติเด็กดอยโอกาส เด็กบกพรองเด็กพิการ และเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งสง เสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนรวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน
รวมทั้งปฏิ บัติ ตามพัน ธกิจที่ไดมีการลงนามในความตกลงร วมกันระหวางประเทศ การรองรับ ประชาคม
อาเซียนในดานการจัดการศึกษาทั้งการแลกเปลี่ยนและการสงเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต
ความร ว มมื อ ของบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน สถาบั น ทางศาสนา และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชน ทุกรูปแบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูรับบริการทางการศึกษาใหสมบูรณโดย
สงเสริมใหสถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และเพื่อสงเสริมใหมีจริยธรรม คุณธรรม วินัยโดย
เนนกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. เพื่อสงเสริมสิทธิเด็กการจัดหาทุนกองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหกับเด็ก
นักเรียนทั้ง เด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดวยการระดม
ทรัพยากรจากทุกฝาย
3. เพื่อสงเสริมกิจการพิเศษ ที่เปนการสรางความมั่นคงและประสานเครือขายทุกระดับไป
สูการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศในการจัด
การศึกษาทั้งแลกเปลี่ยน และสงเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษารวมกัน
ขอบขาย/ภารกิจ
(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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กระบวนงาน
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1) งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขันพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
3) การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
4) การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
5) การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู
- การซื้อแบบพิมพ
2. การศึกษานอกระบบ
1) ส งเสริ ม การจั ด การศึ กษานอกระบบให เ ชื่ อ มโยงกับ การจั ด การศึ กษาในระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- การให การอนุญาตสํ านั กงาน กศน.จัด การศึกษาใหกับเด็กที่มีความจํ าเปนไม
สามารถเรียนในระบบได
2) สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษารวมวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชนองคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
กระบวนงาน
- งานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ค) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา
กระบวนงาน
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
กระบวนงาน
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ
2. การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การพัฒนาอัจริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.)
- การแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกแหงประเทศไทย
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
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2

- การดําเนินงานของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยา
ศาสตรในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอ
3. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
4. งานจัดการศึกษาสําหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ครอบครัวอุปถัมภ)
(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีผูบําเพ็ญ
ประโยชน  นั กศึกษาวิ ชาทหาร ประชาธิป ไตย วิ นั ย นักเรี ยน การพิทักษสิ ทธิ เ ด็ กเยาวชนและงานกิจ การ
นักเรียนอื่น
กระบวนงาน
1. งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
3. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
4. สงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
5. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
6. งานสภานักเรียนสงเสริมพัฒนาสรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษา
7. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กระบวนงาน
1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
2. งานกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กระบวนงาน
1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
2. งานความมั่นคงแหงชาติ
2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
2.2 งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)
2.3 งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กระบวนงาน
1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2. งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
3. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควร
4. การดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
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(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
กระบวนงาน
1. งานวิเทศสัมพันธ
2. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
กระบวนงาน
1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงการทองเที่ยว
งานอดิเรกตาง ๆ
2. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแหงชาติ
4. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
(ฏ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่นกระบวนงาน
- งานสงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทอง
ถิ่นใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
กระบวนงาน
- งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา - กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงการตางประเทศ
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ฯลฯ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ขั้นตอนการดําเนินงาน
การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1. ชื่อกระบวนงาน 1.1 งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดํ าเนิ น การส งเสริ มการจั ด
การศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาท
หนาที่ ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหเด็กในวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบั ติเกี่ย วกับการรั บ
นักเรียน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนดนโยบายฯ ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
รับทราบนโยบายและถือปฏิบัติ สําหรับหนวยงานที่อยูในขอบขายของการรวบรวมขอมูล ประกอบดวยหนวย
งานตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไดแก สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
3.2. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทสามัญศึกษา) ไดแก
- สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ร.ร.เทศบาล)
- สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
3.3. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทอาชีวศึกษา) ไดแก
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา)
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
4. คําจํากัดความ
4.1 การจัด การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีรูป แบบและระบบแบบแผนชัด เจนมีการ
กําหนดวัตถุป ระสงค หลักสูต ร วิธี การจั ดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลที่แนน อนโดย
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน แบงออกเป น ระดั บตาง ๆ คือ ระดั บ กอนประถมศึกษา ระดั บ ประถมศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
4.4 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา

ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาส ุรินทร์ เขต
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4.5 ผูป กครอง หมายถึง บิ ดามารดา หรือบิ ดา หรือมารดา ซึ่งเปนผู ใชอํานาจปกครองหรื อ
ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยูดวยเปนประจําหรือ
เด็กที่อยูรับใชการงาน
4.6 แบบ บค. 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 อาณาบริเวณที่โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีการตกลงกันระหวางโรงเรียนที่อยูใกลเคียง ทั้งนี้ใหยึด ทร.14 เขตการ
ปกครอง การคมนาคม และสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร เพื่อโรงเรียนจะไดใหบริการการศึกษาและนักเรียน
สามารถเดินทางมาเรียนไดสะดวก
4.8 ศูนยประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดตั้งศูนยบริการการรับนักเรียนการแกปญหา
การรั บนั กเรีย น การประสานงานกับ หนว ยงานที่เ กี่ย วข อง หรือดําเนิ น การอื่นใด เพื่อใหการรับ นักเรี ย น
เปนไปดวยความเรียบรอย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทํานโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุม กําหนดนโยบาย
5.3 แจงสถานศึกษาดําเนินการตามนโยบาย
5.4 ติดตามและตรวจสอบการรับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
5.5 สรุปและรายงานผลหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ชื่อกระบวนงาน 1.2 การจัดการศึกษาในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให เด็กที่อยู ในพื้นที่ถิ่นทุรกัน ดาร ที่อยูในวัย การศึกษาภาคบังคับใหไดรับ การศึกษาครบ
ทุกคน
2.2 เพื่อใหความชวยเหลือสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยาง
เหมาะสม และมีคุณภาพ
3. ขอบเขตของงาน
เด็กวัยเรียนที่อยูในพื้นที่บริการของแตละโรงเรียน เชน พื้นที่ภูเขาและทุรกันดาร ตองไดเขาเรียน
ทุกคน ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และประสานความรวมมือกับ หนวย
งานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการศึกษาเฉพาะทาง การจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันอื่นๆ
4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวย
การศึกษา แหงชาติใหแกเด็กที่อยูในพื้นทีภ่ ูเขา และที่อยูหางไกลทุรกันดารหางจากชุมชนทั่วไป
4.2 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในสิทธิ และหนาที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน สถาบัน สถานประกอบการ ฯลฯ
5.2 สํารวจ และจัดทําระบบขอมูลเด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
5.3 แตงตั้งประชุมคณะทํางาน แกไขปญหาจัดใหเด็กไดเขารับการศึกษา
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาส ุรินทร์ เขต
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5.4 ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน แกไขปญหา สรุปผล
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน
1. ชื่อกระบวนงาน 1.3 การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรไดเขาเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษาภาค
บังคับ
2.2 เพื่ อจั ด ทําทะเบี ย นให เ ด็ ก ที่ไมมี ห ลั ก ฐานทางทะเบี ย นราษฎร ไดเ ขา เรี ย นให ส อดคล อ งกั บ
แนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ
2.3 เพื่อประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของเด็กไรสัญชาติ
3. ขอบเขตของงาน
เด็ กวั ย เรี ย นที่ อยู  ในพื้ น ที่บ ริ การของแตล ะโรงเรี ย น เด็ กไรสั ญชาติ เด็ กตางชาติ พัน ธุ  ต องไดรั บ
การศึกษาสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศในระยะ
ยาว โดยไมมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศชาติ
4. คําจํากัดความ
4.1 เด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ หมายถึง เด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือเด็กที่ไม
ใชเชื้อชาติสัญชาติไทย แตอาศัยอยูในพื้นที่ประเทศไทย
4.2 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในแผนการศึกษาแหงชาติ
5.2 สํารวจและจัดทําขอมูลเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ
5.3 แตงตั้งคณะทํางานและประชุมแกไขปญหา
5.4 จัดการศึกษา ตามความเหมาะสม ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.5 ติดตาม ตรวจสอบ สรุป และแกไขปญหาผลการจัดการศึกษา
5.6 รายงานผล
1. ชื่อกระบวนงาน 1.4 การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเ ด็ กในวัย เรี ย นได เ ข าเรี ย นการศึกษาภาคบั งคับ ทุกคนและเรี ย นตอเนื่ องจนจบระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อใหมีระบบการเฝาระวังเด็กในวัยเรียนใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ
3. ขอบเขตของงาน
เด็กวัยเรียนที่อยูในพื้นที่เขตบริการของแตละโรงเรียนตองไดเขาเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
จนถึงระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และประสานความรวมมือกับหนวยงานหรือสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาสังกัดอาชีวะ
ศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนยการเรียนในสถานประกอบการหองเรียนสาขา ฯลฯ
4. คําจํากัดความ
4.1 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
4.3 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูในวัยเรียนกอนระดับอุดมศึกษา
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาส ุรินทร์ เขต
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4.4 เด็กตกหลน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.5 เด็กกลุมเสี่ยง หมายถึง เด็กที่มีแนวโนมวาจะออกจากสถานศึกษากอนเรียนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.6 เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเขาเรียนในสถานศึกษาแลว แต
ออกจากสถานศึกษากอนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจและจัดทําระบบขอมูล เด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็ กออกกลางคันในแตละปให
ครอบคลุมและชัดเจน
5.2 แตงตั้งและประชุมคณะทํางานแกไขปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน เพื่อ
วิเคราะหสภาพปญหา หาสาเหตุ และวิธีการแกไขปญหา
5.3 ชี้แจงและแนะนําแนวทางปฏิบัติ /วิธีแกไขปญหาใหสถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ
5.4 ตรวจสอบ ติดตาม เด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันตามแนวทางที่กําหนด
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
1.5 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
1. ชื่อกระบวนงาน 1.5.1 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ ให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ก รอบและแนวทางในการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม การ
จัดการศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการแกหนวยงานและประชาชนที่สําเร็จการศึกษาแลว สามารถตรวจสอบขอมูลการ
สําเร็จการศึกษา
3.ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบงไวเปน 2 ประภท 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 สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาส ุรินทร์ เขต
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4.4 หลั กสู ต ร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัด ขึ้นเพื่อพัฒ นาผู  เรี ย นใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู
เรียนในระดับการศึกษาทีากว
่ต าอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรี ยนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจและ
สติปญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ แจงระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผล
การศึกษาใหสถานศึกษาทราบ
5.3 รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทําทะเบียน จัดเก็บใหเปนระบบและตรวจสอบได
5.4 ตรวจสอบความถูกตอง ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
1. ชื่อกระบวนงาน 1.5.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนิ น งานสงเสริ มการจั ด
การศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อมิใหนําหลักฐานที่เสียหายไปใชเปนหลักฐานทางราชการ
3. ขอบเขตของงาน
การออกหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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
พืน้ ฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาส ุรินทร์ เขต
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4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัด ขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนให มีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษาโดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจและ
สติปญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการดําเนินงาน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
5.3 ประชุมพิจารณา วิเคราะห เอกสาร หลักฐาน และใหความเห็นเกี่ยวกับ การยกเลิกหลักฐานทาง
การศึกษา
5.4 เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาโดยออกประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
5.5 แจ ง ประกาศการยกเลิ กหลั กฐานทางการศึ กษา ให ทุก กระทรวง สถานศึ กษาในสั ง กัด และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศทราบและหามมิใหรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ
1. ชื่อกระบวนงาน 1.5.3 ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู และเทียบโอนผลการเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดํ าเนิ น การส งเสริ มการจั ด
การศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาท
หนาที่ ทีช่ ัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สําเร็จการศึกษา หรือตองการศึกษาใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
3.ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
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
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาส ุรินทร์ เขต
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4.2 การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษา หรือบุคคลมีความประสงคขอทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเขาทํางานหรือศึกษาตอ
4.3 การรับรองความรู หมายถึง การรับรองความรูหรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียนใหกับหนวย
งาน สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเปนผูรับรองวุฒิให
4.4 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือมีผลการ
เรียนที่สะสมไวและจะขอเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาขั้น พื้นฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง
หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพื่อเรียนตอเนื่องใหจบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งวุฒิการศึกษาใน
ประเทศและ ตางประเทศ
4.5 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.6 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
4.7 หลักสู ตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัด ขึ้นเพื่อพัฒนาผู เรียนใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในระดับระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษาโดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ
และสติปญญา
4.9 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการดําเนินงาน
5.2 ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หนวยงาน/สถาบัน ขอความรวมมือ โดยยื่นเอกสารให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
5.3 เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูมีอํานาจ ลงนามยืนยันการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
5.4 แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาใหสถาบันและหนวยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิทราบกรณีเปน
เอกสารที่ถูกตอง
1. ชื่อกระบวนงาน 1.5.4 การซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริม การจัดการ
ศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารับผิดชอบใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให
3.2 สถานศึกษาสังกัดในเขตพื้นที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให
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4. คําจํากัดความ
4.1 แบบพิมพทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอรมหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับประวัตินักเรียนรายวิชา
ผลการเรียนและจัดแผนการลงทะเบียนใหกับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ. 2 บนแบบพิมพ
ประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดดวยตัวอักษรอาลักษณ รายงาน ปพ. 7ใบรับรองผลการศึกษา
รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร
4.2 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
4.4 หลั กสู ต ร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัด ขึ้นเพื่อพัฒ นาผู  เรี ย นใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังให ผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจและ
สติปญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ และแนวทาง ตามที่ระเบียบกฎหมาย กําหนด
5.2 แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และซักซอมความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ
5.3 เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพใหกับสถานศึกษา
5.4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
5.5 สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ
5.6 จัดทําทะเบียนรับ – จาย แบบพิมพ และลงทะเบียนเบิกจายแบบพิมพ ใหสถานศึกษา
2. งานการศึกษานอกระบบ
1. ชื่อกระบวนงาน
งานการศึกษานอกระบบ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมในระดับการศึกษาปฐมวัยและไดรับ
การศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป
2.2 เพื่อใหผูที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาทุกฝายมีความเขาใจที่ถูกตองและจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ
2.3 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยง
ระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 เพื่อสงเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพรรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
2.5 เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษามีการประสานงานอยางเปนระบบ
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3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบขาย
ภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผนและกําหนดแนวทางในการ
สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประสานงานกับ หนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
ติดตามประเมินผล ปรับปรุงเชื่อมโยงการจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. คําจํากัดความ
การศึกษานอกระบบ หมายถึง เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนและหลากหลายรูปแบบไมมีขอจํากัด
เรื่องอายุและสถานที่โดยมุงหมายใหเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
5.2 มีขอบขายภารกิจความรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.3 วางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม การจัดการศึกษานอกระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต
5.4 ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง
5.5 ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษานอก
ระบบใหทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5.6 สรุปรายงาน
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานของบุ คคล ครอบครั ว องคกรชุมชน องค กรวิ ชาชี พ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2.2 เพื่อใหการสนับสนุนและสงเสริมใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง และสถานประกอบการมีความรู
ความเขาใจในการจัดการศึกษา
2.3 เพื่อเปนการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
3.2 การยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา
3.3 การจัดทําแผนการจัดการศึกษา
3.4 การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
3.5 การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา
3.6 การกํากับ และติดตามการจัดการศึกษา
3.7 การยกเลิกการจัดการศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึ ง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดามารดาหรือบิดาหรือ
มารดาหรือผูปกครองเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานดวยตนเองโดยเปนผูสอนดวยตนเองหรือ
เปนผูอํานวยการใหเกิดกระบวนการเรียนรู
4.2 การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดตั้งศูนยการเรียนรูเพื่อจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ ในสิทธิและหนาที่ สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
5.2 ผูจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
5.3 จั ด ทํ า แผนการจั ด การศึ ก ษาของบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน สถาบั น ทางศาสนา และสถาน
ประกอบการฯลฯ
5.4 ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตในการอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
5.5 การจัดการเรียนรู การวัด และประเมินผลการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบัน ทาง
ศาสนาและสถานประกอบการอยางตอเนื่อง
5.6 การตัดสินและรับรองผลการศึกษา
5.7 กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษา และรายงานผล
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัด
การศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
เพื่อประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามระเบียบ แนวปฏิบัติในการสงเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. คําจํากัดความ
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
4.2 การถายโอนทางการศึกษา หมายถึง การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ได รับ สิทธิในการจั ด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายใน
ทองถิ่น และไดรับการประเมินความพรอมโดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความพรอมในการจัด การศึกษาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น และสงเสริ มให ทองถิ่น ใหส ามารถจั ด
การศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สรางความเขาใจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2 สรางเครือขายการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา
5.3 ประสานความรวมมือการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
5.4 สรุปรายงานผลการจัดการศึกษา
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูมีความสามารถพิเศษ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริ มการจัด การศึกษาสําหรับ ผูพิการ ผูด อยโอกาส และผู มีความสามารถพิเ ศษในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูลการจัดการศึกษาเด็กพิการเด็กดอย
โอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและนําไปพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
สําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คําจํากัดความ
4.1 ผูพิการ หมายถึง เด็กพิการที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
หรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาใหคน
พิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษากํา หนดโดยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจําแนกคนพิการเปน 9
ประเภท ไดแก บุคคลที่มีความบกพรองทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน บุคคลที่มี
ความบกพรองทางสติ ปญญา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรื อสุขภาพบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณและสมาธิ สั้นบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซาซอน
4.2 ผูดอยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก เนื่องจากประสบปญหาตาง ๆ มีชีวิตความ
เปนอยูดอยกวาเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไมมีโอกาสที่จะเขารับบริการทางการศึกษาหรือไดรับพัฒนาทั้ง
ทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ จําเปนตองไดรับความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษเพื่อใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกตองเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได
4.3 ผูมีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่ง
หรือหลายดาน ในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค การใชภาษา การเปนผูนําดานวิชาการกีฬา ดนตรี
ภาษา ศิลปะ หรืออื่นๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอยางเปนที่ประจักษเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่มีอายุ
ระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมหรือประสบการณเดียวกัน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานการสํารวจขอมูลกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําทะเบียนเพื่อรวบรวม
ขอมูลที่จําเปนของเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบ
5.2 ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาสํ าหรับ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็ก ที่มีความสามารถ
พิเศษกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
5.3 ศึกษา วิจัยและสงเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อหารูปแบบและเผยแพรวิธีการจัดการศึกษาแกผูที่
เกี่ยวของ
5.4 ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน
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1. ชื่อกระบวนงาน
การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑแนวปฏิบัติตามความตองการของสถาบันที่
ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 สถาบัน หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4.2 โควตาพิเศษ หมายถึง จํานวนนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรใหเขาเรียนเปนกรณีพิเศษในระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาตางๆ โดยไมตองสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาหลักเกณฑ แจงประชาสัมพันธ รับสมัคร
5.2 แตงตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด
5.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
5.4 ประกาศผล
5.5 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสงเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูจักสิ่งแวดลอม สามารถคิด ตัดสินใจคิดแกปญหา
ได
2.2 เพื่อสงเสริมการวางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม
2.3 เพื่อชวยใหครูไดรูจักและเขาใจผูเรียน รวมทั้งชวยเหลือและคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวน
รวมพัฒนาผูเรียน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 จัดกิจกรรมแนะแนวใหนักเรียนไดรับบริการสนเทศและขาวสารความรูตาง ๆ
3.2 สถานศึกษามีขอมูลนักเรียนรายบุคคลทุกดานสามารถนําไปใชในการชวยเหลือและสงเสริ ม
นักเรียนไดอยางถูกตอง
3.3 เยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ครู ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไข
พฤติกรรมนักเรียน
3.4 ครูแนะแนวมีทักษะที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4. คําจํากัดความ
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง การจัดหาจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมที่ใหนักเรียนไดรับ
ความรู จนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการเรียน และการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมกับตนเอง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งานสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นคุณคาและความจําเปนของกิจกรรมแนะแนว
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรางความตระหนักใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู มีองคความรูเกี่ยวกับกิจกรรมแนะ
แนวสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. จัดหาพื้นที่หรือเวทีใหครู และนักเรียนไดแสดงศักยภาพดานกิจกรรมแนะแนว
4. กํากับติดตามการดําเนินงานกิจกรรมแนะแนว
5. เผยแพรผลงาน
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5.2 งานส งเสริ มให ดํ าเนิ น การจั ด ระบบขอมูล สารสนเทศเกี่ย วกับ นั กเรี ย นเพื่อแกไขปญหาและ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แจงใหสถานศึกษาจัดทําขอมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน
3. นําขอมูลที่จัดทําเปนระบบใหความชวยเหลือดานการเรียน และสวัสดิการอื่น ๆ
4. มีกระบวนการติดตามชวยเหลือนักเรียน
5. รายงานผลการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ
5.3 งานสงเสริมใหมีแหลงขอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ
1.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครือขายในการเชื่อมโยงใหคําปรึกษาตามสภาพ
ปญหาของนักเรียน
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2. กํากับ ติดตามให สถานศึกษาเปนแหลงขอมูลขาวสารดานการศึกษาตอ และขอมูลการ
ประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
3. จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หรือการแนะแนวการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม
4. จัดหาสถานที่ทํางานระหวางเรียนของนักเรียน เพื่อสรางประสบการณใหนักเรียนและมี
รายไดจุนเจือครอบครัว
5. ติดตามผลสําเร็จการศึกษา และการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
5.4 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการใหคําปรึกษารายบุคคล เชน
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor (YC) การจัดหาพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมความดี
1. สงเสริมสรางองคความรูใหกับครูแนะแนวมีความเขาใจในระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
2. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในหาขั้นตอน
3. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรมนักเรียนที่บงชี้
4. กํากับ ติดตาม สงเสริมการทํากิจกรรมของนักเรียน
5. จัดหาพื้นที่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพตามความเหมาะสม
6. ใหรางวัลกับนักเรียนที่ทําคุณงามความดี เชน การประกาศเกียรติคุณทุนการศึกษาหรือ
การคัดเลือกใหไดรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ
7. สรุปรายงาน
5.5 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแกไขปญหานักเรียน
1. ศึกษาสภาพปญหาพฤติกรรมของนักเรียน
2. จัดทําเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อจะรวมกันแกไขปญหา
3. ตรวจสอบเครื่องมือ/จัดเก็บขอมูล
4. รวบรวมขอมูล
5. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหในการชวยเหลือ แกไขปญหาและขอเสนอแนะ
6. สรุปรายงาน เผยแพรผลงาน
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางเสริมสุขภาพการดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ และการปองกันโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ
2.2 เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ
3.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพผูเรียนไดอยางทั่วถึง
3.3 ผูปกครอง ชุมชน และสังคมไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัย
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4. คําจํากัดความ
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของรางกาย ดวยการปฏิบัติ
ดูแลอยางถูกสุขลักษณะอนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอยางถูกตองสุขลักษณะ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สรางความเขาใจใหสถานศึกษา บุคลากรเห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
1. รับฟงหรือเขารวมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย จากกระทรวง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การถายทอดองคความรูสูสถานศึกษาโดยผานกระบวนการกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ
3. สนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพประจําป
4. การจัดกิจกรรมประกวดสงเสริมสุขภาพดีเดน
5. ประสาน กํากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนอยางตอเนื่อง
5.2 สงเสริมประสานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ เชน
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย (อ.ย.นอย) โครงการเด็กไทยทํา
ได โครงการเรียนรูคูวิจัยเด็กไทยฟนดี โครงการฟนสวยยิ้มใส โครงการมือสะอาดปราศจากโรค โครงการ
ควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ โครงการสวมสุขสันต เปนตน
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร างองค ความรู ใหกับ ผูบ ริหารสถานศึกษา ครู ที่รั บผิด ชอบ และดําเนิน การ
ขับเคลื่อนตามโครงการที่กําหนด
3. จัดประกวด/แขงขัน/เฝาระวังตามกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทุกระดับ
4. จัดหาพื้นที่เวทีใหนักเรียนไดแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ไดดําเนินโครงการ
ตอสาธารณชนโดยทั่วไป
5. ประสาน กํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
6. สรุปผลรายงาน
5.3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และเฝาระวังติดตามดูแล
ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปองกันโรคระบาด โรคติดตอที่รายแรงและการจัดหา
อุปกรณแกผูพิการและผูดอยโอกาส
1. ประกาศ ประชาสัมพันธ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพ
2. การเฝาระวัง สํารวจ เพื่อชวยเหลือนักเรียนตามสภาพปญหาที่พบ
3. การชวยเหลือดานการปองกัน ดานจัดหาวัสดุอุปกรณในการเสริมสรางรางกาย
ใหดีขึ้น
4. จัดกิจกรรมการรณรงคปองกัน เชน การจัดนิทรรศการ การเผยแพรเอกสาร การ
ประกวดกิจกรรมตาง ๆ
5. การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
6. สรุปรายงานผล
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5.4 ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
1. ศึกษาสภาพปญหาดานสงเสริมสุขภาพอนามัย
2. จัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับขอบเขตที่จะประเมินและติดตาม
3. ดําเนินการเก็บขอมูล
4. วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
5. สรุปผลรายงาน เผยแพรผลการติดตาม
1. ชื่อกระบวนงาน
งานปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษาและการตั้งครรภกอนวัยอันควร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศ โรค
ติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
2.2 เพื่อสรางเครือขายสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนนักศึกษา และหนวยงานอื่น ๆที่เกี่ยวของ
ในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสในกลุมนักเรียน
และนักศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศ
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหาเอดสในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
4. คําจํากัดความ
พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระทํา หรือ การปฏิบัติตนที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศโดยครอบคลุม
พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แตงตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.2 ประชุมชี้แจงนโยบายและเปาหมายใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ
5.3 จัดทําแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
5.4 ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ สรางเครือขายเฝาระวังและเสริมสรางทัศนคติทางเพศที่เหมาะสม
ทั้งในระดับสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน
5.5 ติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหารวมกัน
5.6 รายงานผลการดําเนินงาน
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องการเคลื่อนไหวรางกายในรูปแบบตาง ๆ การเขารวมกิจกรรม
ทางกายและกีฬา ประเภทบุคคล ทีม ทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล
2.2 เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาซึ่งสงผลถึงการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา
รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
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2.3 เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
ใหมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีาใจนั
น กกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการ
กีฬา
2.4 เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน การทองเที่ยว การเลนดนตรี นาฏศิลป การรอง
เพลง งานอดิเรก เปนตน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ผูเรียนรูจักใชเวลาใหเปนประโยชนมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
3.2 สงเสริมกีฬาและนันทนาการกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ เด็กและเยาวชนรูสึกรักและ
หวงแหนสถาบัน
3.3 ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การสงเสริมความสามารถเฉพาะ
ทางดานกีฬานําไปสูนักกีฬาอาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม
4. คําจํากัดความ
4.1 กีฬา หมายถึง การออกกําลังกายดวยการเลนหรือการแขงขันตามกฎ กติกา
4.2 นันทนาการ หมายถึง การใชเวลาวางในการพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยว การเลนดนตรี การ
รองเพลงหรือทํากิจกรรมงานอดิเรกตาง ๆ เพื่อความเพลิงเพลินและสนุกสนาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานดานกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดําเนินโครงการดานกีฬา/นันทนาการ
3. จัดการแขงขันกีฬาภายใน/นอกสถาบัน
4. ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ
5. ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
6. สรุปผลและรายงาน
5.2 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยวในสถานศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความสามัคคีในหมูคณะและพัฒนาทักษะกีฬา
1. ประชาสัมพันธ เชิญชวนการจัดกิจกรรมแขงขัน
2. การเตรียมฝกซอมและการสงทีมเขาแขงขัน
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
4. แขงขัน คัดเลือก
5. การสงนักกีฬาตัวแทนเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
6. สรุปผลการแขงขัน และรายงาน
5.3 ประสานงาน สนับสนุนการฝกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดตาง ๆ เพื่อความ
เปนเลิศ
1. การจัดทําแผนของบประมาณสนับสุนนการฝกซอมหรือการเลนกีฬา เพื่อความเปนเลิศ
2. จัดหาครูฝกซอม การเก็บตัว การดูแลเรื่องอาหาร
3. การฝกซอมของนักกีฬา
4. การสงนักเรียนเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ เพื่อสรางประสบการณการแขงขัน
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5. การเฝาระวังเรื่องวินัยของนักกีฬาใหอยูในกฎระเบียบ
6. การติดตาม ประเมินผลและรายงาน
5.4 สงเสริมการจัดหาอุปกรณกีฬา และสนามกีฬาเพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
1. ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชน จัดหาอุปกรณกีฬา หรือสถานที่เพื่อจัดสรางลานกีฬา
หรือสนามกีฬา หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณ
2. จัดทําบันทึกขอตกลงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา หรือสถานที่กอสรางสนามกีฬา
3. ดําเนินการมอบอุปกรณกีฬา หรือดําเนินการกอสรางสนามกีฬา
4. ประกาศเกียรติคุณผูสนับสนุน
5. สรุปรายงาน
5.5 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฏศิลป ศิลปะ
การทองเที่ยว ทัศนศึกษา การอาน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกตาง ๆ
1) ศึกษาสภาพความตองการ
2) กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ
3) ประสานเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ
4) ทํากิจกรรมเสริมระหวางการจัดกิจกรรม เพื่อสรางองคความรู
5) กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่
กําหนด
6) สรุปรายงาน
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพือสงเสริมกิจกรรมการเรี ยนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและ
นักศึกษาวิชาทหาร
2.2 เพื่อมุงเนนใหเกิดความตระหนักและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
2.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในดานคุณธรรมแกนักเรียนและโรงเรียนอยางทั่วถึง
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริ มให ดํ าเนิน การพัฒ นากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุ วกาชาด ผูบํ าเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม กิจกรรมคายพัก
แรม กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ในทุกระดับตั้งแต ในสถานศึกษา เปนตน
3.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาผู บั งคับ บัญชาลูกเสื อ เนตรนารี ยุว กาชาด ผู บํ าเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา ในทุกระดับ เริ่มตั้งแตในสถานศึกษา
เปนตน
3.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุมเครือขายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับโลก
3.4 สนับสนุนใหจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน ในการสงเสริมภาวะผู
นํา ทักษะปองกันตัว การชวยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน
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3.5 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ
แนวทาง ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุ การดําเนินการลูกเสือจังหวัด/เขต
พื้นที่การศึกษา
3.6 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม/กอง ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เชน การจัดทําและจัดเก็บ
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 เนตร
นารี และผูบําเพ็ญประโยชนของหนวยงานในสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.12 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดตั้งกองเพื่อนักศึกษาวิชาทหาร
4. คําจํากัดความ
4.1 ลูกเสือ หมายความวา เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่สมัครเขาเปนลูกเสือทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา สวนลูกเสือที่เปนหญิงใหเรียกวา เนตรนารี
4.2 บุคลากรทางลูกเสือ หมายความวา ผูบังคับบัญชาลูก เสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
อาสาสมัครลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือ
4.3 ลูกเสือ มี 4 ประเภท
- ลูกเสือสํารอง
- ลูกเสือสามัญ
- ลูกเสือสามัญรุนใหญ
- ลูกเสือวิสามัญ
4.4 ยุ ว กาชาด หมายความว า เยาวชนชาย หญิ ง อายุ 7 – 25 ป ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและนอก
สถานศึกษา สังกัดตางๆ รวมถึงเยาวชนกลุมพิเศษในความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ เชน กศน. กรม
ราชทัณฑ
4.5 ผูบําเพ็ญประโยชน หมายถึง กิจกรรมอาสาสมัครสําหรับเด็กผูหญิงและสตรีที่สนใจโดยไมจํากัด
เชื้อชาติ และศาสนา
4.6 นั กศึกษาวิ ชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ครบถว นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
และอยูในระหวางการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ใชคํายอวา “นศท.”
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชนและ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม กิจกรรมคาย
พักแรม กิจกรรมในวัน สําคัญ ต าง ๆ ในทุกระดั บตั้ งแต ในสถานศึกษากลุ มโรงเรี ยน เครือขาย เขตพื้น ที่
การศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาติ เปนตน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. สํารวจขอมูลพรอมกําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาฯ การดําเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ใหหนวยงานในสังกัดรับทราบ เพื่อการปฏิบัติอยาง
ชัดเจน
2. กําหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปงบประมาณ
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3. แตงตั้งคณะทํางาน และมอบหมายภารกิจในทุกสวนตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่
กําหนด
4. ดําเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม
5. นิเทศติดตาม ประเมินมาตรฐาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในหนวยงานทุกระดับ
6. สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน ตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนงานโครงการ
5.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน และ
นักศึกษาวิชาทหาร เชน การอบรม ประชุมสัมมนา อบรมทักษะเฉพาะวิชา ในหนวยงานทุกระดับ
1. สํารวจและวิเคราะหฐานขอมูลรายบุคคล และโรงเรียน
2. กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมดําเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. แจงหนวยงานทุกสังกัด ดําเนินการตามกรอบภารกิจ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรมที่กําหนด
4. ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการตรวจสอบ
5. พิจารณาผลงานใหหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ
6. แจงหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของทราบผลการประเมินฯ
5.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหนวยงานทุกระดับ
1. กําหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปงบประมาณ
2. ประสานหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานและขอรับการสนับสนุน
3. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมฯ
4. ดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่กําหนด
5. กํากับติดตามประเมินผล
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5.4 สนับสนุนให จัดกิจกรรมเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนในการสงเสริมภาวะ
ผูนํา ทักษะปองกันตัว การชวยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการสงเสริมอยางเปนระบบ
2. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมในกิจกรรมตางๆในทุกระดับใหมี
ความครอบคลุมทั่วถึง
3. ประสานหนวยงานและแจงโรงเรียนในสังกัดเพื่อใหทราบ และเขารวมกิจกรรมที่กําหนด
4. ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
5. ประเมินติดตามผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5.5 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการการ
ดําเนินงานลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษารายละเอียดแนวทางการสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือฯ
2. ประสานรายละเอียดขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะกรรมการลูกเสือ
3. จัดทําแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมตามกรรมการ และแจงใหคณะกรรมการ
ทราบ
4. ดําเนินการประชุมฯตามแนวทางและปฏิบัติที่กําหนด
5. สรุปและรายงาน
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
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5.6 สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เชน การจัดทําทะเบียน เปนตน
1. จัดทําขอมูลกลุม กองลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา
2. ประกาศแจงนโยบายในการสงเสริม
3. แตงตั้งคณะทํางาน ประเมินความตองการ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
4. ดําเนินการเรงรัดใหไดตามตัวชี้วัด
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
5.7 สงเสริมใหมีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด
1. จัดทําขอมูลลูกเสือ ยุวกาชาด
2. ประกาศแนวทางการดําเนินงาน
3. จัดทําโครงการ รองรับตามแผนปฏิบัติการ
4. ดําเนินการตามโครงการ เชนจัดอบรม การสอบและการประเมินแตละระดับ
5. รายงานผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขออนุมัติ
6. ประกาศผลการประเมิน แจงหนวยงานในสังกัด
7. สรุปผล
5.8 ดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือ
สมนาคุณ
1. แจงหลักเกณฑการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ
2. สรุปขอมูลบุคลากร การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ
3. ประสาน เสนอขอพระราชทานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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 การประชุมสัมมนาผูนําผูบริหารผูเกี่ยวของกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนการฝกอ
บรม การชุมนุมลูกเสือชาวบาน ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับชาติ
1. ประสานแจงผูเกี่ยวของในระดับพื้นที่ รวมศึกษานโยบายและแนวดําเนินการ
2. ประชุมระดมความคิด เพือ่ ศึกษานโยบายและแนวดําเนินงาน
3. ประสานแจง หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนด
5. ประสานแจงหนวยงาน
6. สรุปและรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาส ุรินทร์ เขต
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5.11 การจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพรอม
1. สํารวจขอมูล แจงสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงกลาโหม
2. สถานศึกษาสํารวจความพรอม ประสานงานจังหวัดทหารบก / หนวยฝกนักศึกษาวิชา
ทหารในจังหวัดที่สังกัด
3. จัดกรอกแบบฟอรมพรอมคํารองขอจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร ประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
4. หนวยงานที่เกี่ยวของ สถานศึกษาเสนอจังหวัดทหารบก / หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร
ตรงสถานศึกษา และใหความเห็นชอบในขั้นตน
5. สถานศึกษายื่นแบบฟอรมผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง สพฐ. เพื่อรอเห็นชอบ
จากกระทรวงกลาโหม
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนรับทราบหนาที่ของตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนใหเปนประชาธิปไตย
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมที่ชวยเหลือผูอื่น และสังคม
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
3.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียน การแตงกาย การรวม
กิจกรรม
3.3 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางการปองกัน และแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
นักเรียน
3.4 สงเสริมสถานศึกษา ในการจัดทําโครงการเด็กและเยาวชนดีเดน
3.5 ประสานการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธ
4. คําจํากัดความ
4.1 ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยประชาชนผาน
กระบวนการเลือกตั้งผูแทนราษฎร
4.2 วินัย หมายถึง ระเบียบสําหรับควบคุมคนในสังคมแตละแหง เปนขอตกลงในสังคมนั้นที่จะใหทํา
หรือไมใหทําในบางสิ่งบางอยาง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหสถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน
1. กําหนดตัวชี้วัด ในกิจกรรมของนักเรียนตามนโยบาย
2. กําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมสําคัญ ๆ แจงหนวยงานในสังกัด
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียน
4. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปการดําเนินงานระดับโรงเรียน
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
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5. ประกาศผลการประเมิน แจงประชาสัมพันธหนวยงาน
6. รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรู เผยแพร
5.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
1. ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมระเบียบที่นําสูการปฏิบัติ
2. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติการดําเนินการของโรงเรียน
3. แจงหนวยงานในสังกัดทราบ กิจกรรมโครงการในรอบป
4. ดํ า เนิ น การประสานหน ว ยงาน แต ง ตั้ ง คณะทํ างาน ติ ด ตามความประพฤติ นั ก เรี ย น
นักศึกษาดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ
5. กํากับ ติดตาม
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5.3 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
นักเรียน 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 ตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและประเมินพรอมคัดเลือก
4. สรุป ผลการประเมิน ประกาศผลการประเมินแจงโรงเรียน
5. มอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
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 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด และ
ระดับชาติ
3.3 สงเสริม สนับสนุน กิจกรรม โครงการและสมัชชานักเรียน ในทุกระดับ ใหมี
ประสิทธิภาพ
3.4 การติดตาม กํากับดูแล ประเมินผล และรวบรวมผลการดําเนินการ
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาส ุรินทร์ เขต
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4. คําจํากัดความ
4.1 สภานักเรียน หมายถึง สภาผูแทนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขามาทําหนาที่ชวยเหลือโรงเรียน
ทางดานการปกครอง กิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมของนักเรียน
4.2 สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนให
ทําหนาที่ร ว มกับหนว ยงานตางๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชนในการสงเสริ มสิ ทธิเ ด็ก การป องกัน แก ไขปญหา
ตลอดจนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.สง เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจงหนวยงานในสังกัด
5.2 กําหนดโครงการ กิจกรรม แจงหนวยงานในทุกระดับ
5.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดกิจกรรม
5.4 ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กําหนด
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียน
- การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- การประชุมสภานักเรียน ระดับเขต
- การเขารวมกิจกรรมของหนวยงานใน/นอกจังหวัด
- การประชุมสมัชชาเยาวชนระดับจังหวัด ระดับชาติ
5.5 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
5.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการปกปองคุมครองและสงเสริมสิทธิเด็ก
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
เด็กในนักเรีย น นักศึกษา โดยประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด ชุมชน ผูป กครองและหนวยงานอื่น ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันกําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาใหมีความปลอดภัยจากการถูก
ละเมิดสิทธิ์
4.คําจํากัดความ
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนสงเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กแหงองคการ
สหประชาชาติใหความชวยเหลือและคุมครองเด็กถูกละเมิด หรือถูกปลอยปละละเลย ทอดทิ้ง ไมไดรับการ
ดูแลและพัฒนาตามที่ควร จนเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจ หาแนวทางในการปองกันและคุมครองสิทธิ
เด็กในประเทศไทย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.
คุมครองเด็ก
5.2 รวบรวมและเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
5.3 จัดตั้งศูนยประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ปองกันใหเด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด
5.4 ติดตาม วิเคราะหผล ดูแลและสรุปผลการดําเนินงานอยางสมาเสมอตอเนื่อง
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
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1. ชื่อกระบวนการ
การสงเสริมโครงการอาหารกลางวัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารที่มีทั้งคุณภาพ ปริมาณ และคุณคาอาหารโภชนาการ
สูง เพียงพอเหมาะสมตอความตองการของรางกาย
2.2 เพื่อพัฒนารางกายของนักเรียนใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และมีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย
2.3 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในโครงการสรางผลผลิตเพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน
3. ขอบเขตงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดวางแผนและกําหนดแนวทางใน
การสนับสนุน สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน โดยให
โรงเรียนไดดําเนินการใชโปรแกรม Thai school Launch
4. คําจํากัดความ
โครงการอาหารกลางวัน เปนโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ที่มุงแกปญหา
ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบวานักเรียนประถมศึกาจํานวนมากขาดแคลนอาหารกลางวัน หรือมีอาหาร
กลางวันแตปริมาณไมเพียงพอ หรืออาหารมีคุณคาทางโภชนาการต่ํา ทําใหภาวการณเจริญเติบโตไมเปนไป
ตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แจงหนังสือเวียนใหสถานศึกษาจัดทําขอมูลจํานวนนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันและที่มี
ภาวะโภชนาการ จําแนกตามประเภท อวน ผอม สูง เตี้ย
5.2 สนับสนุนและใหความรูในการดําเนินการอบรมโครงการ Thai school Launch
5.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกําหนด
5.4 ติดตามและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
1. ชื่อกระบวนการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ที่มุงหวังให
เยาวชนไทยหันมาเอาใจใสในการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษะฝมือตนเองใหมีความเปนเลิศ และรอบรูในวิชาชีพ
ที่ตนเองถนัดอันจะเปนรากฐานสําคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต
2.2 เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถซึ่งนับเปนผลสําเร็จของการจัด
การศึกษาและเผยแพรผลงานดานการจัดการศึกษาสูสายตาสาธารณชน
2.3 เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม
ตาง ๆ ตามกลุมสาระการเรียนรู
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3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจั ด การแขงขั น ในระดั บ กลุ ม โรงเรี ย น/เครื อข ายการจั ด การศึกษา เพื่อคั ด เลื อกตั ว แทน
นักเรียน เขาแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การจั ด การแข ง ขั น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ คั ด เลื อ กตั ว แทนนั ก เรี ย นเข า แข ง ขั น ใน
ระดับภาค
3.3 การจัดการแขงขันระดับภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขาแขงขันในระดับชาติ
3.4 การจัดการแขงขันระดับชาติ
4. คําจํากัดความ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน หมายถึง การแขงขันทักษะวิชาการ 8 กลุมสาระ 3 กิจกรรม ไดแก
1)กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2)กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 3)กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4)กลุ มสาระการเรี ย นรู สั งคมศึก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม 5)กลุ มสาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศ
6)กลุ ม สาระการเรี ย นรู สุ ข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา 7)กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
8) กลุมสาระศิลปะ กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมนักเรียนเรียนรวม
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 แจงหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานใหโรงเรียนทราบ
5.3 ประชาสัมพันธการดําเนินงานจัดการแขงขัน
5.4 ดําเนินการจัดการแขงขันในระดับเครือขายการจัดการศึกษา
5.5 ดําเนินการจัดการแขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 โรงเรียน นักเรียนที่เปนตัวแทนเขาแขงขันระดับภาค และระดับชาติ
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน
งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2 วัตถุประสงค
เพื่อใหเงินทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ใหไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ชาติ
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 เงินทุนสําหรับคาใชจายในการศึกษาที่บุคคลหรือองคการตาง ๆ
บริ จ าคให เ พื่อช ว ยเหลื อสงเคราะห ผู ที่มิได อยู  ในหนาที่เ ลี้ ยงดู ป กครองโดยตรงของตนไดศึกษาเลาเรี ย น
การศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปจจุบัน
4.2 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยทิ่ใชเงิน (Non-Financial Resources) และ
ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใชการเงินครอบคลุม
ปจจัยหลัก ๆ คือ ที่ดิน อาคาร สิ่ งกอสราง วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนและการผสมผสานการใชปจจัย
ตาง ๆ เขาดวยและยังใหความหมายในวงที่แคบวา ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปจจัยนําเขา (Input) ที่
นําไปใชเพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปจจัยนําเขานี้สวนใหญจะเปนรูปของเงิน
งบประมาณทั้งดานรายจายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานประจํา เชน เงินเดือนและคาตอบแทน คาใชจายวัสดุ
อุปกรณกับรายจายดานการลงทุน
4.3 ระดมทุน หมายถึง การรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุ ตางๆ ที่ไดรับจากการบริจาคขอซื้อใน
ราคาถูกกวาตนทุน มาทําประโยชนใหแกองคกรใด องคกรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน
5.2 วางแผนการดําเนินการและแจงเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจน
รายละเอียดของกองทุน
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษาพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่สมควรไดรับความชวยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเงื่อนไขตาง ๆ
5.4 โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
5.5 จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน
5.6 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุนและรายงานผลการเรียนและ
การดําเนินการใชทุน
5.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )
2 วัตถุประสงค
เพื่อใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงชวยแบงเบาภาระดานการเงิน
ของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติโดยรวม โดยมุงหวังวาผูกูยืมจะสามารถเลาเรียนได
จนสําเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสํานึกในการชําระหนี้คืนเพื่อสราง
โอกาสทางการศึกษาใหกับรุนนองตอไป
3. ขอบเขตของงาน
การพิจารณาใหผูมีสิทธิ์ไดรับการกูยืมเงินตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรใหกับนักเรียนและ
นักศึกษาในจังหวัด
4. คําจํากัดความ
4.1 กองทุน หมายถึง กองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษา
4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.3 กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษา
4.4 ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษา
4.5 ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม หมายถึง บุคคลซึ่งคณะกรรมการทําสัญญาจางใหทํา
หนาที่บริหารและจัดการเงินใหกยู ืมตามมาตรา 37
4.6 นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง ผู  ซึ่ ง ศึ ก ษาอยู  ใ นโรงเรี ย น สถานศึ ก ษาหรื อ
สถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่กฎหมาย
จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงและให
หมายความรวมถึงผูซงึ่ ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาดังกลาวดวย
4.7 ผูกยู ืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผูกยู ืมเงินจากกองทุน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แจงสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด
5.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินที่ไดรับ
5.4 แจงสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรร ดําเนินการตามขั้นตอนของ กยศ.
5.5 ติดตาม ประเมินผล
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน
2 วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสไดรับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการดํารงชีวิตและศึกษา
อยางทั่วถึง
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3. ขอบเขตของงาน
3.1 พิจารณาจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนตามโอกาส
3.2 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนทุนการศึกษา
3.3 ติดตาม กํากับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดําเนินการ
4. คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินหรือสิ่งของเครื่องใชที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ องคกร เอกชน
บุคคล มูลนิธิ ที่ใหการสนับสนุน
4.2 สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิภาพที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถานศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติ แจงหนวยงานในสังกัด
5.2 กําหนดรายละเอียดแจงสถานศึกษา
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
5.4 จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสงเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2 วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอันดีงามของทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ทรัพยากร
ธรรมชาติทเกี่ยวของกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
2.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษาใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2 3 เพื่อสงเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน
2.4 เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน และสังคมได
อยางมีความสุข
2.5 เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ในวัฒนธรรม
3. ขอบเขตของงาน
3.1 มีหนวยงาน องคกรรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกระดับ
3.2. มีแผนงาน / โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 มีระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกระดับ
3.4 มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผลเพื่อเผยแพร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อยางแพรหลายและทั่วถึง
3.5 มีเ ครือขายการนําไปใช ต ามโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริทั้งในระดั บ เขตพื้นที่ และ
สถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ
4. คําจํากัดความ
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ หมายถึ ง โครงการที่ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี วาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2546 ดังนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ ที่สวนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น ผู  ดํ า เนิ น งานเพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ ทั้ ง นี้ เป น โครงการที่ ส นองพระราชดํ า ริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
5.2 แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให บรรลุเปาหมาย
5.3 จัดทําเอกสารคูมือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด
5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพรอมทั้งประเมินผลและรายงานผลให
กระทรวง ทราบ เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดใหดีขึ้นและหมดไป
5.6 ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงาน
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนา และปองกันตนเอง ( อพป. )
2 วัตถุประสงค
2.1 ฝกอบรมประชาชนในหมูบาน ใหมีศักยภาพ มีจิตสํานึกสรางชุมชนใหเขมแข็งรักถิ่นฐานเห็น
ประโยชนของชาติและสวนรวมเปนที่ตั้ง
2.2 มีสวนรวมในการพัฒนาและปองกันแกไขปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ความสงบ
เรียบรอยของชุมชน
2.3 พัฒนาและยกระดับความเปนอยูของราษฎรในหมูบานใหสูงขึ้นกวาเดิม อยางเปนระบบและ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในหมูบาน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ดําเนินการฝกอบรมประชาชนหมูบาน ในพื้นที่รวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน. จังหวัด) ในหมูบาน อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
3.2 ประชาชนมีความตระหนักถึง ภัยคุกคามทุกรูปแบบและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการมีสวนร
วมในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบเรียบรอย ภายในประเทศ
4. คําจํากัดความ
งานโครงการจัด การศึกษาในหมูบ านอาสาพัฒ นา และปองกันตนเอง ( อพป. ) หมายถึงโครงการ
อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง โดยฝกอบรมประชาชนในหมูบานใหมีศักยภาพ สรางชุมชนใหเขมแข็ง
รักถิ่นฐาน รวมกันพัฒนา และปองกันแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง จัดชุดรักษาความปลอดภัยในหมูบาน
รวมใจในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารวมจัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษาในหมูบาน อพป. รวมกับ
กอ.รมน. จังหวัด
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขารับการประชุมรวมกับ กอ.รมน. ภาค เพื่อเตรียมการฝกอบรม
เปนวิทยากรใน หมูบาน
5.3 จัดสงขาราชการในสํานักงานเขารวมเปนวิทยากรตามที่ กอ.รมน.จังหวัดกําหนด
5.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในแตละปตามที่ กอ.รมน.จังหวัดขอความรวมมือ
5.5 สรุปและรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตอไป
1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)
2 วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่อยูอาศัยตามแนวชายแดนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง สามารถนําความรูไป
สรางความมั่นคงใหกับตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและประเทศชาติอยางมีคุณภาพ
3. ขอบเขตของงาน
งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) เปนภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนว
ชายแดน โดยมิไดหมายถึงการสรางรั้ว เครื่องกีดขวาง การวางกําลังทหาร กองกําลังตํารวจตระเวนชายแดน
เพื่อตรึงแนวชายแดนเทานั่น แตยังหมายถึงภารกิจที่ตองฟนฟูศักยภาพของประชาชนใหเขมแข็งทุกดาน
ทั้งทางด านการศึกษา เศรษฐกิจ สั งคม จิ ต วิทยา การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่ งแวดลอมใน
หมูบานตามแนวชายแดนใหสูงขึ้น พรอมที่จะเปน “ปราการพลังประชาชน ”
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4. คําจํากัดความ
งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) หมายถึง โครงการหมูบาน ปองกันตนเองตาม
แนวชายแดน เปนโครงการที่รัฐบาลไดจัดทําขึ้น เพื่อชวยเหลือราษฎรไทยที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ
บริเวณตามแนวชายแดน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาจัดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (กอ.รมน., ตชด.)
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดกิจกรรม ตามความจําเปนและ
เหมาะสม
5.3 จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
5.5 สรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
5.6 เผยแพรผลงาน
1. ชื่อกระบวนการ
การประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําป
การศึกษา 2560 เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด
2.2 เพื่อใหการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขต
พื้นที่การศึกษาระดับจังหวัด และระดับกลุมจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดดํ าเนินการตามหลักเกณฑและแนว
ทางการประเมิน นั กเรี ย นและสถานศึกษาเพื่อรั บ รางวัล พระราชทาน ส งเสริ ม สนั บสนุ นให นั กเรี ยนและ
สถานศึกษาในสังกัด เขารับการประเมินตนเองเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
4. คําจํากัดความ
นักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน หมายถึง นักเรียนมีความประพฤติดี และมีความ
มานะพยายามศึกษาเลาเรียนไดผลดี มีความสามารถในดานตาง ๆ โดดเดนและมีผลประโยชนทั้งตอตนเอง
เพื่อน สังคม และชุมชน มีผลงานเปนที่ประจักษ และโรงเรียนซึ่งจัดการศึกาดี จนนักเรียนไดรับการเรียนดี
เปนสวนรวม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทําโครงการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
5.2 แจงหลักเกณฑ แนวทางการประเมิน และกําหนดการขอรับการประเมินใหสถานศึกษาในสังกัด
ทราบ
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
5.4 แจงปฏิทินการออกประเมิน ใหโรงเรียนที่ขอรับการประเมินทราบ
5.5 ประชุมคณะกรรมการออกประเมินนักเรียน และสถานศึกาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
5.6 คณะกรรมการออกประเมิน ตามปฏิทินที่กําหนด
5.7 สรุปผลการดําเนินงาน
5.8 สรุปผลการดําเนินงาน
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและ
สงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2.2 เพือดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในกลุมนักเรียนและนักศึกษา
2.3 เพื่อดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 เพื่อประสานการปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติดในจังหวัด
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประสานงาน สงเสริม สนับสนุน การปองกันและ
แกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ในกลุมนักเรียน-นักศึกษา ในพื้นที่ใหบริการทางการศึกษารวมทั้งใน
เขตพื้นที่จังหวัด 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 ศาล
คดีเด็กและเยาวชน ศูนยฝกและอบรมเด็ก สถานพินิจและคุมครองเด็ก กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
- ภาคเอกชน สื่อมวลชน
4.2 สถาบั น สั งกัด กระทรวงการท องเที่ย วและกีฬา หมายถึง กรมการท องเที่ย ว กรมพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย และกองบังคับการตํารวจทอง
เที่ยว
4.3 สถาบั นสั งกัดกระทรวงวัฒ นธรรม หมายถึงสํ านั กงานวัฒ นธรรมจังหวั ด กรมศิลปากรสํ านั ก
ศิลปากรที่ 1-15 กรมการศาสนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
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
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1. ชื่อกระบวนงาน
การสงเสริมการดําเนินโครงการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุม
สมาชิกใหเขมแข็งและสามารถขยายผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเปดโอกาสในการแสดงออกของกลุมเปาหมายหลัก ซึ่งเปนเยาวชนสูความเปนหนึ่งตาม
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง
2.3 เพือ่ ใหสมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันเกิดเปนพลังแผนดินที่เขมแข็งภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในลักษณะเพื่อชวยเพื่อนและฝกทักษะการแกไข
ปญหา โดยมีแนวคิด “ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ” โดยแบงการประกวดออกเปน 2 รุน คือ รุน
Junior และรุน Pre- Teenage
4. คําจํากัดความ
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป น โครงการรณรงคป อ งกัน และแกไขป ญหายาเสพติ ด โดยมี
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา ศิริวัฒ นาพรรณวดี เป นองคประธานอํานวยการโครงการณรรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายในประเทศดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือและรวมพลังจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน กระตุนและปลูกจิตสํานึกของปวงชนในชาติใหตระหนักวาปญหายาเสพติดมิใชหนาที่ของบุคคลใด
บุคคหนึ่ง หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง แตเปนของทุกคนในชาติที่จะรวมแรงรวมใจกันเปนพลังของแผนดิน ที่จะ
ตอสูและเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แจงประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรม และรับสมัคร
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการประกวด
5.3 ดําเนินการประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัดและระดับภาค
5.4 จัดใหมีการยกยอง/มอบเกียรติบัตรและใหรางวัลสําหรับทีมที่ชนะเลิศการประกวด
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับ จังหวัดและระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.2 เพื่อสรางเครือขายสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนนักศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการสงเสริมความประพฤตินกั เรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อปองกันและแกไขปญหาความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษาตาม
สภาพปญหาของจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือ ระหวางสถานศึกษา เครือขาย และ
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 ศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง ศูนยประสานงานในการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
4.2 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7
5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
5.1. จัดตั้งศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหหนวยงานและสถานศึกษา ในการดําเนินงานสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา
5.3. อบรม-ขึ้นทะเบียนและแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
5.4. สรางเครือขายศูนยสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่
การศึกษา
5.5. จัดทําระบบเฝาระวังปองกันปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษารวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ตํารวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนตน
5.6. รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการออกตรวจรวม และ การจัดระเบียบสังคม
5.7. รายงานติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหารวมกัน
1. ชื่อกระบวนงาน
งานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและสมรรถนะตามที่กําหนด
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางครบ
วงจรไดมาตรฐาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาและการสงตอ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน กิจกรรมประชุมชั้นเรียน
และ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา เปนตน
4. คําจํากัดความ
4.1 รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ขอมูลดานสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ฯ
4.2 การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุมนักเรียนตามฐานขอมูลรายบุคคลเปนกลุมปกติ กลุมมี
ปญหา และกลุมเสี่ยง
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4.3 การจัดกิจกรรมปองกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุมปกติเพื่อปองกันและสราง
ความเขมแข็ง เปนการสรางภูมิคุมกันปองกันความเสี่ยงของนักเรียน เชน บานหลังเรียน
4.4 การจัดกิจกรรมแกปญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุมที่มีปญหาดานตาง ๆ ตาม
สภาพปญหา เชน การระดมทุนเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กขาดแคลน การเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อน
ที่ปรึกษา
4.5 การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อสงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ
4.6 การสงตอ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปญหาเปนพิเศษ ที่
ตองอาศัยการมีสวนรวมจากหนวยงาน หรือบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เชน จิตแพทย ศิลปน ฯลฯ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดทําระบบ แผนงาน/โครงสราง และผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน
5.2 ประชุมชี้แจงใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5.3 ดําเนินการเยี่ยมบานตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การรูจักเด็กเปนรายบุคคลการคัดกรอง
นักเรียน การจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการสงตอ
5.4 ติดตาม ประเมินผล ใหการชวยเหลือนักเรียนที่พบปญหา
5.5 สรุปผล / รายงาน
1. ชื่อกระบวนการ
การดํ า เนิ น งานศูน ย เ ฉพาะกิจ คุมครองและช ว ยเหลื อเด็ กนั ก เรี ย นสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อดูแลและคุมครองเด็กนักเรียนทุกคนใหมีโอกาสทางการศึกษา
2.2 เพื่อใหเด็กนักเรียนมีภูมิคุมกัน
2.3 เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความประพฤติที่เหมาะสม พรอมที่จะเรียนทั้งรางกายและจิตใจ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การคุมครองเยียวยาเด็กนักเรียนที่เผชิญเหตุทุกคนใหพรอมเรียนอีกครั้ง
3.2 การดํารงและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อชวยเด็กทุกคน
3.3 การสรางภูมิคุมกันหรือทักษะชีวิตใหเด็กทุกคน
3.4 การสงเสริมและติดตามความประพฤตินักเรียนที่มุงใหมีความประพฤติที่เหมาะสมและเกิดพื้นที่
ปลอดภัยระหวางบานกับโรงเรียน
4. คําจํากัดความ
ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน หมายถึง ศูนยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุงดูแลและคุมครองเด็ก
นักเรียนทุกคนใหมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีภูมิคุมกันทางสังคม มีความประพฤติที่เหมาะสม พรอมที่จะ
เรียนทั้งรางกาย และจิตใจ ในการคุมครองชวยเหลือนักเรียนกรณีฉุกเฉิน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 รับเรื่องรองเรียนและวิเคราะหขอมูล
- รับเรื่องรองเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมหรือลวงละเมิดทางรางกาย
หรือทางจิตใจ หรือไมไดรับความเปนธรรมทางการศึกษา
- วิเคราะหและประมวลผลขอมูล ประสานโรงเรียนในเครือขายเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่มเติมเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาส ุรินทร์ เขต
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- จัดทําสารสนเทศและระบบเฝาระวังสถานการณ เชน จัดทําฐานขอมูลโรงเรียนเชิงลึก
จัดทําฐานขอมูลการรองเรียนดานตางๆ
5.2 งานคุมครองและชวยเหลือนักเรียน
- ดําเนินการคุมครองและชวยเหลือนักเรียนกรณีที่รองเรียนมาที่ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและ
ชวยเหลือเด็กนักเรียนประจําเครือขายการจัดการศึกษา
- ประสานและอํานวยความสะดวกใหเครือขายที่เกี่ยวของในการเขาชวยเหลือเด็กนักเรียน
ใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัย
- ติดตามและประสานการชวยเหลือแบบองครวม (Holistic Recovery) เพื่อใหผูเกี่ยวของและ
เครือขายชวยเหลือเยียวยาครบทุกดานรวมถึงการพัฒนาเครือขาย
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
5.3 ดําเนินงานคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุ ดังนี้
๑. กรณีถูกละเมิดทางเพศ
๒. เหตุความรุนแรง
๓. กรณีไมไดรับความเปนธรรมทางการศึกษา
๔. กรณีอื่น ๆ
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานดําเนินงาน วิเทศสัมพันธ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานวิเทศสัมพันธ
2. วัตถุประสงค
2.1 ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางความชวยเหลือ พัฒนาเครือขายความรวม
มือทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดมีการลงนามในความตกลงระหวาง
ประเทศ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเครือขายความรวมมือ กับตางประเทศแสวงหาแหลงเงิน
ทุน วัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครตางประเทศ เพื่อสงเสริมสนับสนุน ใหสถานศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาใชประโยชนทรัพยากรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากตางประเทศการสรางองคความรูดานตาง
ประเทศ เพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตางประเทศที่เปนบทเรียนที่ดี สําหรับ
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํา สารนิเทศและตอบขอหารือดานตางประเทศใหหนวย
งานในสังกัดและบุคลากรภายนอก โดยประสานงานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ใหเกิดความตื่นตัวในการสงนักเรียน
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับตางประเทศ หรือ การขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ ตลอดจน
รองรับการเปดเสรีทางการคากับประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงาน ประชาสัมพันธโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน/ระหวางประเทศ
หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ กับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
2.4 เพื่อจัดทําฐานขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการไปสูเปาหมาย
2.5 เพื่อประสานและสงเสริมสถานศึกษา ใหสามารถเตรียมความพรอมนักเรียนเขาแขงขันในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ และสอบขอรับทุนไปเรียนตอตางประเทศได
2.6 เพื่ อส งเสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย นให มี ความพร อมในด านภาษาและวั ฒ นธรรม รองรั บ การปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สองและเตรียมความพรอมในการเปนศูนยการทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน
2.7 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดความตื่นตัวและใหความสนใจในการสงนักเรียนเขารวม
โครงการมากขึ้น
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การสงเสริม สนับสนุนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ใหเกิดความตื่นตัวในการสงนัก
เรียนเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ
3.2 เปนสื่อกลางในการประสานงานประชาสัมพันธ โครงการแลกเปลี่ ยนนักเรียนระหวางประเทศ
หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ กับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
3.3 จัดทําฐานขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการไปสูเปาหมาย
4. คําจํากัดความ
วิเทศสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธกับตางประเทศ ( Foreign relations ) หมายถึงงานที่เกี่ยวของ
กับตางประเทศ รวมทั้งการติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยงานตางประเทศ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะหงานที่เกี่ยวของ
5.2 เสนอพิจารณาสั่งการ
5.3 ประสานงานกับกลุมวิเทศสัมพันธ สพฐ.
5.4 แจงเรื่องผลการดําเนินการ/ พิจารณาใหผูเกี่ยวของ
ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน กลมุ่ ส่งสริมการจัดการศึกษา
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริ มสนั บสนุ น การดํ าเนิ น งานโครงการแลกเปลี่ย นนั กเรี ย นทุน ระหว างประเทศใหมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 มุงเนนใหเกิดความตระหนักและมีสวนรวมสนับสนุนจากผูเกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
2.3 เพือพัฒนาบุคลากรเพื่อรอบรับการเปดเสรีการคาและประชาคมอาเซียน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส งเสริ มใหนั กเรีย น สถานศึกษา ครู อาจารย ในสั งกัดได มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงการและวิธีดําเนินการ
3.2 การส งเสริ ม สนั บ สนุ น ประสานงานกั บ ผู ป กครอง ชุ ม ชน องค กรภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ
สนับสนุนโครงการ
3.3 การจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศ
3.4 การศึกษา วิเคราะห และพัฒนาโครงการ
4. คําจํากัดความ
การแลกเปลี่ ย นนักเรี ยนทุน ระหวางประเทศ หมายถึง นั กเรี ย นจากประเทศต างๆ ที่มีโ ครงการ
แลกเปลี่ยนกับนักเรียนไทยในการศึกษา เลาเรียน และพํานักอาศัยอยูเปน การชั่ว คราวกับประเทศนั้นๆ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห แนวปฏิบัติ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
5.2 ดําเนินการประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงาน/บุคคล
5.3 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
5.4 ดําเนินการ
5.5 แจงเรื่องผลการดําเนินงานใหผเกี่ยวของทราบ
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานสงเสริมการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม

1. ชื่อกระบวนงาน
งานประสานสงเสริมการศึกษาการการศาสนาและการวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีการประสานการดําเนินงานดานการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรมกับหนวยงาน
ภายใน ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที ก ารศึ ก ษา ดํ า เนิ น การประสานงานทั้ ง ด า นการศึ ก ษา การศาสนาและการ
วัฒนธรรม กับหนวยงาน บุคคล ทั้งภายใน และภายนอก เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผล
และการรายงานผล
4. คําจํากัดความ
4.1 หนวยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4.2 หนวยงานภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สถาบัน หนวยงาน บุคคลซึ่งอยูในพื้นที่
จังหวัดที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 การศาสนา หมายถึง ศาสนาที่บุคคลในหนวยงานภายนอกและภายในนับถือ
4.4 การวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคมเปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติและการ
แสดงออกซึ่งความรู สํานึก คิดในสถานการณตาง ๆ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการประสานงาน การศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม
5.2 จัดทําแผนงาน/โครงการที่เปนการสงเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรมเสนอผู
อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการและคณะกรรมการประสานงานกับ
การศาสนา และการวัฒนธรรม
5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
5.5 ติดตาม และประเมินผล
5.6 สรุป รายงานผล
1. ชื่อกระบวนการ
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ นอกสถานศึกษา
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง
2.3 เพื่อพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ผูเรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณตรง มีวิสัยทัศนกวางไกล กาวทันตอเหตุการณ
3.2 ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณจริง
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4. คําจํากัดความ
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หมายความวา การที่ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาพา
นักเรียนไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา ตั้งแต สองคนขั้นไป ซึ่งอาจไปเวลาเปดทําการสอน
หรือไมก็ได แตไมรวมถึงการเดินทางไกลและการเขาคายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี และการ
ไปนอกสถานศึกษาตามคําสั่งในราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
5.2 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5.3 สถานศึกษาขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
5.4 สํานักงาเขตพื้นที่การศึกษา อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
5.5 กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระเบียบแผนงาน
5.6 สรุปรายงาน
1. ชื่อกระบวนงาน
การสงเสริมการจัดการวันฉลองวันเด็กแหงชาติ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเด็กไดรูถึงความสําคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอ
ตนเองและสังคม
2.2 เพื่อใหเด็กไดตระหนักถึงความกตัญู มีคุณธรรมและจริยธรรม และเปนเยาวชนที่ดีของชาติ
ตอไปในอนาคต
2.3 เพื่อใหเด็กไดรูจักหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
2.4 เพื่อปลูกฝงใหเด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดวางแผนและกําหนดแนวทางในการ
สนับสนุน สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
4. คําจํากัดความ
วันเด็กแหงชาติ เปนวันสําคัญของประเทศไทย ตรงวับวันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกป เปน
วันหยุดที่มิไดมีการชดเชยในวันทํางานถัดไป (วันจันทร) และมีการใหคําขวัญวันเด็กทุกป ปละ 1 ครั้ง โดย
นายกรัฐมนตรี ที่ดํารงตําแหนงในขณะนั้น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติการ
5.1 แจงหนังสือเวียนใหสถานศึกาในสังกัดทราบ
5.2 เขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับหนวยงานหรือโรงเรียนที่จัดขึ้น
5.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกําหนด
5.4 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา
และภูมิปญญาทองถิ่น

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอม ทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหมีการใชแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 สงเสริม พัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.3 ประสานใชประโยชนแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ
3.4 สงเสริมประชาสัมพันธใหใชประโยชนจากแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถิ่นอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.5 ติดตาม ประเมินผลการใชประโยชนจากแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง
4. คําจํากัดความ
4.1 แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณที่สงเสริมใหผู
เรียนใฝเรียนรู
4.2 ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึงความรูของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งไดมาจากประสบการณ
4.3 สิ่งแวดลอมทางการศึกษา หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจจัดทําทะเบียนแหลงการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
5.3 ดําเนินการประสานการใชประโยชนแหลงเรียนรู และเผยแพร
5.4 ติดตาม ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู
5.5 สรุปและรายงานผล
1. ชื่อกระบวนการ
การสงเสริมการจัดการโครงการสรางวินัยและจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ ให นั ก เรี ย น ครู ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ชุ ม ชน มี ก ารรณรงคื แ ละมี จิ ต สํ า นึ ก ด า น
สิ่งแวดลอมและมีการปรับพฤติกรรมดานการบริหารจัดการขยะไดอยางถูกตอง
2.2 เพื่อใหโรงเรียน นักเรียนมีการคัดแยกขยะ 4 ประเภท อยางถูกวิธีสามารถแยกขยะตาม
หลัก 3Rs ได
3. ขอบเขตงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานการ
จัดการขยะในสถานศึกษา เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการจัดการขยะ โดยมุงเนนการสรางจิตสํานึกที่สําคัญ 2
ประเด็น คือ การสรางจิตสํานึกลดประมาณขญะใหเหลือนอย และการใชประโยชนจากขยะ
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4. คําจํากัดความ
โครงการสรางวินั ยและจิต สํานึกในการบริห ารจั ดการขยะในสถานศึกษา เปน นโยบายรั ฐบาลได
กําหนดใหการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม จึงไดมีการบูรณาการ
หน วยงานที่เ กี่ย วของด านการบริห ารจัด การขยะ โดยสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานเป น
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของในการสราพลเมืองที่มีคุณภาพในการใหความรู สรางเจตคติ นําไปสูการมีความ
พรอมและมีจิตสํานึกที่ดีในการลดปริมาณขยะใหเหลือนอย และการใชประโยชนจากขยะไดอยางถูกตอง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
5.3 ประชุมชี้แจงนโยบายและดําเนินกิจกรรมตามกําหนด
5.4 ประกวดโรงเรียนคัดแยกขยะและโรงเรียนปลอดขยะ
5.5 กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
5.6 จัดใหมีการยกยอง/มอบเกียรติบัตรและใหรางวัลสําหรับทีมที่ชนะเลิศการประกวด
5.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่
2.2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนใหมีความเขมแข็ง
2.3 เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน
3.2 สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ชุมชน
3.3 ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อพัฒนา
อยางเปนระบบ
4. คําจํากัดความ
4.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจาก
ตัวแทนผูปกครอง ครู ศิษยเกา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน และผูทรงคุณวุฒิตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4.2 ชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยูของกลุมคน ถิ่นฐานนี้มีพื้นที่อางอิงได และกลุมคนนี้ มี
การอยูอาศัยรวมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู ติดตอสื่อสาร รวมมือและพึ่งพาอาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาประจําถิ่น มีจิตวิญญาณและความผูกพันอยูกับพื้นที่แหงนั้น อยูภายใตการปกครองเดียวกัน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กําหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําสูการปฏิบัติ แจงหนวยงานในสังกัด
5.2 จัดทําทะเบียนขอมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ใหความรูความเขาใจ ในบทบาทและหนาที่
- สรางความรวมมือ รวมใจในกิจกรรมตาง ๆ
- การสรางเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.4 ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
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