




สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
ตอนที่ 1 

ส่วนที่ 1   บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ............................................................................................   1 
วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………………….. 3 
ขอบข่ายของคู่มือ.................................................................................................... ............3   
ข้ันตอนการจัดท า………………………………………………………………………………………………………4 
ประโยชน์ของคู่มือ…………………………………………………………………………………………………….4 
ค าจ ากัดความ…………………………………………………………………………………………………………..5 

ส่วนที่ 2   ขอบข่าย/ภารกิจกลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศกึษา……………………………………………6 
ส่วนที่ 3   วิธีการปฏิบตัิงาน/รายละเอียดการปฏบิตัิงาน 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
1. การจัดการศึกษาในระบบ…………………………………………………………………………………….11 
2. การศึกษานอกระบบ……………………………………………………………………………………………37 
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย........................................................................................41 

 งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กร 
สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสงัคมอื่น 

งานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรสถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น…………………………………………………………………………………………43 
 งานประสานและสง่เสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหส้ามารถจัดการศึกษาสอดคลอ้งกบั 

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
การสง่เสรมิการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน………………………………….    51 

          ตอนที่ 2 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพเิศษ 

1. การจัดการศึกษาเด็กพกิารเด็กด้อยโอกาสทีม่ีความสามารถพิเศษ……………………………53 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ…………………………………………………..67 

 งานส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการลกูเสือเนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหารประชาธิปไตยวินัยนักเรียนการพิทกัษ์สิทธิเดก็และเยาวชน
และงานกจิการนักเรียนอื่น 

1. การส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา…………………………………………………………..59 
2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย……………………………………………………………………………………66 
3. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและทัศศึกษา……………………………………………..…………70 
4. การส่งเสริมกิจกรรมลกูเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน…์……………………….72 
5. การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน………………………………………………..83 



6. การส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา....87 
7. การส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน……………………………………………….………………...89 

 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1. ทุนการศึกษาและการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน………………………………………………91 
2. กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา กยศ. …………………………………………………………...……..94 
3. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน……………………………………………………………………..96 

 งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
1. การจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร…ิ…………………………………………………97 
2. โครงการจัดการศึกษาในหมูบ่้านอาสาพฒันาและป้องกันตนเอง (อพป.) ……………..……100 

 ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและสง่เสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง 
          ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน 

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา…………………………………….………101 
2. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา…………………………………….…….……….104 
3. การป้องกันปญัหาการแพรร่ะบาดโรคเอดสเ์พศศึกษาและการตั้งครรภ์ 
   ก่อนวัยอันควร………………………………………………………..………………………………………….106 
4. การด าเนินงานพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน………………………………..…………109 

 งานวิเทศสมัพันธ์ 
1. งานวิเทศสัมพันธ์………………………………………………………………………………………………..112 
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ..........................................................113 

 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มบีทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การสง่เสรมิคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้สามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ของ  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน…………………………………………………………………………………….115 
 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. งานธุรการ…………………………………………………………………………………..…………………….117 
2. การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ 
    การศึกษาข้ันพื้นฐาน………………………………………………………………………………………….120 
3. การจัดงานวันเดก็แห่งชาติ...................................................................................... .......122 

ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสทิธิภาพการปฏบิัติงาน………………………………………………………………..124 
บรรณานุกรม 

 
 



 
ส่วนท่ี 1 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งข้ึนโดยการรวมเอากรมวิชาการ            

กรมสามัญศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าด้วยกัน เมื่อครั้งปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2546  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน่วยงานส่วนกลางประจ าภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ได้แก่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจ านวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1. ส านักอ านวยการ 
2. ส านักการคลังและสินทรัพย ์
3. ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ส านักทดสอบทางการศึกษา 
5. ส านักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
6. ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
8. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
9. ส านักบริหารงานบุคคลและนิติการ 
10. ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
11. ส านักพัฒนากจิกรรมนักเรียน 
12. สถาบันภาษาอังกฤษ 
13. ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพฒันาเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
14. ส านักบรหิารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
15. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
16. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีอ านาจหน้าที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หลักเกณฑ์การแบ่ง 
ส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8  
มาตรา 34 วรรคสองและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม 
ดังนี้ 
 
          /1. กลุ่มอ านวยการ... 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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1. กลุ่มอ านวยการ  
          2. กลุ่มบริหารบุคคล 

            3. กลุ่มนโยบายและแผน  
            4. กลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา  
            5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
            6. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรพัย์สิน  
            7. กลุ่มสง่เสริมสถานศึกษาเอกชน  
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี ้ 

1. กลุ่มอ านวยการ  
2. กลุ่มบริหารบุคคล  
3. กลุ่มนโยบายและแผน  
4. กลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา  
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรพัย์สิน  
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

         ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบ 
บรหิารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี ้

1.  ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36) 
2.   มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายน้ี ( พรบ.ระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ 
3. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

              1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ 
สอดคล้องกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการ
ของท้องถ่ิน 
                 2) วิเคราะหก์ารจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รบัให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
                 3) ประสาน สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
                 4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา 
                 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
                 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน 
การจัดและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
              /7) จัดระบบการประกัน... 
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                 7) จัดระบบการประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
                 8) ประสาน สง่เสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทัง้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นที่จัดรูปแบบทีห่ลากหลายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
                 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
                10) ประสาน สง่เสรมิการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
                11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
                12) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ข้ันพื้นฐาน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งในเขตประถมศึกษาและเขตมัธยมศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมาย และให้การ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีพัฒนาคุณภาพและได้มาตรฐานงาน    

จากการวิเคราะห์บทบาทอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และจากการศึกษา 
วิเคราะห์คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพบว่า  มีบางส่วนที่ไม่ตรงกับสภาวะในปัจจุบันและในแต่ละส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ส านักงานงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ข้ึน เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานงานและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 

มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  
3. เพื่อพัฒนาการท างานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

ขอบเขตของคู่มือ 
          คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ก าหนดขอบเขตงานการปฏิบัติงาน ดังนี ้

 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรปูแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

     /2. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา… 
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2. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กร 
สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสงัคมอื่น 

3. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรบัผูพ้ิการผู้ด้อยโอกาสและผูม้ีความสามารถพิเศษ 
5. ส่งเสรมิงานการแนะแนวสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการลกูเสือเนตรนาร ี
6. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
7. งานส่งเสริมกจิกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
8. ประสานการปูองกันและแก้ไขปญัหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมปูองกันแก้ไขและ 

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน 
9. งานวิเทศสัมพันธ์ 
10. ประสานส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวัฒนธรรม 
11. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิง่แวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
12. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
13. สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการจัดท า 
1. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์งานจากเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  สังเกตการปฏิบัตงิานจริง 

  3. จัดท า Work Flow อย่างง่าย 
4. จัดท ารายละเอียดในแตล่ะข้ันตอน 
5. มีการทดสอบโดยให้ผูป้ฏิบัติงานอ่าน และผูท้ี่ไม่ได้ปฏิบัตงิานอ่าน 
6. ตรวจสอบกับนิติกร ว่ามีประเด็นใดขัดต่อกฎหมาย หรอืกฎระเบียบของทางหน่วยงาน

หรือไม่ หากมีให้แก้ไขปรบัปรุง 
7. ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
8. ด าเนินการแจกจ่ายหรือเผยแพร ่
9. ช้ีแจงท าความเข้าใจกบัเจ้าหน้าที ่
10. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงคู่มือให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏบิัติงาน  
1. ช่วยลดการตอบค าถาม  
2. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ในสานักงานหรือหน่วยงานมกัจะมีข้าราช การย้ายเข้าย้าย 

ออกเสนอ และจะต้องมีการสอนงานใหม่เกิดข้ึน เพื่อใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานของสานักงาน ดังนั้นคู่มือการ
ปฏิบัติงานจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานได้มาก  

3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ปัญหาในลักษณะที่ว่าผู้ปฏิบัต ิงานไม่แน่ใจใน 
ข้ันตอนการท างาน หรือไมม่ั่นใจว่าทาๆไปแล้วถูกระเบียบหรือเปล่า การมีคู่มือช่วยลดปัญหาเหล่าน้ีและท าให้
สามารถท างานด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น  

      /4. ช่วยให้เกิดความสม่ าเสมอ… 
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4. ช่วยให้เกิดความสม่ าเสมอในการท างาน หลายครั้งที่ไม่สามารถช้ีวัดว่าใครท างานม ี
ประสิทธิภาพมากกว่าใคร สามารถใช้คู่มือเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ และปรบัให้การท างานมีรปูแบบ
และมาตรฐานเดียวกันได ้ 

5. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในการท างาน  
6. ท าให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชม ดูงาน หรือมีผูม้า 

ตรวจประเมิน การมีคูม่ือการปฏิบัติงานจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นแบบมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และช่วยให้
สามารถอธิบายกระบวน งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  

7. ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่ การลดข้ันตอน และระยะเวลาอาจ
เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การมีคู่มือจะช่วยเป็นฐานทาให้สามารถปรับปรุงงาน หรือออกแบบ
ระบบงานใหม่ได้ง่ายข้ึน 

ค าจ ากัดความ   
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หมายถึง เอกสารที่กลุ่มส่งเสริม        

การจัดการศึกษาจัดท าข้ึนมาเพื่อ เป็นแนวทางให้บุคลากรในกลุ่มใช้ในการปฏิบัติงานที่สามารถปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพการการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ประกอบด้วย หัวข้อเนื้อหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน  ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  Flow Chart แบบฟอร์ม   
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 Flow Chart หมายถึง การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพื่อให้เห็นถึง 
ลักษณะ และความสมัพันธ์ก่อนหลงัของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการท างาน  สัญลักษณ์ ของ Flow Chart 
 

 
 
 

จดุเริ่มตน้และสิน้สดุของกระบวนการ 

 
กิจกรรมและการปฏิบติังาน 

 
 
 

การตัดสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุัติ 

 
 
 

แสดงถึงทิศทาง หรอืการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 
 

จดุเชื่อมต่อระหว่างขัน้ตอน 
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ส่วนท่ี 2 
ขอบขา่ย/ภารกจิกลุม่งานสง่เสรมิการจดัการศกึษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกลุ่มงานของส านักงานเขตพื้นที่การจัดการศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีกรอบการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดดังนี้ 

1. งานสง่เสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรปูแบบการศกึษาในระบบการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1. การจัดการศึกษาในระบบ 
 
 

1) การก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
2) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาทรุกันดารและชาวเล 
3) การจัดการศึกษาเด็กไร้สญัชาติเด็กต่างชาติพันธ์ุ 
4) การแก้ปญัหาเด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน 
5) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
          - การสั่งซือ้ ควบคุม จัดเกบ็และยกเลิกระเบียนแสดงผล    
การเรียน (ปพ.1) 
          - การสั่งซือ้ ควบคุม จัดเกบ็รักษาหลกัฐานแสดงวุฒกิารศึกษา
(ปพ.2) 
           -  การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเกบ็รกัษาหลกัฐานแบบรายงาน
ผู้ส าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) 
           - การตรวจสอบวุฒิ การรับรองการศึกษาและการเทียบโอน
ผลการเรียน 
 

2. การศึกษานอกระบบ 
 

1) การสง่เสรมิการจัดการศึกษานอกระบบให้เช่ือมโยงกบัการจัด
การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2) การสง่เสรมิการจัดการศึกษาทางเลือก 

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

การสง่เสรมิใหส้ถานศึกษาหน่วยงานหรือสถาบันทีจ่ัดการศึกษาโดย
ร่วมวางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุน 
  

 
 
 

/2.งานส่งเสริมและ... 
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2. งานสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของบคุคล ครอบครวั องคก์ร ชมุชน องคก์รวชิาชพี
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอืน่ 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
งานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
 

การสง่เสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบคุคล
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
 

 
3. งานประสานและสง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหส้ามารถจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบันโยบาย 
และมาตรฐานการศกึษา 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 

การสง่เสรมิการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

 
4. งานสง่เสรมิการจดัการศกึษาส าหรบัผูพ้กิารผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1. การจัดการศึกษาเด็กพิการ     
เด็กด้อยโอกาส ผูม้ีความสามารถ
พิเศษ 

การสง่เสรมิการจัดการศึกษาเด็กพกิาร เด็กด้อยโอกาส  

2.การสง่เสรมิและสนบัสนุนเด็กทีม่ี
ความสามารถพเิศษ/โควตาพิเศษ 

การสง่เสรมิและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ/โควตาพิเศษ 
- การพฒันาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์(สสวท.) 
- การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแหง่ประเทศไทย 
- การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟูา
กัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
- การคัดเลือกนกัเรียนเพื่อศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
              /5. งานส่งเสริมการแนะแนว... 
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5. งานสง่เสรมิการแนะแนว สขุภาพอนามยักฬีาและนนัทนาการ  ลกูเสอื- เนตรนาร ี ยวุกาชาด 
ผูบ้ าเพญ็ประโยชน ์ประชาธปิไตยและวนิยันกัเรยีน การพทิกัษส์ทิธเิดก็เยาวชนและงานกจิการนกัเรยีนอืน่ 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1. งานแนะแนวในสถานศึกษา การสง่เสรมิกจิกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
2. งานสุขภาพอนามัย การสง่เสรมิสุขภาพอนามัย 
3. งานกีฬาและนันทนาการ การสง่เสรมิกีฬาและนันทนาการ 
4. งานลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผูบ้ าเพญ็ประโยชน ์

การสง่เสรมิกจิกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดและผูบ้ าเพญ็
ประโยชน ์

5. งานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน การสง่เสรมิกจิกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
6. งานสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา
นักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 

การสง่เสรมิพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน
เด็กเยาวชนในสถานศึกษา 

7. งานพิทักษ์สทิธิเด็กและเยาวชน การสง่เสรมิพิทกัษ์สิทธิเดก็และเยาวชน 

 
 
6. งานสง่เสรมิสนบัสนนุการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1. การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา - การระดมทุนเพื่อการศึกษา 

- การคัดเลือกนกัเรียนนักศึกษาเพือ่ขอรบัทุนการศึกษา 
2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) 

- การคัดเลือกนกัเรียนนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา  
- การติดตาม  ส่งใช้ของนักเรียนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ
การศึกษา  
 

3. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
 

 
7. งานสง่เสรมิงานกจิกรรมพเิศษและงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
 

ขอบขา่ย ภารกจิ 
1.โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ การประสานและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ-

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ 

2.งานความมั่นคงแหง่ชาติ การประสานและส่งเสริมโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและปูองกันตนเอง 

 
                      /8.งานประสานการปูองกัน… 
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8. งานประสานการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหาการใชส้ารเสพตดิและสง่เสรมิปอูงกนั แกไ้ข และคุม้ครองความ
ประพฤตนิกัเรยีนนกัศกึษารวมทัง้ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1.งานปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้  
สารเสพติด 

การปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 

2.งานความประพฤตินักเรียนนักศึกษา การสง่เสรมิความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
3.งานปูองกันปญัหาการแพรร่ะบาดโรค
เอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์กอ่นวัย
อันควร 

-การปูองกันปญัหาการแพรร่ะบาดโรคเอดส์ 
-การส่งเสริมการเรียนการสอนเพศศึกษา 
-การปูองกันและแก้ปัญหาต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

4.งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 
9. งานวเิทศสมัพนัธ ์
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1.งานวิเทศสมัพันธ์ การประสานและส่งเสริมการวิเทศสัมพันธ์ 
2.งานแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่าง
ประเทศ 

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 

 
10.งานประสานสง่เสรมิการศกึษากบัศาสนาและการวฒันธรรม 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1.งานคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน การสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
2.งานคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษา การสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา 

-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-การด าเนินงานพทุธวจนะ 
-โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
-การเรียนธรรมศกึษาในสถานศึกษา 
-กิจกรรมสถานศึกษา นักเรียนด้านคุณธรรมดีเด่น 
 

 
 
 
            /11. งานส่งเสริมแหลง่การเรียนรู้... 
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11. งานสง่เสรมิแหลง่การเรยีนรู ้ สิง่แวดลอ้มทางการศกึษาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1.งานแหลง่เรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา  

- การส ารวจแหลง่เรียนรู ้
- การจัดท าทะเบียนแหลง่เรียนรู ้
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู ้

2.งานภูมิปัญญาท้องถ่ิน - การส ารวจภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
- การจัดท าทะเบียนภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

 
12. งานประสานและสง่เสรมิสถานศกึษาใหม้บีทบาทในการสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1.งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

-การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.งานความเข้มแข็งชองชุมชน -การสร้างเครือข่ายชุมชน 
-การสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
13. ปฏบิตังิานอืน่หรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ขอบขา่ยงาน ภารกจิ 
1.งานธุรการกลุม่ -การจัดท าธุรการของกลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา 

-การประชาสัมพันธ์ 
-การประสานงาน 

2.งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรบัรางวัลพระราชทาน 

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด 

3.งานแข่งขันวิชาการและศิลปหัตถกรรม 1.การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค 
 - ระดับก่อนประถมศึกษา (ทกุสงักัด) 
 - ระดับประถมศึกษา (ทุกสังกัด)  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
2.การประสานและสนับสนุนนักเรียนตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาค 
 3. การประสานนักเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้า
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ 

4.งานวันเด็กแหง่ชาติ การจัดกจิกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
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ส่วนที ่3 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

 งานส่งเสริมการจัดการศกึษาข้ันพืน้ฐานในรปูแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. การจัดการศึกษาในระบบ 
1.1 การก าหนดวธิกีารและแนวทางการรบันกัเรยีนระดบัปฐมวยัและการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งทัว่ถงึและมี

คุณภาพ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อก าหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ 
ตรวจสอบได ้

2. เพื่อให้เดก็ในวัยเรียนได้รบัการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
3. เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและประชาชนเกิดความเข้าใจในแนวทางการรับนักเรียน 

และให้ความร่วมมือในการสง่เด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและข้ันพื้นฐาน 
4. เพื่อให้บุคลากรผูท้ าหน้าทีส่ามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 

เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1.ท าความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัตกิารรับนักเรียน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนกัเรียน 
4. ท าความเข้าใจกับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
5. ก ากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรบันักเรียน รายงาน สพฐ. 
6. จัดหาที่เรียนให้นกัเรียนที่ยังไม่มีทีเ่รียน 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
การจดัการศกึษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่ก าหนดจุดมุง่หมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่เป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
 การศึกษาภาคบังคับหมายถึงการศึกษาช้ันปีทีห่นึ่งถึงช้ันปีที่เก้า (ช้ันประถมศึกษาปทีี ่1 

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3) ของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
 เดก็ หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแบง่เป็น 3 ระดบัคือ ระดับก่อน

ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
 ผูป้กครอง หมายถึง บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือ 

ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจ าหรือเดก็
ที่อยู่รบัใช้การงาน 
                        /คณะกรรมการ... 
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  คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา น านโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
มาวางแผนสู่การปฏิบัติในการก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการรับนักเรียนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   
การประชาสัมพันธ์และการวินิจฉัยแก้ปัญหาในการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย 

 บค.หมายถึงแบบฟอร์มทีก่ าหนดข้ึนเพื่อใช้เปน็แนวทางการด าเนินงานรับนักเรียน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 

พฐ. หมายถึง แบบฟอร์มที่ก าหนดข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานรับนักเรียน สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 พื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดข้ึนเพื่อ
ใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงทั้งนี้ให้ยึด ทร.14 เขตการ
ปกครองการคมนาคมและสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและนักเรียนสามารถ
เดินทางมาเรียนได้สะดวก 

 ศูนย์ประสานงานการรับนัก เ รียน หมายถึง การจัดตั้ง ศูนย์บริการการรับนักเรียน  
การแก้ปัญหาการรับนักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การรับ
นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียนของ สพฐ. 

ธันวาคม-
มกราคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของ
เขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา 

มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.ตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4-11 ปี 
จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจาก
ส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาที่จะเข้าเรียนชั้น
อนุบาล 1 และชั้น ป.1  

มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/คณะ
กรรมการฯ 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5.ประชุมชี้แจงสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับกฎหมายการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารชนทราบ 

มกราคม -
มีนาคม 

สานศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพื่อให้บริการข้อมูลและ
ข่าวสาร 

มกราคม -
มีนาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7.คณะกรรมการรับนักเรียน ก ากับดูแลการรับนักเรียน การ
คัดเลือกนักเรียนและการจัดที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษาที่ไม่มีที่เรียน 

มกราคม -
มีนาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการรับนักเรียน 

8.รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบ บค.01 – แบบ บค.31 
แบบ พฐ.01 – แบบ พฐ.25 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
1.พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf 
2.พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 (2545) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf 
3.พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่3 (2553) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-
2010.pdf 

4.พระราชบัญญัตกิารศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 

ตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรวัยเรียน 

ชี้แจงสถานศึกษาและผู้เก่ียงข้อง 

จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
การรับนักเรียน 

ก ากับ ติดตามดูแลการรับนักเรียน 

รวบรวมข้อมูลรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน 

 

http://www.local.moi.go.th/law90.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
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5.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 

6.พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2553 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-d.pdf 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-
23-08-2010.pdf 

7.พระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf 

8.กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการ 
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-
2010.pdf 

9.กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค 
บังคับ พ.ศ. 2545 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-

a.pdf 
10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2546 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf 

11. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรบันกัเรียน นักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf 
12. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 

http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf 
13.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครือ่งแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-
08-2010.pdf 

14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328 
15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรบัผูท้ี่มิใช่ 

ผู้ปกครองซึ่งมเีด็กทีม่ีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่  
พ.ศ. 2546 http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330 

16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education 

17. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันใหเ้ด็กเข้าเรียนก่อน 
หรือหลงัอายุตามหลกัเกณฑก์ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education 

18. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรบันักเรียน
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf 

19. แนวทางการด าเนินงานรับนกัเรียน
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรบันกัเรียน
E0443-1.pdf 

20. แบบ พฐ.01 –พฐ.25 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.pdf
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-08-2010.pdf
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99E0443-1.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99E0443-1.pdf
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http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4แบบพฐ.01

หนา้195-306.pdf 
21.แบบ บค.01 –บค.31 
https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1 

1.2 การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีภูเขาทุรกันดารและชาวเล 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและชาวเลที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้ 
ได้รับการศึกษาครบทกุคน 

2. เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและ 
ชาวเลได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. จัดให้เด็กวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนที่อยู่พืน้ที่ภูเขา ทุรกันดารและชาวเลให ้

ได้เข้าเรียนทกุคนตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมัธยมศึกษา 
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่ส านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนการศึกษาเฉพาะทางการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวชุมชนสถาบันทางศาสนาและสถาบันอื่นๆ 
เพื่อจัดให้นักเรียนในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและชาวเลให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา  หมายถึง การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติให้แก่เด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาและที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารห่างจากชุมชนทั่วไป 
เดก็ หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
ชาวเล หมายถึง กลุ่มชาติพันธ์ุหรือชนเผ่าที่มีภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง 

อันแตกต่างไปจากคนไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคใต้ของประเทศไทยในฝั่งอันดามันอาศัยใน 
เรือเพื่อใช้เป็นบ้านและยานพาหนะ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาเด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและ
ชาวเลที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับการศึกษา  

พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.ส ารวจและจัดท าระบบข้อมูลเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่ห่างไกล
ทุรกันดารและชาวเล 

กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 

โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและจัดเด็ก
ให้ได้เข้ารับการศึกษา 

เมษายน 
พฤษภาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. ติดตามตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหา 
 

มิถุนายน โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 

http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%90.01%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2195-306.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%90.01%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2195-306.pdf
https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1
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 Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบ บค.01 – แบบ บค.31 
แบบ พฐ.01 – แบบ พฐ.25 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1.พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf 
2.พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 (2545) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf 
3.พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3 (2553) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-
08-2010.pdf 

4.พระราชบัญญัตกิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf 
5.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 

6. พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2553 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-d.pdf 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-
23-08-2010.pdf 

ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาเด็กที่ 
อยู่ในพื้นที่ภูเขาทุรกันดาร 

แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแก้ปัญหา 

ส ารวจและจัดท าระบบข้อมูล 

ติดตามตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหา 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

http://www.local.moi.go.th/law90.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.pdf
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7.พระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf 
8. กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบรหิารและ                

การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-
12-2010.pdf 

9. กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการนบัอายุเดก็เพือ่เข้ารับการศึกษาภาค 
บังคับ พ.ศ. 2545 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-

a.pdf 
10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf 

11. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรับนกัเรียน นักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf 

12. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf 

13.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครือ่งแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-
23-08-2010.pdf 

14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328 

15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรบัผูท้ี่มิใช่ 
ผู้ปกครองซึ่งมเีด็กทีม่ีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู ่     
พ.ศ. 2546  http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330 

16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education 

17. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันใหเ้ด็กเข้าเรียนก่อน 
หรือหลงัอายุตามหลกัเกณฑก์ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education 
18. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรบันักเรียน

http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf 
19. แนวทางการด าเนินงานรับนกัเรียน

http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรบันกัเรียน
E0443-1.pdf 

20. แบบ พฐ.01 –พฐ.25 
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4แบบพฐ.01หนา้195-

306.pdf 
21.แบบ บค.01 –บค.31 

https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1 
 
 

http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-08-2010.pdf
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99E0443-1.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99E0443-1.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%90.01%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2195-306.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%90.01%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2195-306.pdf
https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1
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1.3 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เดก็ที่ไม่มหีลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับ 
  2. เพื่อจัดท าทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนให้สอดคล้อง 
กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ 

3. เพื่อให้การคุ้มครองด้านสทิธิมนุษย์ต่อกลุม่คนที่ไม่มสีถานะใดๆ สามารถด าเนินการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมีความสมดุลทัง้ทางด้านมั่นคงและสทิธิมนุษยชน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. จัดให้เด็กที่ไม่มหีลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษา 

ภาคบังคับตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ 
2. จัดท าทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนให้สอดคล้อง 

กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ 
3. ประสานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาของเด็กไรส้ัญชาติ 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
เด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์ หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาที่ไม่มี 

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือเด็กที่ไม่ใช่เช้ือชาติสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยด าเนินการ
เช่นเดียวกับเด็กที่มีสัญชาติไทยโดยทั่วไป รวมทั้งแนวปฏิบัติพิเศษ  ซึ่งจ าแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
  1. วิธีการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา 
  2. ระหว่างนักเรียนเรียนอยู่ในสถานศึกษา 

3. การย้ายที่เรียนระหว่างป ี
4. เมื่อจบการศึกษา 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจแนวทางด าเนินการรับเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติ
พันธ์ุ 

ธันวาคม 
มกราคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ส ารวจและจัดท าข้อมูลเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธ์ุ กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 

สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ด าเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทยทั่วไป เมษายน 
พฤษภาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนโรงเรียน หน่วยงาน บุคคล 
ครอบครัวในการจัดการการศึกษา 

พฤษภาคม สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหากับผู้เก่ียวข้อง 
 

พฤษภาคม
มิถุนายน 

สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
-แบบส ารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปทีี ่7-16 ป)ี ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนซึ่งเป็น 

เด็กไรส้ัญชาติต่างชาติพันธ์ุ 
  -บันทึกแจง้ประวัติบุคคล 
  -แบบส ารวจเพือ่จัดท าทะเบียนส าหรบับุคคลที่ไม่มสีถานะทางทะเบียน (แบบ 89) 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1.ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วย หลักฐานในการรบันักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน 

สถานศึกษา  พ.ศ. 2548 http://kormor.obec.go.th/discipline/dis-033.pdf 
  2.พระราชบัญญัตกิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 ส าหรบั

เด็กที่ไม่มสีถานะ ทางทะเบียนหรือไม่มสีัญชาติไทย 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328 

  4. พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf 

   
 

ส ารวจและจัดท าข้อมูลเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธ์ุ 

ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สรุปและรายงานผลด าเนินงาน 

ศึกษาท าความเข้าใจแนวทางด าเนินการรับ
เด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธ์ุ 

ติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหา 
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ด าเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทยทั่วไป 

http://kormor.obec.go.th/discipline/dis-033.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf
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5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตรุายวัน พ.ศ. 2549 
  6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.
2547 
  7. ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรบับุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 

1.4 การแกป้ญัหาเดก็ เดก็ตกหลน่  กลุม่เสี่ยง  และเดก็ออกกลางคนั 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เดก็ในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. เพื่อเฝูาระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รบัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

  1. จัดเด็กในวัยเรียนไดเ้ข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนือ่งจนจบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. จัดระบบการเฝูาระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รบัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่ส านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศูนย์การเรียนในสถานประกอบกา รห้องเรียนสาขาฯลฯ เพือ่ให้เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและ
เรียนต่อเนื่องจนจบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
การศกึษาภาคบงัคบั หมายถึง ช้ันประถมศกึษาปีที ่1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ของ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 

เดก็ หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
เดก็ตกหลน่ หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยงัไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 
เดก็กลุม่เสีย่ง หมายถึง เดก็ที่มีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 
เดก็ออกกลางคนั หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษา 

แล้วแต่ออกจากสถานศึกษาก่อนทีจ่ะจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ขั้นตอน/รายละเอียดในการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียดการด าเนินการ ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ส ารวจและจัดท าระบบข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออก
กลางคันในแต่ละปีให้ครอบคลุมและชัดเจน 

พฤษภาคม โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุม่
ส่งเสริมฯ 

3. แต่งตั้งและประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงและ
เด็กออกกลางคันเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา 

มิถุนายน คณะท างาน/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ชี้แจงและแนะน าแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหา ให้สถานศึกษารับทราบ
และถือปฏิบัติ 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/ 

5. ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตามแนวทางที่ก าหนด กรกฎาคม โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

กรกฎาคม โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งและประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาเด็ก
ตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน 

ชี้แจงและแนะน าแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหาให้
สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ 

สรุปและรายงานผลด าเนินงาน 

ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียด 

ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ตามแนวทางที่ก าหนด 

ส ารวจและจัดท าระบบข้อมูล 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบส ารวจข้อมลูเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปทีี่ 7-16 ป)ี ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน 

หรือเข้าเรยีนแล้วแต่ออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันสงักัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบญัญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf 
2.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 

1.5 งานทะเบยีนหลกัฐานการศกึษา 

1.5.1 การสัง่ซือ้ ควบคมุและจดัเกบ็และยกเลกิระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดหา ควบคุมและจัดเกบ็ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนทีส่ าเรจ็การศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบ 

ข้อมูลการส าเรจ็การศึกษา 
3. เพื่อยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การสั่งซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. การให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่ส าเรจ็การศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบ 

ข้อมูลการส าเรจ็การศึกษา 
3. การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
หลกัฐานทางการศกึษา หมายถึง เอกสารส าคญัทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพื่อใช ้

ประกอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามภารกิจการจัดการศึกษา  จัดท าขึ้น 
1. เพื่อบันทึกข้อมูลในการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
2. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูลและผลการเรียนของนักเรียน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒแิละรับรองผลการเรียนของนักเรียน 
หลักฐานการศึกษาไว้เป็น 2 กลุ่มคือ 
-เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบได้แก ่

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
3) แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) 

-เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาด าเนินการเองได้แก ่
1) แบบแสดงผลการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.4) 
2) เอกสารบันทึกการพฒันาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
3) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6) 
4) ใบรบัรองผลการศึกษา(ปพ.7) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
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5) ระเบียนสะสม(ปพ.8) 
6) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 

  ระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) เป็นเอกสารส าหรบับันทกึข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ตามเกณฑ์การผ่านช้ันของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่
สาระ  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของ
สถานศึกษาและผลการประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้ให้กับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล  ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียน 
2) ผลการเรียนสาระการเรียนรู้ 
3) ผลการปฏิบัติกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
5) ผลการประเมินการอา่นคิดวิเคราะหแ์ละเขียน 
6) ผลการประเมินระดับชาติ 
7) สรุปผลการเรียน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การสัง่ซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2.สถานศึกษาท าหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ต่อส านักงานเขตพื้นที่ ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ของ

สถานศึกษา 
3. กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดซ้ือเอง  
   - ท าหนังสือสั่งซ้ือแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ  
นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือ 
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการซ้ือเอง 
  -ส านักงานเขตพื้นที่ท าหนังสือสั่งซ้ือแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของ สกสค. 
โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 

4.ผู้รับมอบฉันทะของส านักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา น าแบบพิมพ์ที่ซ้ือมา
ลงบัญชีรับ จ่ายแบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลขของส านักงานเขตพื้นที่ 

ภายใน 3 วันท า
การ 

เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. สถานศึกษาน าแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาและจัดเก็บ
เพื่อประโยชนต่์อไป 

 เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ซ้ือ                                           กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

สถานศึกษาท าหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ต่อ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ท าหนังสือสั่งซ้ือแบบพิมพ์ถึง
องค์การค้าของ สกสค.โดยระบุ
ชื่อ นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะ 

ท าหนังสือสั่งซ้ือแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของ
สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/บุคลากร
ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

น าแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ -จ่ายแบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลข 

สถานศึกษาน าแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของ
สถานศึกษาและจัดเก็บเพื่อประโยชนต่์อไป 
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 การยกเลกิระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการยกเลิก ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. กรณี แบบพิมพ์สูญหาย 
2.1 ผู้ท าให้สูญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อลง
บันทึกประจ าวัน แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน 
2.2 สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 ฉบับที่สูญหาย(แนบ
เอกสารลงบันทึกรายงานประจ าวัน)ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอบสวนข้อเท็จจริงและท ารายงานขอ
ยกเลิกพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ส่วนกลางเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิภาครายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 
2.4 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ท าการสอบสวนสถานศึกษาให้ได้ความจริงอีกครั้งหน่ึงก่อนลงนามประกาศ
ยกเลิกแบบพิมพ์ 
2.5 แจ้งประกาศการยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด  ส านักงานเขตพื้นที่ทุกส านักงานเขต 

ภายในสองสัปดาห์
หลังรับเรื่อง 

เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 

3. กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ช ารุดด้วยเหตุจนไม่สามารถใช้การได้  
3.1 สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์  โดยระบุ สาเหตุ เลขที่ และ
จ านวนแบบพิมพ์ที่เสียหายเสนอส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบสวน 
ถ้าเสียหายเล็กน้อย อาจไม่ต้องยกเลิก แต่เห็นควรยกเลิกเสนอส านักงาน
เขตพื้นที่ 
3.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ฉบับที่เสียหาย
ส่วนกลางเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิภาค
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพื่อลงนาม 
3.4 เม่ือผู้ประกาศยกเลิกลงนามแล้วให้สถานศึกษา/ส านักงานเขตพื้นที่แจ้ง
ประกาศทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ส านักงานเขตพื้นที่ทุก
ส านักงานเขต 

ภายในสอง
สัปดาห์/หลังรับ
เรื่อง 

เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา/ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม 
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 Flow Chart  
 
 
 
             กรณีแบบพิมพ์สูญหาย                                                                 กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ช ารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
-หนังสือการสั่งซื้อแบบพิมพเ์อกสารหลกัฐานการศึกษา 
-แบบยื่นค าร้องขอ ปพ. 1 
-บัญชีรับ-จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร 

 เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf 
2.หลักฐานการศึกษา 
http://academic.obec.go.th/web/node/108 
3.ความรู้เกี่ยวกบัแบบ ปพ. 
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

ผู้ท าให้สูญหายแจ้งความ
เอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่

ต ารวจ 

สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ 

แจ้งประกาศการยกเลิก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอบสวน
ข้อเท็จจริงและท ารายงานขอยกเลิก 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดท าการสอบสวนก่อนลง
นามประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ 
 

สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบสวน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานขอ
ยกเลิกแบบพิมพ์ 

แจ้งประกาศการยกเลิก 

http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
http://academic.obec.go.th/web/node/108
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
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4.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่วก 558/2546 เรื่อง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1) 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf 
5.แนวทางการด าเนินงานจัดเก็บหลักฐานส าคัญทางการศึกษา 
http://202.143.173.94/km/research/1385437996_แนวปฏิบติั%20รูปเล่ม.pdf 
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user10/nawpatibut44.pdf 

1.5.2 การสั่งซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดหา ควบคุมและการจัดเกบ็รักษาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร  
(ปพ.2) ให้ถูกต้อง 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การสัง่ซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

การยกเลิกหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นหลักฐานเอกสารทางการศึกษา 
ที่ออกให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ซึ่งเป็นการศึกษา 9 ปีและส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อแสดง
วุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธ์ิของผู้ส าเร็จการศึกษา  นักเรียนสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของตนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างานหรือเพื่อการอื่นใดที่ต้องการแสดงวุฒิการศึกษา   
โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2.สถานศึกษาท าหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรต่อส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 

3. กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดซ้ือเอง  
   - ท าหนังสือสั่งซ้ือแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรถึงองค์การค้าของ สกสค. 
โดยระบุชื่อ นามสกุลผูท้ี่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือ 
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการซ้ือเอง 
  - ส านักงานเขตพื้นที่ท าหนังสือสั่งซ้ือแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรถึงองค์การ
ค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 

4.ผู้รับมอบฉันทะของส านักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา น าแบบพิมพ์
ประกาศนียบัตรลงบัญชีการสั่งซ้ือแบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลขชุดที่ 
เลขที่ในบัญชีการสั่งซ้ือของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ภายใน 3 วัน 
ท าการ 

เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. สถานศึกษาน าประกาศนียบัตรลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาและ
จัดเก็บเพื่อประโยชนต่์อไป 

 เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 

 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf
http://202.143.173.94/km/research/1385437996_%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.pdf
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user10/nawpatibut44.pdf
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
   กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ซ้ือ                                     กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 
-แบบค าร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร 
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแกผู่้ส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-แบบรายงานผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

 เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf 
2. หลักฐานการศึกษา 
http://academic.obec.go.th/web/node/108 
 3. ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ. 
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

สถานศึกษาท าหนังสือขอซ้ือประกาศนียบัตร
ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ท าหนังสือสั่งซ้ือประกาศนียบัตรถึง
องค์การค้าของ สกสค.โดยระบุชื่อ 
นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะ 

ท าหนังสือสั่งซ้ือประกาศนียบัตรถึงองค์การ
ค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/
บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

น าแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ -จ่ายแบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลข 

สถานศึกษาน าประกาศนียบัตรลงบัญชีรับแบบพิมพ์
ของสถานศึกษาและจัดเก็บเพื่อประโยชนต่์อไป 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
http://academic.obec.go.th/web/node/108
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
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4. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.2) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf 
 5. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดท า จัดส่ง และจัดเก็บแบบ 
รายงาน ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.3) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf 
 6. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 329 /2546 เรื่อง การจัดท าและการควบคุมระเบียนผลการ 
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P
_329-2546_1-51.pdf 

7. รายงานผูส้ าเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

1.5.3 การสั่งซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดเกบ็รักษาหลกัฐานแบบรายงานผู้ส าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ให้ถูกต้อง 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

การจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทกุสงักัด 
ใช้ตัดสินและอนุมัตผิลการเรียนให้ผูเ้รียนเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       ข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
        โรงเรียน   
          สั่งซือ้โดยตรงได้ที่องค์การค้าของ สกสค.  ผู้อ านวยการ/ครูใหญ่  เป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดซื้อ 

การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  สถานศึกษาด าเนินการดังน้ี 
1) แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษา เพื่อรบัผิดชอบการจดัท าแบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.

3)  และเอกสารส าคัญอื่น ๆ ของสถานศึกษา 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา(ปพ.3) เป็นคราวๆ ไป

ประกอบด้วย   ผู้เขียน/พิมพ์  ผู้แทน  และผู้ตรวจ  
3) นายทะเบียน เป็นผูก้ ากับดูแลใช้แบบพมิพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น      
แบบรายงานผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)    
     จ าแนกเป็น 3 แบบ คือ แบบรายงานผลการเรียนผูส้ าเรจ็การศึกษา ระดบัช้ัน 
      -ประถมศึกษา (ปพ.3:ป) 
      -มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3:บ) 
      - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ) 
การกรอกแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3 : ป, ปพ.3 : บ  และ ปพ.3 : พ) 

-ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียน  หรือพิมพ์ด้วยพมิพด์ีด  หรือคอมพิวเตอร์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง  กรณีใช้วิธีการเขียน ให้ใช้หมึกสีด าเท่านั้น   

-ตัวเลขที่กรอกควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก  

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_329-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_329-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
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-ห้ามลบ  หรือขูดข้อมลูที่กรอกไปแล้ว 
-กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิด หรือข้อความที ่

ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกตอ้งหรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมกึสีแดง  และให้
ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามก ากับไว้ 

การเก็บรักษา แบบ ปพ.3  
1) โรงเรียน ต้องจัดท า ปพ.3 ด้วยต้นฉบับทั้งสอง/สามชุด โดยสั่งซือ้แบบพิมพจ์ากองค์การค้า 

ของ สกสค.  
2) ผู้จบการศึกษาวันเดือนปีเดียวกันถือเป็นจบ การศึกษารุ่นเดียวกันให้จัดท าแบบรายงานผู้ส าเรจ็ 

การศึกษา (ปพ.3)  เป็นฉบบัเดียวกัน โดยใหเ้ลขล าดับที่ต่อเนื่องกันในฉบบัเดียวกัน  แต่เมื่อใดทีจ่บการศึกษา
ต่างวันเดือนปีกัน ต้องจัดท าแบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) แยกฉบับกันกษา แบบ ปพ.3 

3) เมื่อจัดท าแบบรายงานผู้ส าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) เสร็จเรยีบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคนและนาย
ทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่ก าหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ผูอ้ านวยการ หรืออาจารย์
ใหญ่ หรอืครูใหญ่ แล้วแต่กรณีพจิารณาอนุมัติจบหลักสูตร 

4) ผู้อ านวยการ หรือครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่จดัท าเสร็จเรียบรอ้ยแล้วเพือ่ความถูกต้องสมบรูณ์ 
และรอบคอบก่อนลงนามอนมุัติผลการจบหลักสูตร 

สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ตามแนวปฏิบัติข้างต้น เพื่อใช้เป็น 
หลักฐานส าหรบัตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูจ้บการศึกษาต่อไป 

5.   สถานศึกษาจะต้องส่งเอกสารที่จัดท าเรียบร้อยแล้ว ไปให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกบ็รักษา ต้องส่งดว้ยต้นฉบับ ภายใน 30 วันหลงัจากผูเ้รียนได้รบั  
การอนุมัติให้ส าเรจ็การศึกษา 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องการจัดท า  การจัดซ้ือและการจัดเก็บ มกราคม-มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/

สถานศึกษา 
3. แจ้งเป็นหนังสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ปพ.๓)  ตามระเบียบก าหนด 

มีนาคม-เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา ภายใน 3 วัน 
ท าการ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 
-แบบค าร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร 
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแกผู่้ส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-แบบรายงานผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

 เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf 
2. หลักฐานการศึกษา 
http://academic.obec.go.th/web/node/108 
 3. ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ. 
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องการจัดท า   
การจัดซ้ือและการจัดเก็บ 

แจ้งเป็นหนังสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ตามระเบียบก าหนด 

จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
http://academic.obec.go.th/web/node/108
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
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4. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.2) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf 
 5. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดท า จัดส่ง และจัดเก็บแบบ 
รายงาน ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.3) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf 
 6. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 329 /2546 เรื่อง การจัดท าและการควบคุมระเบียนผลการ 
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P
_329-2546_1-51.pdf 

7.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552 
   เรื่อง การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.1) 
      8.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 617/2552 
     เรื่อง การจัดท าประกาศนียบัตร หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.2) 
      9.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 
     เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา หลกัสูตรแกนกลา(ปพ.3) 
      10.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 619/2552 
     เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน 

11. รายงานผูส้ าเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

1.5.4 การตรวจสอบวุฒิการรับรองการศึกษาและเทียบโอนผลการเรียน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 
2. เพื่อรบัรองการศึกษา 
3. เพื่อเทียบโอนผลการเรียน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 

  2. การรับรองการศึกษา 
3. การเทียบโอนผลการเรียน 

 จ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
การตรวจสอบวฒุ ิหมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบ 

ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมคัรเข้าท างานหรือศึกษาต่อ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่จบการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการ 

ตรวจสอบวุฒิของผูจ้บการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มหีน้าทีจ่ัดเกบ็หลักฐานการจบ
การศึกษาทีส่ถานศึกษาจัดท าและรายงานมาให้ทราบในแตล่ะครั้งที่มผีู้จบการศึกษา 

สถานศึกษาทุกแหง่ที่มผีู้จบการศึกษาเป็นผูจ้ัดเกบ็ข้อมลูและจัดท าข้อมลูผู้จบการศึกษา  
และมหีน้าที่ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_329-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_329-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สามารถตรวจสอบวุฒิส าหรับผู้จบการศึกษา 
ตามหลักสูตรเดิมประเภทนักเรียน ในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สายสามัญ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ย้อนลงไป ส่วนประเภทสมัครสอบ บุคคลภายนอก ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญสามารถขอตรวจสอบวุฒิส าหรับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 
ย้อนลงไปหากตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ผลประการใด หน่วยงาน/สถานศึกษาจะมีหนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบ ไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิโดยตรง ในการขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาบุคคล 
ผู้เป็นเจ้าของเอกสารการศึกษา ไม่สามารถถือหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิไปด้วยตนเองได้ ส าหรับการ
ตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ และตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา ฉบับต่างๆ  

การรับรองการศึกษา หมายถึง การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียน 
ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ 

การออกหนังสือรับรองการศึกษา ผู้จบการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ประสงค์จะ 
ขอหนังสือรับรองการศึกษาวุฒิในประเทศ สามารถติดต่อย่ืนค าร้องขอได้ ที่สถานศึกษาทุกแห่ง หนังสือรับรอง
การศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร ใบแทนประกาศนียบัตร ใบแทนใบสุทธิ หนังสือรับรองความรู้ ใบ ป.04  
ใบ ป.05 ใบ รบ.1ใบ ปพ.1 ใบรับรองวุฒิ ใบแสดงผลการเรียนเป็นรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (transcript)  
ใบรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ใบแปลประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษ (ส าหรับหนังสือรับรอง
การศึกษาเป็นภาษาอังกฤษออกให้เพื่อใช้ในต่างประเทศ) 

การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน าผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ 
หรือประสบการณ์การท างาน  การฝึกอาชีพ มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

ผู้ที่ก าลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือมีผลการเรียนที่สะสมไว้และจะขอเทียบโอน 
ผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  
เพื่อเรียนต่อเนื่องให้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งวุฒิในประเทศและวุฒิต่างประเทศ สามารถติดต่อขอ
สมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าเรียน และยื่นผลการเรียนที่สะสมไว้หรือยื่นเอกสาร
การศึกษาที่ได้เคยเรียนเดิม เพื่อให้สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนเป็นผู้พิจารณาเทียบโอน โดยไม่ต้องเริ่มต้นเรียน
ใหม่ แต่สามารถเรียนต่อเนื่องได้ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียน แต่ผู้ขอ
เทียบโอนจะต้องมีเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ หรือสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนอาจจะ
ประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพิจารณาจากแฟูมสะสมผลงาน การทดสอบ
มาตรฐาน การทดสอบทักษะประสบการณ์ หรือการฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนว
การเทียบโอนผลการเรียนไว้ส าหรับสถานศึกษา  
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2.ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สถาบันขอความร่วมมือ ตลอดปี คณะกรรมการ/ 
3. เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจลงนาม ภายใน 1 

สัปดาห์ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้สถาบันและหน่วยงานที่ขอทราบ ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 

 Flow Chart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 การรับรองการศึกษา 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2.ด าเนินการรับรองการศึกษาให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลโดย
สถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ 

ตลอดปี  

3. เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจลงนาม ภายใน 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. แจ้งผลการรับรองความรู้ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคล ภายใน1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 

ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สถาบันขอความร่วมมือ 

แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 

เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
หรือผู้มีอ านาจลงนาม 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การเทยีบโอนผลการเรยีน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ชี้แจงท าความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการรับรองการศึกษา 

แจ้งผลการรับรองความรู้ 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 

ชี้แจงท าความเข้าใจการเทียบโอนให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด 

ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา 

สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจ
ลงนาม 



36 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1.หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 
2.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 
3.หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2544 

http://210.1.20.39/resources/node/285 
4.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

http://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf 
5.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferGradeIntoInternalEducationSystem
_1-51.pdf 

6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89327 

7.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรบัรองความรู้ของ
สถานศึกษา 2547 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_MOETestimonialAndSchoolAssuranceDocumentIss
ueingProcedure_1-51.pdf 

8. คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู  
http://www.kuchinarai.ac.th/document/57/Job02.pdf 

9.แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 http://pkc.ac.th/main/attachments/article/115/แนวปฎิบัติการวัด.pdf 

10.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลกัการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษา 
ส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgra
m_1-51.pdf 

11.แนวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferBasicAndCollegeGrade_1-51.pdf 
  12.แนวทางผลการเทียบโอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2
e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b881e
0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.pdf 

13. การเทียบโอนผลการเรียน http://bet.obec.go.th/bet/385 
14. การออกหนังสือรบัรองการศึกษา http://bet.obec.go.th/bet/374 
15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ง การเทียบความรู้ 

http://210.1.20.39/resources/node/285
http://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferGradeIntoInternalEducationSystem_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferGradeIntoInternalEducationSystem_1-51.pdf
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89327
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_MOETestimonialAndSchoolAssuranceDocumentIssueingProcedure_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_MOETestimonialAndSchoolAssuranceDocumentIssueingProcedure_1-51.pdf
http://www.kuchinarai.ac.th/document/57/Job02.pdf
http://pkc.ac.th/main/attachments/article/115/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgram_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgram_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferBasicAndCollegeGrade_1-51.pdf
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.pdf
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.pdf
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.pdf
http://bet.obec.go.th/bet/385
http://bet.obec.go.th/bet/374
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http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_DomesticQualifyCompare1_1-51.pdf 
16.แบบค าร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf แบบค าร้อง
ขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา 

2. งานการศกึษานอกระบบ 
 2.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย 

และได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รบัการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ป ี
2. เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่จะเช่ือมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้ 
เช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนใหผู้้เรยีนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อย่างทั่วถึง 
  3. การอนุญาตใหส้ านักงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัด
การศึกษาให้กบัเด็กที่มีความจ าเป็นไมส่ามารถเรียนในระบบได้ 

 ค าจ ากัดความ 
การศกึษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุง่หมาย   

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัด
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพปญัหาและความต้องการของ
แต่ละบุคคลและแต่ละกลุม่ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัน้ตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา   ตาม
อัธยาศัย 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษานอกระบบและแนวทาง
ด าเนินการ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
          -อนุญาตให้ส านักงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจ าเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_DomesticQualifyCompare1_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf%20แบบคำร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf%20แบบคำร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา
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 Flow Chart  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบญัญัตสิ่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89184 
2. กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบง่ระดับและการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยhttp://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-e.pdf 

2.2 การจดัการศกึษาทางเลอืก 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสไดร้ับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ป ี

2. เพื่อใหผู้้ที่มหีน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝุายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้องในการจัดการศึกษาทางเลือก 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาทางเลือก 
3. จัดท าข้อมลูสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง เป็นปจัจบุัน ถูกต้อง 

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

วางแผนและก าหนดแนวทาง 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ 

ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้อง 

สร้างความรู้ความเข้าการจัดการศึกษานอกระบบและ
แนวทางด าเนินการ 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89184
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-e.pdf
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 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
การศึกษาทางเลือก  หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืนอยู่บนรากฐาน 

ทางศาสนธรรม รากฐานทางปัญญา รากฐานทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาเด็กใหเ้จริญเติบโตตามศักยภาพ  
ในธรรมชาติของตัวเด็กโดยเน้นที่ความสุขและการอยู่ร่วมกันแบบสันติ รูปแบบการศึกษาทางเลือกจะเป็น
รูปแบบทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียน และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเนือ้หาสาระที่เรียนรู ้การศึกษา
ทางเลือกอาจจ าแนกได้ ๗ ฐานการเรียนรู้คือ  
             1. การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว หรือ Home School ครอบคลุมทัง้แบบครอบครัว
เดี่ยวและกลุ่มครอบครัวหรือเครือข่าย ปจัจบุันมีอยูเ่กือบ ๑๐๐ ครอบครัวทั่วประเทศ  
            2.การศึกษาทางเลอืกที่องิกบัระบบของรัฐ ได้แก่ โรงเรียนในระบบทีจ่ัดกระบวนการเรียนรู้
แบบ เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์ของผู้เรียน มีการสร้างเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้อยูเ่สมอ เช่น โรงเรียน
หมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุง่อรุณ โรงเรียนปญัโญทัย เป็นต้น  
             3.การศึกษาทางเลือกสายครูภูมปิัญญา ได้แก่ พ่อครูแม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สงักัดกลุ่มหรือ
เครือข่าย และด าเนินการถ่ายทอดภูมปิัญญาแก่ชนรุ่นหลงัทัง้แบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ในความรู้
ด้านศิลปะการช่าง การแพทยพ์ื้นบ้านและสมุนไพร การอ่านเขียนอักษรโบราณ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ฯ 
             4.การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม ซึง่จัดกระบวนการเรยีนรู้แก่สมาชิกและสาธารณะโดย
เน้นศาสนธรรม มีกจิกรรมการฝึกฝนจิตใจและวิถีชีวิตทั้งแนวปฏิบัติธรรม การปฏิบัตสิมาธิ แนวต่อต้านบริโภค
นิยม แนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ได้แก่ สัมมาสิกขา สันติอโศก ปอหเ์นาะ  
             5.การศึกษาทางเลอืกทีเ่ป็นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มเีจตนา
ในการจัดการเรียนรู้แก่กลุม่เปูาหมายของตน ในรูปแบบกระบวนวิชา การฝึกอบรม การบรรยาย เช่น สถาบัน
การเรียนรู้ขององค์กรพฒันาเอกชน ศูนย์ ชมรม อาทิ เสมสกิขาลัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มหาวิชชาลัยชุมชน
ปักษ์ใต้ โรงเรียนใต้รม่ไม้ โรงเรียนชาวนา สถาบันโพธิยาลัย เป็นต้น  
            6.การศึกษาทางเลอืกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นภาคการเรียนรู้ที่กว้างขวาง
หลากหลายที่สุด ทัง้กลุ่มการเรียนรูผ้่านกจิกรรมออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พื้นบ้าน การพัฒนาอาชีพ 
การสบืสานภูมปิัญญาและวัฒนธรรม การอนรุักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ – สิ่งแวดล้อม การอนามัยและ
สาธารณสุข การปูองกันยาเสพติด สิทธิชุมชน เป็นต้น  
             7.การศึกษาทางเลอืกผ่านสื่อการเรียนรู้และแหลง่เรียนรู้ ทัง้ที่ผ่านสือ่สารมวลชนประเภท
สิ่งพมิพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสือ่สมัยใหมอ่ย่างเว็บไซต์ รวมถึงห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว หรือแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ใหส้าระความรู้ มีความต่อเนื่อง กอ่เกิดการเรียนรู้อย่างหนึง่  

จุดเด่นของการศึกษาทางเลือก  
1. การศึกษาทางเลือก มิได้มเีปูาหมายการศึกษาเพือ่สนบัสนุนปัจเจกบุคคล อย่างที ่

การศึกษาทั้ง 3 ระบบนั้นเป็น หากแต่มีเจตนาเพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนรวม แก้ปัญหาของส่วนรวม  
2. การศึกษาทางเลือก มุ่งเน้น ” กระบวนการของการเรียนรู้” แบบเอาปัญหาเป็นตัวตั้ง มิใช่ 

เอาหลักสูตรเป็นตัวตั้ง  
                     3. การศึกษาทางเลือก เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันอย่างเสมอ
ภาคภายในกลุ่ม – ชุมชนมิได้มีผูส้อนและผูเ้รียนทีส่ัมพันธ์กนัในเชิงอ านาจ  
                     4. การศึกษาทางเลือก มิได้มเีนื้อหาหลกัสตูรใด ๆ ที่อิงต่อระดับทางการแต่อย่างใดหากแต่
เป็นองค์ความรู้ทีส่ังเคราะห์ข้ึนจากปัญหาชุมชนเอง  
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                     5. การศึกษาทางเลือก ไม่ได้ต้องการสร้างผู้เรียนที่มีความเหมอืนหากแต่ต้องการให้ความต่าง
งอกงามอย่างเป็นไทย  
 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดการจัดการศึกษาทางเลือก ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือกและแนวทาง
ด าเนินการ 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือกและ
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. แต่งตั้งคณะนิเทศและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางเลือกในสังกัด ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
คณะนิเทศ 

5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือก 
และแนวทางด าเนินการ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือกและ
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 
 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

แต่งตั้งคณะนิเทศติดตามและนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ทางเลือกในสังกัด 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1.การศึกษาทางเลอืกในโรงเรียน 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723 
http://teacher.obec.go.th/index1.htm 

3. การจดัการศกึษาตามอัธยาศยั 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสไดร้ับ 
การศึกษาที่หลากหลายตลอดชีวิต 

2. เพื่อใหผู้้ที่มหีน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝุายมีความเข้าใจและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. จัดแหลง่การเรียนรู้ประเภทต่างๆ 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่เกิดข้ึนตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู ้

จากประสบการณ์ จากการท างาน จากบุคคล จากครอบครวั จากชุมชน จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความบันเทงิ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะทีส่ าคัญคือ ไม่มหีลกัสูตร ไม่มีเวลาเรียน
ที่แน่นอน ไม่จ ากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มีการรบัประกาศนียบัตร มีหรือไมม่ีสถานที่
แน่นอน เรียนที่ไหนก็ได้ ลักษณะการเรียนส่วนใหญเ่ป็นการเรียนเพื่อความรู้และนันทนาการ อีกทัง้ยังไมจ่ ากัด
เวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดข้ึนในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต 

รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีรูปแบบการศึกษา  
หรือการเรียนรู้ที่ตายตัว ไม่มีหลักสูตรเป็นตัวก าหนดกรอบกจิกรรม หรือขอบข่ายสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้
ข้ึนอยู่กับความต้องการ และแรงจงูใจใฝุรู้ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี เราสามารถจัดกจิกรรม เพื่อเสริมใหเ้กิด
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ดังนี้  

1.จัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่นหอ้งสมุดประชาชน การเรียนรู้ด้วยระบบ 
คอมพิวเตอรอ์อนไลน์ พิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ากภูมิปญัญาชาวบ้าน การจัดกลุม่เสวนา หรือการ
อภิปราย กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมลู และความรู้
ต่างๆ ฯลฯ 

2.ส่งเสริมสนับสนุน และพฒันาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ สนับสนุนสือ่แก่ 
หน่วยงานและแหลง่ความรู้ต่างๆ 

3.ส่งเสริมใหห้น่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดในสถานที่ราชการ  
สถานประกอบการ ฯลฯ 

4.ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันากลุ่มต่างๆ ตามความต้องการ และความสนใจ เช่น กลุม่ 
ดนตรี กลุ่มสิ่งแวดลอ้ม พัฒนาชุมชน ฯ 
 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน จัดเก็บเป็นข้อมูล
สารสนเทศ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การศึกษาอัธยาศัยคืออะไร 

http://education.dusit.ac.th/edu_doc/news/new250110.html 
2.พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. ๒๕๕๑ 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law030351-1.pdf 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ศึกษาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน 
จัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

http://education.dusit.ac.th/edu_doc/news/new250110.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law030351-1.pdf


43 
 

 
 งานส่งเสริมและสนับสนนุการจดัการศกึษาข้ันพื้นฐานของบคุคล ครอบครัว 

องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื่น 

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐานของบคุคล ครอบครัว องคก์รชุมชน
องคก์รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสงัคมอื่น 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสง่เสรมิการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื่น 
2. เพื่อให้การสนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้ิดามารดาหรือผูป้กครองและสถาน 

ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
3. เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. การอนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
4. การเทียบโอนผลการเรียน 
5. การย้ายภูมิล าเนา 
6. การเลกิการจัดการศึกษา 

  7. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

การศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง การศึกษาข้ันพื้นฐานที่ครอบครัวจัดโดยสิทธิ 
คุ้มครองตามกฎหมายซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาใน
ระบบ   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้ 

ลักษณะเด่นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของไทยมีลกัษณะเด่น  5 ประการ ดังนี ้
1. เป็นการจัดการศึกษาที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง  เป็นการจัด 

การศึกษาเองทั้งหมดหรือโดยมีข้อตกลงจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน  อาจเป็นผู้สอนด้วย
ตนเองหรืออ านวยการให้เกิดการเรียนการสอนข้ึน 

2. มีการจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนครอบครัวเดี่ยว หรือศูนย์การเรียนกลุ่มครอบครัว    
(บางครอบครัวอาจเลือกที่จะไม่เป็นศูนย์การเรียนกเ็ป็นไปได้) 

3. สาระและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่จัดข้ึน เป็นไปในทางตอบสนองต่อ 
ปรัชญา ทัศนะ ความเช่ือ ความสนใจ ความต้องการหรือปัญหาของแต่ละครอบครัว จึงเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไป มีความยืดหยุ่นเป็นอิสระ 

4.  ความส าเร็จของการศึกษา  มุ่งไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล    
อย่างพยายามใหส้อดคล้องกบัความถนัด   ความสนใจและความต้องการที่มีอยูจ่รงิ   จากการเป็นหน่วย
การศึกษาขนาดเลก็ทีส่ามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและผสมผสานไปกบัวิถีการด าเนินชีวิต 
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5. ไม่ใช่การศึกษาที่เป็นกจิการทางธุรกิจเพื่อผลก าไร และไม่เป็นไปเพื่อการแอบอ้าง 
แสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก  

การจดัการศกึษาโดยครอบครวั หมายถึง การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่บิดามารดา 
หรือบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองเป็นผู้รบัผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเองโดย 
เป็นผู้สอนด้วยตนเองหรือเป็นผู้อ านวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

การจดัการศกึษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดต้ังศูนย์การเรียนเพือ่จัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การอนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดปี ผู้จัดการศึกษา 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯให้ค าปรึกษา/แนะน า ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯฯ 
3. แต่งตั้งคณะท างานเชิงวิชาการตรวจสอบ ให้ค าแนะน า ปรึกษา
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

คณะท างาน 

4. ผู้จัดการศึกษาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะท างาน
วิชาการ 

1 สัปดาห์ ผู้จัดการศึกษา 
 

5. ผู้จัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาฯพร้อมแผนการจัด
การศึกษาตามที่ปรับปรุง 

1 สัปดาห์ บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชน
องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา
สถานประกอบการฯ 

6. ส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุญาต 
 

1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7. ถ้าอนุญาตแจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบ ถ้าไม่อนุญาตผู้จัดอุทธรณ์ให้
ทบทวนมติของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 

ภายใน1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสง่เสริมฯ/ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายฯ 

8. กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ.ของบประมาณ ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายฯ 

9. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้จัดการศึกษา ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่การเงินฯ 
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 Flow Chart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯให้ค าปรึกษา/แนะน า 

ผู้จัดการศึกษาติดต่อ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้จัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาฯพร้อมแผนการจัด
การศึกษาตามที่ปรับปรุง 

ผู้จัดการศึกษาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะท างาน
วิชาการ 

ถ้าอนุญาตแจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบ ถ้าไม่อนุญาตผู้จัดอุทธรณ์ให้ทบทวนมติ 
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 

กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ.ของบประมาณ 

ส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

พิจารณาอนุญาต 
 

แต่งตั้งคณะท างานเชิงวิชาการตรวจสอบ ให้
ค าแนะน า ปรึกษา 

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
ให้ผู้จัดการศึกษา 
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 การเทียบโอนผลการเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 
2. จัดท าระเบียบ/แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน ภายใน 3 

สัปดาห์ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ผู้ขอเทียบโอนยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน 2 
สัปดาห์ 

ผู้จัดการศึกษา 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5.ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ขอ
เทียบโอน 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

6.ตัดสินผลการเทียบโอน ภายใน 1 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

7. ออกหลักฐานใบแจ้งผลการเทียบโอนให้ผู้ขอเทียบโอนกรณีอนุมัติ
และจัดท าทะเบียนการเทียบโอน ถ้าไม่อนุมัติแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 

ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ขอเทียบโอนยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบ 

จัดท าระเบียบ/แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน 

ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน 

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
ของผู้ขอเทียบโอน 

คณะกรรมการตัดสินผลการเทียบโอน 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ออกหลักฐานใบแจ้งผลการเทียบโอนให้ผู้ขอเทียบโอนกรณีอนุมัติและ
จัดท าทะเบียนการเทียบโอน ถ้าไม่อนุมัติแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
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 การย้ายภูมิล าเนา 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการย้ายภูมิล าเนา ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 
2. ผู้จัดการศึกษาท าหนังสือแจ้งขอย้ายภูมิล าเนา - ผู้จัดการศึกษา 
3. เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ภายใน 1 

สัปดาห์ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 

4. ท าหนังสือถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งใหม่พร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 

5. จ าหน่ายผู้เรียนออกจากทะเบียนผู้เรียน ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 

6. กรณีส านักเขตพื้นที่ในพื้นที่ตั้งใหม่ เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาทราบและอนุญาตให้จัดการศึกษาต่อกรณีสิ้นสุดแผนการจัด
การศึกษาด าเนินการขออนุญาตใหม่ 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

 
 Flow Chart 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้จัดการศึกษาท าหนังสือแจ้งขอย้ายภูมิล าเนา 

จ าหน่ายผู้เรียนออกจากทะเบียนผู้เรียน 

ท าหนังสือถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้น
ที่ตั้งใหม่พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ศึกษารายละเอียดการย้ายภูมิล าเนา 

เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

 

-กรณีส านักเขตพื้นที่ในพื้นที่ตั้งใหม่ เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาทราบและอนุญาตให้จัดการศึกษาต่อ    

-กรณีสิ้นสุดแผนการจัดการศึกษาด าเนินการขออนุญาตใหม่ 
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 การยกเลิกการศึกษาโดยครอบครัว 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการยกเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 
2. ผู้จัดการศึกษายื่นหนังสือขอยกเลิกการจัดการศึกษา - ผู้จัดการศึกษา 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 
คณะกรรมการ 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้จัดการศึกษา
ทราบ 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 
 

5. จัดท าหลักฐานการเรียนให้ครอบครัวและจ าหน่ายผู้เรียนออกจาก
ทะเบียนนักเรียน 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 
 

 
 Flow Chart 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้จัดการศึกษายื่นหนังสือขอยกเลิกการจัดการศึกษา 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้จัดการศึกษาทราบ 

ศึกษารายละเอียดการยกเลิกการศึกษาโดยครอบครัว 

เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

 

 

จัดท าหลักฐานการเรียนให้ผู้จัดการศึกษาและ 
จ าหน่ายผู้เรียน 
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 สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการได้รับสิทธิประโยชน์ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าและส่งข้อมูลให้ สพฐ. ภายใน 15 

กรกฎาคมของ
ทุกปี 

ผู้จัดการศึกษา 

3. หลังได้รับจัดสรรเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้จัดการศึกษาและรายงาน
ผลให้ สพฐ. ทราบ 

ภายในสิงหาคม
ของทุกปี 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 
 

4. ผู้จัดการศึกษาเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี “ชื่อผู้จัดการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว” 

ภายใน 15 
กันยายนของ 

ทุกปี 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ 
 

 
 Flow Chart 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1.แบบยื่นความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. แบบยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
3.แบบฟอร์มการจัดท าแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
4.แบบอนญุาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
5. แบบหนังสือรับรองที่อยู่ของนกัเรียนที่ไม่มทีะเบียนบ้านในภูมิล าเนา 
6. แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวนักเรียน 
7. แบบประจ าตัวผูเ้รียนการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
8. แบบค าร้องขอรับรองการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ 
9. แบบประเมินผลความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ 
10. แบบยื่นจ านงขอเทียบโอนผลการเรียนฯ 
11. แบบหนังสือรับรอง 
12. แบบรายงานผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย 

จัดท าและส่งข้อมูลให้ สพฐ. 

เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้จัดการศึกษาและรายงานผลให้ สพฐ.ทราบ 

ศึกษารายละเอียดการได้รับสิทธิประโยชน์ 

ผู้จัดการศึกษาเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ 
ด าเนินงาน 
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ครอบครัว 
13. แบบใบแจง้ผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสูก่ารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย 

ครอบครัว 
14. ทะเบียนผู้ขอเทียบโอนการเรียน/ความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
15. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผูเ้รียนส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว 

 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
1. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ 

http://law.longdo.com/law/116/sub12311 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. แนวทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

http://www.innoobec.com/wp-content/uploads/2015/05/a_w-แนวทางการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว-new-OK-.pdf 

4. รายงานการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/848-file.pdf 
5. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน 

ศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547  
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-j.pdf 

6. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา 
 พ.ศ. 2548  

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-k.pdf 

7. กฎกระทรวงวา่ดว้ยว่าด้วยสทิธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
ศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-
ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf 

8. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-                         
ActRightsProfOrgBasicEduLearnCenter.pdf 

9. กฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2555 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-10-19-
ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf 

10. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผูเ้รียนส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว 
11. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 352/2549 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส าหรบัการศึกษาโดยครอบครัว (ปพ.2/ค ) 

http://law.longdo.com/law/116/sub12311
http://www.innoobec.com/wp-content/uploads/2015/05/a_w-แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว-new-OK-.pdf
http://www.innoobec.com/wp-content/uploads/2015/05/a_w-แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว-new-OK-.pdf
http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/848-file.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-j.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-k.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ActRightsProfOrgBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ActRightsProfOrgBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-10-19-ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-10-19-ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf
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 งานประสานและสง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นใหส้ามารถจดัการศกึษา สอดคลอ้ง
กบันโยบายและมาตรฐานการศกึษา 

1. งานส่งเสริมการจัดการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หมายถึงองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเทศบาล 
องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองพัทยากรงุเทพมหานคร 

การถา่ยโอนทางการศกึษา หมายถึง การที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้รับสิทธิในการ 
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการ 
ภายในท้องถ่ินและได้รบัการประเมินความพร้อมโดยให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่งเสริมใหท้้องถ่ิน 
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2.สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3.ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ือง 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
-เอกสารแสดงการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการศึกษา 
-แบบบันทกึการถ่ายโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไปสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่๒) พ.ศ.  

2545และ (ฉบับที่๓) พ.ศ. 2553 

https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf 
2. พระราชบญัญัติการก าหนดข้ันตอนและแผนการกระจายอ านาจให้องค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 

http://www.uthailocal.go.th/dnm_file/project/117_center.PDF 
3. รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปี พ.ศ. 2551 

http://admin.e-library.onecapps.org/Book/219.pdf 
4. การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

http://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/viewFile/7026/6061 
5. การด าเนินการถ่ายโอนภารกจิด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

http://doc.obec.go.th/doc_opt/trans.pdf 
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประสานสง่เสรมิและสนบัสนนุสถานศึกษาเอกชน 

และการประสานส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของเขตพื้นที่การศึกษา 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/SupPrivEd-            
27-09-2010.pdf 
 
 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการจัด
การศึกษา 

ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
http://www.uthailocal.go.th/dnm_file/project/117_center.PDF
http://admin.e-library.onecapps.org/Book/219.pdf
http://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/viewFile/7026/6061
http://doc.obec.go.th/doc_opt/trans.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/SupPrivEd-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2027-09-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/SupPrivEd-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2027-09-2010.pdf
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7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลกัเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไข ตัวช้ีวัดและระดับคุณภาพ 
ในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-d.pdf 

8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องวิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจใหโ้อน 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-k-490131_1.pdf 

 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

1. การจดัการศกึษาเดก็พกิาร เดก็ดอ้ยโอกาส เดก็ทีม่ีความสามารถพเิศษ 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสรมิการจัดการศึกษาส าหรบัผูพ้ิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพเิศษใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้รบัการสง่เสรมิและพฒันาเตม็ศักยภาพ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. วิเคราะห์ข้อมลูการจัดการศึกษาเด็กพกิารเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพเิศษ 

ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาส าหรบัผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผูม้ีความสามารถพิเศษใน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้รบัการศึกษาอย่างทั่วถึงและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

ผูพ้กิาร หมายถึง เด็กพกิารที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคน 
พิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาให้คน
พิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจ าแนกคนพิการเป็น  9 
ประเภทได้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์และสมาธิสั้นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้อน 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  หมายถึง บุคคลที่สญูเสียการเห็นต้ังแต่ระดบั 
เล็กนอ้ยจนถึงตาบอดสนทิ  อาจแบ่งได้  2  ประเภท 

(1)  คนตาบอด หมายถึง บุคคลทีสู่ญเสียการเห็นมากจนต้องสอนให้อ่านอักษรเบรลล์ 
หรือใช้วิธีการฟงัเทปหรือแถบเสียง  หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดเีมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ  6  ส่วน  
60  เมตร (6/60)  หรือ  20  ส่วน  200 ฟุต (20/200) ลงมาจนถึงตาบอดสนิท  
( หมายถึงคนตาบอดสามารถมองเห็นวัตถุได้ในระยะห่างน้อยกว่า 6 เมตร  หรือ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติ
สามารถมองเห็นวัตถุเดียวกันได้ในระยะห่าง  60  เมตร หรือ 200 ฟุต ) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 20 องศา  
(หมายถึงมองเห็นได้กว้างน้อยกว่า 20 องศา) 

(2)  คนเห็นเลือนราง หมายถึง  บคุคลที่สญูเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-k-490131_1.pdf
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ที่ขยายใหญ่ได้หรือต้องใช้แว่นขยายอ่าน   หากตรวจวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีกว่าเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ใน
ระดับระหว่าง  6  ส่วน  18  เมตร (6/18)   หรือ  20   ส่วน  70  ฟุต (20/70)    ถึง  6  ส่วน   60  เ มตร 
(6/60)   หรือ  20 ส่วน  200  ฟุต (20/200)   หรือมีลานสายตาแคบกว่า   30   องศา 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการได้ยินต้ังแต่ 
ระดับรุนแรงจนถึงระดับน้อย  อาจแบ่งได้เป็น  2  ประเภทคือ 
  (1)  คนหูหนวก  หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการ
ได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม  โดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะสูญเสียการได้ยินประมาณ 90   
เดซิเบลข้ึนไป (เดซิเบลเป็นหน่วยวัดความดังของเสียง) หมายถึง คนปกติเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังไม่เกิน 25  
เดซิเบล    แต่คนหูหนวกจะเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังมากกว่า  90   เดซิเบล 
  (2)  คนหูตึง   หมายถึง   บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่พอเพียงทีจ่ะรบัข้อมลูผา่นทางการได้ยิน
โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง   หากตรวจวัดการได้ยินจะพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า   90   เดซิเบล   
ลงมาจนถึง   26  เดซิเบล   หมายถึง   คนปกติเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังเกิน  25  เดซิเบล    แต่คนหูตึงจะ
เริ่มได้ยินเสียงที่ดังมากกว่า  26  เดซิเบล   จนถึง   90   เดซิเบล 
  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   หมายถึง   บุคคลที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนทั่วไป   
เมื่อระดับเชาว์ปัญญา   โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว   มีระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่าคนทั่วไป   และ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ทั่วไปอย่างน้อย  2   ทักษะหรือมากกว่า   เช่น  ทักษะ
การสื่อความหมาย   ทักษะทางสังคม   ทักษะการใช้สาธารณสมบัติ   การดูแลตนเอง   การด ารงชีวิตในบ้าน   
การควบคุมตนเอง   สุขอนามัย   และความปลอดภัย   การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจ าวัน   การใช้เวลาว่าง
และการท างาน   ซึ่งลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญา   พบตั้งแต่แรกเกิดจนอายุก่อน  18   ปี 
  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ   หมายถึง   บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วน   
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป   กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ   เจ็บปุวยเรื้อรังรุนแรง    
มีความพิการของระบบประสาท   มีความล าบากในการเคลื่อนไหว   จึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ   
ทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส   ได้แก่   ตาบอด   หูหนวก 
  บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   หมายถึง   บุคคลที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษาอาจเป็นภาษาพูดและ/
หรือภาษาเขียน   ซึ่งจะมีผลท าให้มีปัญหาในการฟัง   การพูด   การคิด   การอ่าน  การเขียน   การสะกด   
หรือการคิดค านวณ   รวมทั้งสภาพความบพร่องในการรับรู้   สมองได้รับบาดเจ็บ   การปฏิบัติงานของสมอง
สูญเสียไป   ซึ่งอาจท าให้มีปัญหาในการอ่าน   และปัญหาในการเข้าใจภาษาทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้เนื่องจากความบกพร่องทางการเห็น   การได้ยิน   หรือการเคลื่อนไหว   ปัญญาอ่อน   ปัญหาทาง
อารมณ์   หรือความด้อยโอกาส   เนื่องจากสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม   หรือเศรษฐกิจ 
  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา   หมายถึง   บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่อง
การเปล่งเสียงพูด   เช่น   เสียงผิดปกติ   อัตราความเร็ว   และจังหวะการพูดผิดปกติ   หรือคนที่มีความ
บกพร่องในเรื่องความเข้าใจ   และหรือการใช้ภาษาพูด   การเขียน  และหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร  ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา   เนื้อหาของภาษา  และหน้าที่ของภาษา 
  บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม   หรืออารมณ์   หมายถึง   บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากปกติเป็นอย่างมาก   และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมหรือ  
วัฒธรรม 
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  บุคคลออทิสติก   หมายถึง   บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฒันาการด้านสังคม   ภาษา   
และการสื่อความหมาย   พฤติกรรม   อารมณ์   และจินตนาการ   ซึ่งมีสาเหตเุนื่องมาจากการท างานในหน้าที่
บางส่วนของสมองทีผ่ิดปกติไป   และความผิดปกติน้ันพบไดก้่อนวัย   30   เดือน 
  บุคคลพิการซ้อน   หมายถึง   บุคคลที่มีสภาพความบกพรอ่งหรอืความพิการมากกว่าหนึง่
ประเภทในบุคคลเดียวกัน   เช่น   คนปัญญาอ่อนสญูเสียการได้ยิน  เป็นต้น 

ผูด้อ้ยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากล าบากเนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ 
มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไปขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา 
หรือได้รบัพฒันาทั้งทางร่างกายสติปญัญาอารมณ์สงัคมและจิตใจจ าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลือ 
เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนมีพฒันาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถ 
บรรลุถึงศักยภาพข้ันสูงสุดได้ 

ผูม้คีวามสามารถพเิศษ หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึง่ความสามารถอันโดดเด่นด้านใด 
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านในด้านสตปิัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้น าด้านวิชาการ 
กีฬา ดนตรี ภาษา ศิลปะหรืออื่นๆในสาขาใดสาขาหนึง่หรือหลายสาขาอย่างเป็นทีป่ระจักษ์เมื่อ 
เปรียบเทียบกับผู้ที่มีอายุระดบัเดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน 

 ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. การส ารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดท า
ทะเบียนข้อมูลที่จ าเป็นของเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 

ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้จัด
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. สนับสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆที่เก่ียวข้องต่างๆ  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบและเผยแพร่วิธีการจัดการศึกษาแก่
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. ติดตามรวบรวมผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7.รายงานผลการด าเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบรบัรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

http://www.local.moi.go.th/law90.pdf 
2. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 

(2545)http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/010
1-b.pdf 

3.พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3 
(2553)http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edact
v353-23-08-2010.pdf 

4.กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  ให้คนพิการมสีิทธิได้รับสิ่งอ านวยความความ 
สะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-m-501113.pdf 

 

ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สนับสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆที่เก่ียวข้องต่างๆ 

ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ติดตามรวบรวมผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบและเผยแพร่วิธีการจัดการศึกษา 

การส ารวจข้อมูล 

http://www.local.moi.go.th/law90.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-m-501113.pdf
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5.พระราชบัญญัตกิารจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2556 http://www.mua.go.th/data_main/law/25_03_51.pdf 

6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง 
การศึกษา พ.ศ.2552 
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry%20law/1-
42%20handicap%20MoE.pdf 

7.พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ.2556 http://nep.go.th/th/node/446 

8.แบบคัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภท ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.manarom.com/screening_8%20.pdf 

9.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระยะ 5(2555-2559) 
http://www.teerapongonline.com/sakaew/module/new/upload/File_1353651386.PDF 

10. คู่มือการจัดการศึกษาส าหรบัเดก็พิการเรียนร่วม 
http://pornnicha.nitesbr1.org/wp-content/uploads/2011/11/คู่มือการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการเรียนร่วม-ปีการศึกษา-๒๕๕๔.pdf 

11.ประเภทของคนพิการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพจิารณาให้คนพิการได้รบัสทิธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษาเรือ่ง   ก าหนด  หลักเกณฑ์และวิธีการการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็น
คนพิการ  พ.ศ. 2548 

2. การส่งเสริมและสนบัสนนุนกัเรียนความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสรมิการจัดการศึกษาและสนับสนุนนักเรียนในโควตา้พิเศษ 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติตามความต้องการของ 
สถาบันทีป่ระสงค์ให้โควตาพิเศษแก่นักเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค าจ ากัดความ 
สถาบนั หมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาที่ประสงค์ให้โควตาพิเศษแก่นักเรียนในสงักัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โควตาพเิศษ หมายถึง จ านวนนักเรียนที่ได้รบัการจัดสรรใหเ้ข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษใน 

ระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆโดยไม่ต้องสอบแข่งขันหรอื 
สอบคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mua.go.th/data_main/law/25_03_51.pdf
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry%20law/1-42%20handicap%20MoE.pdf
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry%20law/1-42%20handicap%20MoE.pdf
http://nep.go.th/th/node/446
http://www.manarom.com/screening_8%20.pdf
http://www.teerapongonline.com/sakaew/module/new/upload/File_1353651386.PDF
http://pornnicha.nitesbr1.org/wp-content/uploads/2011/11/คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม-ปีการศึกษา-๒๕๕๔.pdf
http://pornnicha.nitesbr1.org/wp-content/uploads/2011/11/คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม-ปีการศึกษา-๒๕๕๔.pdf
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. ประกาศผล ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5.สรุปผลการคัดเลือกรายงานผล ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบฟอร์มใบสมัครของสถาบันต่างๆ 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
หนังสือแจง้รายละเอียดจากสถาบันต่างๆที่แจง้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาหลักเกณฑ์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ประกาศผล 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลกูเสือ-เนตรนาร ี
ยุวกาชาด ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์  ประชาธปิไตยวินัยนักเรียน การพิทกัษ์สิทธิเดก็และเยาวชนและ
งานกิจการนกัเรียนอื่น 

1. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียนให้รูจ้ักตนเองรู้จกัสิง่แวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหาได ้

2. เพื่อสง่เสรมิการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพสามารถปรับตนได้อย่าง 
เหมาะสม 

3. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้จกัและเข้าใจผู้เรียนรวมทัง้ช่วยเหลือและค าปรึกษาแกผู่้ปกครองใน 
การมสี่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกจิกรรมแนะแนว 
2. การส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบันักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ 

สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
3. การส่งเสริมให้มีแหลง่ข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
4. การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนกัเรียน 
5. สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกบัพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
กจิกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมทีเ่กี่ยวกบัการแนะแนวการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรม 

เพื่อสง่เสรมิความประพฤติทีเ่หมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

งานแนะแนวเป็นงานที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพและสามารถ 
จัดการชีวิตของตนอย่างชาญฉลาดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองโลกกว้างทางการศึกษาและ
อาชีพสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเลือกและวางแผนชีวิตการเรียนอาชีพและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีทักษะชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขความส าเร็จและเป็นประโยชน์ 

การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาต้องจัดให้ครอบคลุมขอบข่ายงานแนะแนวทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ 

1. ด้านการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  รู้จัก
แสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน
มีวิธีการเรียนรู้และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

2. ด้านอาชีพให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้านรู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง 
หลากหลายมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุรติมีการเตรยีมตัวสู่อาชีพสามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมี
ความถนัดและสนใจ 
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3. ด้านส่วนตัวและสังคมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าของตนเอง 
และผู้อื่นรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิต 
และสามารถปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็น 
กิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อใหผู้้เรียนรูจ้ักเข้าใจรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น 
2. เพื่อใหผู้้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาอาชีพรวมทั้งส่วนตัวและสังคม 
3. เพื่อใหผู้้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เสนอแนวทางการจัดกจิกรรมแนะแนวดังนี ้
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 
2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะที่พงึประสงค์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

และข้อมลูของผู้เรียนรายบุคคล 
3. ก าหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสงัคม 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 
6. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมแนะแนว 
7. จัดกิจกรรมตามแผนและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. ประเมินเพือ่ตัดสินใจและสรปุรายงาน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การสง่เสรมิใหบุ้คลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกิจกรรมแนะแนว ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและองค์ความรู้
เก่ียวกับกิจกรรมแนะแนว สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท าโครงการกิจกรรมแนะแนว มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ด าเนินการตามโครงการ กรกฎาคม -

กันยายน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้าน
กิจกรรมแนะแนว 

ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

6. ก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

7.จัดท าทะเบียนครูแนะแนว/ชมรมครูแนะแนว กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 
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 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 การสง่เสรมิจัดระบบข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับนกัเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ 
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/สถานศึกษา 
2. น าข้อมูลที่จัดท าเป็นระบบให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนและ
สวัสดิการอ่ืนๆ 

มิถุนายน สถานศึกษา 

3. จัดกระบวนการติดตามช่วยเหลือนักเรียน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/สถานศึกษา 
4.ส่งเสริมการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/สถานศึกษา 
5.สรุปรายงานผลด าเนินการ มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 

สร้างองค์ความรู้ 

จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพ 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว 

ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจงานแนะแนว 

จัดท าทะเบียนครูแนะแนว 

สร้างความตระหนัก 

จัดท าโครงการกิจกรรมแนะแนว 

ด าเนินการตามโครงการ 
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 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การสง่เสรมิให้มีแหลง่ข้อมลูการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงให้
ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 

พฤษภาคม- 
ธันวาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

2. ก ากับติดตามให้สถานศึกษาจัดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อและ
ข้อมูลการประกอบอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

3. จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆหรือการแนะ
แนวการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

ภาคเรียนที่ 2 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

4.ติดตามผลส าเร็จการศึกษาและการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกระบวนการติดตามช่วยเหลือนักเรียน 

ส่งเสริมการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
ทุกคน 
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 การสง่เสรมิใหส้ถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลอืนักเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.สร้างองค์ความรู้ให้กับครูแนะแนวเพื่อให้มีความเข้าใจในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

2. ส่งเสริมการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้า
ขั้นตอน 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

3. ก ากับติดตามส่งเสริมการจัดระบบดูแล ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4.ยกย่อง ให้รางวัลสถานศึกษาที่จัดได้ดีเป็นแบบอย่าง ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ก ากับติดตาม 

จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ติดตามผลส าเร็จการศึกษาและการมีงานท า 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปญัหานักเรียน 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ร่วมกับสถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

2. จัดท าเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหา มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. ตรวจสอบเครื่องมือ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. ด าเนินการเก็บข้อมูล สิงหาคม -
มกราคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. รายงานผลการศึกษา มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

5. เผยแพร่ผลงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในห้าขั้นตอน 

ก ากับติดตามส่งเสริมการจัดระบบดูแล 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมความรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ยกย่อง ให้รางวัลสถานศึกษาที่จัดได้ดีเป็นแบบอย่าง 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบวัดแววอาชีพส าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-
h.pdf 

2.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก http://elib.coj.go.th/Ebook/data/semi/semi14_7.pdf 
3.เอกสารกจิกรรมแนะแนว http://pro.secondary11.go.th/brikar-naeanaew 
4.แนวการจัดกจิกรรมแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2551 

http://academic.obec.go.th/web/node/326 
5.แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษา 
6. กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกจิกรรม 

ในการแนะแนว ให้ค าปรึกษาและฝกึอบรมแก่นกัเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

จัดท าเครื่องมือ 

ตรวจสอบเครื่องมือ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ร่วมกับสถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรม
ของนักเรียน 

เก็บข้อมูล 

รายงานผลการศึกษา 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://elib.coj.go.th/Ebook/data/semi/semi14_7.pdf
http://pro.secondary11.go.th/brikar-naeanaew
http://academic.obec.go.th/web/node/326
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   2. งานสง่เสรมิสขุภาพอนามยั 
 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพการด ารงสุขภาพการปอูงกันโรค  สมรรถภาพและ 
การปูองกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

2.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกบัหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหารผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. การสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษาบุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานสง่เสรมิสุขภาพ 
อนามัยของนักเรียน 

2. การประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
3. ส่งเสรมิใหส้ถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝูาระวังติดตามดูแลภาวะ 

โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถงึการสนบัสนุนปูองกันโรคระบาดโรคติดต่อทีร่้ายแรงและการจัดหา 
อุปกรณ์แกผู่้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจรญิเตบิโตของร่างกายด้วย 

การปฏิบัติดูแลอย่างถูกสุขลกัษณะ 
อนามัย หมายถึง การบรโิภคอุปโภคอย่างถูกต้องสุขลักษณะ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การสร้างความเข้าใจใหส้ถานศึกษาบุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานสง่เสริมสุขภาพ 

อนามัยของนักเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ประสานก ากับติดตามสถานศึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูที่รับผิดชอบ
และด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. ส่งเสริมการประกวด/แข่งขันตามก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมใน
ทุกระดับ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่อ่ืน 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ภาคเรียนละ 1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

.ศึกษา ท าความเข้าใจการส่งเสริมสุขภาพใน
สถานศึกษา 

ประสานก ากับติดตามสถานศึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 
ของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 



68 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝูาระวังติดตามดูแลภาวะ 
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถงึการสนบัสนุนปูองกันโรคระบาดโรคติดต่อทีร่้ายแรง 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
ให้กับสถานศึกษา 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลของ
สถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

4. ร่วมกับสถานศึกษาในการปูองกันโรคระบาดโรคติดต่อที่ร้ายแรง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

5. ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ/ปูองกัน 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

6. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

ส่งเสริมการประกวด/แข่งขัน 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

http://www5.sakoncity.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=83 
2.คู่มือการด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

http://hps.anamai.moph.go.th/process.pdf 
3.คู่มือการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=381 
4.คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนกัเรียนไทยสุขภาพ 

http://sportact.obec.go.th/document/KSC/KSC03.pdf 
5.ส านักงานกิจกรรมพัฒนานกัเรียน http://sportact.obec.go.th/ 

 
 
 

สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลของสถานศึกษา 

ร่วมกับสถานศึกษาในการปูองกันโรคระบาดโรคติดต่อที่ร้ายแรง 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษา ท าความเข้าใจการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ/ปูองกันที่
เก่ียวข้องกับสุขภาพ 

สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะให้กับสถานศึกษา 

http://www5.sakoncity.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=83
http://hps.anamai.moph.go.th/process.pdf
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=381
http://sportact.obec.go.th/document/KSC/KSC03.pdf
http://sportact.obec.go.th/
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3.งานสง่เสรมิกฬีา นนัทนาการและทัศนศกึษา 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนได้เข้าร่วมกจิกรรมกีฬาประเภทต่างๆ 
2. เพื่อสง่เสรมิการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาให้ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. เพื่อสง่เสรมิการจัดกจิกรรมนันทนาการ/ทัศนศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การส่งเสริมให้ผูเ้รียน/สถานศึกษาได้เข้าร่วมกจิกรรมกีฬาประเภทต่างๆ 

  2. การส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดกจิกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการ/ทัศนศึกษาเช่นการท่องเที่ยวการเล่น 

ดนตรีนาฏศิลป์การร้องเพลงงานอดิเรกเป็นต้น 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

กฬีา หมายถึง การออกก าลงักายด้วยการเล่นหรอืการแข่งขันตามกฎกติกา 
นนัทนาการ หมายถึง การใช้เวลาว่างในการพักผอ่นหย่อนใจการท่องเที่ยวการเล่น 

ดนตรีการร้องเพลงหรือท ากิจกรรมงานอดิเรกต่างๆเพื่อความเพลิงเพลินและสนุกสนาน 
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ของ
สถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ของสถานศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายนอก ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

/เจ้าหน้าที่อ่ืน/สถานศึกษา 
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬา และนันทนาการ /ทัศนศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6. จัดการแสดงศักยภาพด้านกีฬา  ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7. ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ของ
สถานศึกษา 

ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

8. สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม-
เมษายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรู้พละศึกษาและ

สุขศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551http://www.kan1.go.th/super/cur_20081218145829.pdf 

2. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

http://www.kan1.go.th/super/cur_20081218145621.pdf 

 

ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายนอก 

จัดหางบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ/ทัศนศึกษา 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกีฬา/นันทนาการ 

จัดการแสดงศักยภาพด้านกีฬา  

ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ ทัศนศึกษา  
 

http://www.kan1.go.th/super/cur_20081218145829.pdf
http://www.kan1.go.th/super/cur_20081218145621.pdf
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4.งานสง่เสรมิกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ียุวกาชาด ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสง่เสรมิกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

2. เพื่อมุ่งเน้นใหส้ถานศึกษาใช้กิจกรรมการเรียนการสอนลกูเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสรมิการพัฒนากจิกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
2. พัฒนาผู้บงัคับบัญชาลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด 
3. คัดเลือกผู้บังคับบญัชาลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดดีเด่น 
4. ด าเนินการในฐานะเลขานุการลูกเสอืจงัหวัดลกูเสือเขตพืน้ที่การศึกษา 
5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ เนตรนารียวุกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
6. ส่งเสรมิการจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด 
7. ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญลูกเสอืสดุดีเข็มกาชาดเครื่องหมายวูด

แบดจ์ของผู้บงัคับบญัชาลูกเสอื 
8. ส่งเสรมิให้มกีารสอบและประเมินวิชาพิเศษลกูเสือและยุวกาชาด 
9. จัดเก็บเงินค่าบ ารุงกิจกรรมลกูเสือตามแนวทาง/ กฎระเบยีบที่ก าหนด 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
ลกูเสอื หมายความ ว่าเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญงิทีส่มคัรเข้าเป็นลูกเสอืทั้งใน 

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาส่วนลกูเสือทีเ่ป็นหญงิให้เรยีกว่าเนตรนารี 
บคุลากรทางลกูเสอื หมายความ ว่าผู้บังคับบญัชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสอืกรรมการ 

ลูกเสืออาสาสมัครลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลกูเสือ 
ลูกเสือม ี4 ประเภท 

- ลูกเสือส ารอง 
- ลูกเสือสามญั 
- ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่
- ลูกเสือวิสามัญ 

ยวุกาชาด หมายความว่า เยาวชนชายหญิงอายุ 7 – 25 ปีทัง้ในสถานศึกษาและ 
นอกสถานศึกษาสงักัดต่างๆ รวมถึงเยาวชนกลุ่มพเิศษในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
กศน. กรมราชทัณฑ ์

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมอาสาสมัครส าหรบัเดก็ผู้หญิงและสตรีทีส่นใจ 
โดยไม่จ ากัดเช้ือชาติและศาสนา 
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดและผู้
บ าเพ็ญประโยชน์  พร้อมก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทราบ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ส่งเสริมและก าหนดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดและผู้
บ าเพ็ญประโยชน์  เช่น การพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนการฝึกอบรม  กิจกรรมค่ายพักแรมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1ครั้ง  
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตร-นารี 
ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  พร้อมก าหนด

นโยบาย 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
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 ส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ฐานข้อมูลรายบุคคลสถานศึกษาในสังกัด 
 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

2. ก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมด าเนินงานเช่นการฝึกอบรม    การ
ประชุมสัมมนาการฝึกอบรมทักษะเฉพาะวิชาฯ 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ด าเนินการตามกรอบภารกิจของแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ก าหนด ระยะเวลาตาม
โครงการ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารียุวกาชาดและพิจารณาส่งผู้อบรม 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. นิเทศติดตามการความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
ศึกษานิเทศ 

6. ตรวจสอบบุคลากรในสังกัดเก่ียวกับวุฒิการศึกษาทางลูกเสือ เมษายน  
7. จัดท าทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านวุฒิการศึกษาทางลูกเสือ พฤษภาคม 

มิถุนายน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมด าเนินงาน 

ด าเนินการตามกรอบภารกิจ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ส ารวจและวิเคราะห์ฐานข้อมูลรายบุคคล 

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา 

นิเทศติดตามการความรู้ไปใช้ในจัดการเรียนการสอน 

ตรวจสอบบุคลากรในสังกัดเก่ียวกับวุฒิการศึกษาทางลูกเสือ 

จัดท าทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านวุฒิการศึกษา 
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 คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดดีเด่น 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษารายละเอียดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด
ดีเด่น 

มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.แจ้งรายละเอียดการคัดเลือกให้สถานศึกษาทราบ มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและก าหนดหลักเกณฑ์ เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/

คณะกรรมการ 
5.สรุปรายงานผลส่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6.ยกย่องผู้รับการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงาน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แจ้งรายละเอียดการคัดเลือกให้สถานศึกษาทราบ 

ยกย่องผู้รับการคัดเลือกและเผยแพร่
ผลงาน 

สรุปรายงานผลส่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ศึกษารายละเอียดการคัดเลือก 

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและก าหนดหลักเกณฑ์ 

ด าเนินการคัดเลือก 
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 การด าเนินการในฐานะเลขานุการลูกเสือจังหวัดลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการลูกเสือ
จังหวัดลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ศึกษารายละเอียดแนวทางการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือฯ ก่อนการสรรหา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องตามระเบียบเพื่อสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการลูกเสือฯ 

ก่อนการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบก าหนด ภายใน 2 สัปดาห์
หลังการประสาน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. จัดประชุมคณะกรรมการระดับต่างๆตามระเบียบก าหนดก าหนด หลังการแต่งตั้ง  
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 2 สัปดาห์

หลังการแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องตามระเบียบ 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบก าหนด 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

จัดประชุมคณะกรรมการระดับต่างๆตามระเบียบ
ก าหนดก าหนด 

ศึกษารายละเอียดแนวทางการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการลูกเสือ 



77 
 

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ขัน้ตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ส ารวจ วิเคราะห์กิจกรรมส าคัญทางการลูกเสือในรอบปีแล้วจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ประสานหน่วยงานองค์กรที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมส าคัญทางการ
ลูกเสือ 

ตามระยะเวลา
ของแต่ละกิจกรรม

ส าคัญ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรม  
 

ตามระยะเวลา
ของแต่ละกิจกรรม

ส าคัญ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 2 สัปดาห์
หลังการจัด
กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานหน่วยงานองค์กรที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมส าคัญ 
ทางการลูกเสือ 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ส ารวจ วิเคราะห์กิจกรรมส าคัญ 
ทางการลูกเสือ 

ในรอบปี 
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 ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญลูกเสือสดุดีเข็มกาชาดและเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ส ารวจผู้มีสิทธ์ิได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญลูกเสือสดุดีเข็ม
กาชาดและเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. แจ้งกฎระเบียบ แนวปฏิบัติผู้มีสิทธ์ิได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญลูกเสือสดุดีเข็มกาชาดและเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญลูกเสือสดุดีเข็มกาชาด
และเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
คณะกรรมการ 

5. จัดท าทะเบียน จัดเก็บเป็นระบบ ภายใน3 สัปดาห์
หลังจากได้ข้อมูล 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 Flow Chart  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แจ้งกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ส ารวจผู้มีสิทธ์ิ 

ด าเนินการ 

จัดท าทะเบียน จัดเก็บเป็นระบบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการ 

พิจารณาตามระเบียบ 
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 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ส ารวจข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ปีละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. แจ้งแนวทางการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือและยุวกาชาดให้สถานศึกษา
ด าเนินการ 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สถานศึกษาส่งเรื่องการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือและยุวกาชาดให้เขตพื้นที่
การศึกษา 

ตลอดปี สถานศึกษา 

4. ติดตามการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือฯ  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ ตุลาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 การส่งเสรมิให้มีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษลูกเสือและยุวกาชาด 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการประเมินวิชาพิเศษต่างๆตามหลักสูตรลูกเสือ เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินการ มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ตรวจสอบและอนุมัติตามการรายงานของสถานศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์

หลังรับเรื่อง 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. แจ้งผลอนุมัติการประเมินวิชาพิเศษ ภายใน1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. รวบรวมข้อมูลวิชาพิเศษต่าง ๆที่สถานศึกษาด าเนินการ ภายใน2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6. ก ากับ ติดตาม การจัดสอนวิชาพิเศษในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

แจ้งแนวทางการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือและยุวกาชาดให้สถานศึกษา
ด าเนินการ 

สถานศึกษาส่งเรื่องการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือและยุวกาชาด 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ส ารวจข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือและ 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา 

ติดตามการจัดตั้ง 
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 Flow Chart 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 การด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจการลูกเสือตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาระเบียบการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจการลูกเสือ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. แจ้งให้สถานศึกษาทราบระเบียบ/แนวปฏิบัติ มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจการลูกเสือจากสถานศึกษา ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. มอบกลุ่มการเงินและสินทรัพย์จัดเก็บตามระเบียบฯ ภายใน3วันท าการ

หลังรับเงิน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
และสินทรัพย์ 

5. ใช้จ่ายเงินบ ารุงกิจการลูกเสือและน าส่งตามระเบียบฯ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6. ติดตามสถานศึกษาด าเนินการตามระเบียบฯ ตลอดปี  
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน  
 
 
 
 

สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินการ 

ตรวจสอบและอนุมัติตามการรายงานของสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

แจ้งผลอนุมัติการประเมินวิชาพิเศษ 

ศึกษารายละเอียดการประเมินวิชาพิเศษต่างๆตาม
หลักสูตรลูกเสือ 

รวบรวมข้อมูลวิชาพิเศษต่าง ๆที่สถานศึกษาด าเนินการ 

ก ากับ ติดตาม การจัดสอนวิชาพิเศษในสถานศึกษา 
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 Flow Chart  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1. แบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 

http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59&It
emid=90 
http://www.rayong1.go.th/scout/ 
 2.ใบสมัครเข้าเป็นลกูเสือ  
http://www.scoutthailand.org/documents/from/application.pdf 

3.ใบสมัครเป็นผูบ้ังคับบัญชาลกูเสือผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลกูเสือและเจ้าหน้าที่ 
ลูกเสือ http://www.scoutthailand.org/documents/from/application2.pdf 

4.ค าร้องขอตั้งกลุม่ลูกเสอื 

http://www.scoutthailand.org/documents/from/requestgroup.pdf 
5.ใบโอนกองลกูเสือ  http://www.scoutthailand.org/documents/from/transfer.pdf 
6. ทะเบียนกองลูกเสือส ารอง 

http://www.scoutthailand.org/documents/from/register1.pdf 
7. ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ  

http://www.scoutthailand.org/documents/from/register2.pdf 

แจ้งให้สถานศึกษาทราบระเบียบ/แนวปฏิบัติด าเนินการ 

ด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจการลูกเสือจากสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาระเบียบการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจการลูกเสือ 

มอบกลุ่มการเงินและสินทรัพย์จัดเก็บตามระเบียบฯ 

ใช้จ่ายเงินบ ารุงกิจการลูกเสือและน าส่งตามระเบียบฯ 

เร่งรัดสถานศึกษาด าเนินการตามระเบียบฯ 

http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=90
http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=90
http://www.rayong1.go.th/scout/
http://www.scoutthailand.org/documents/from/application.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/from/application2.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/from/requestgroup.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/from/transfer.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/from/register1.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/from/register2.pdf
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8. รายงานการเงินลูกเสือ 
http://www.scoutthailand.org/documents/from/reportmoney.pdf 

9.แบบรายงานการลูกเสอืประจ าปี 
http://www.scoutthailand.org/documents/from/reportscout.pdf 
 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัตลิูกเสือแห่งชาติพ.ศ.2551 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-j-
510331.pdf 

  2. ประวัติลูกเสอืไทย http://www.scoutthailand.org/ 
3.การลกูเสือโลก http://www.scoutthailand.org/ 
4. ระเบียบคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสอื 

พ.ศ. ๒๕๕๖ http://www.scoutthailand.org/documents/personnel/24062556.PDF 
5. ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/income.pdf 

6. ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ พ.ศ.  
2554 http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/guide.pdf 

7. ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ.2554 

http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/meed.pdf 
8.ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเลือก 

กรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. 2552 
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/province.pdf 

9. ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผูบ้ังคับบัญชาลกูเสือ 
2553 http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/appoint.pdf 

10.ข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเลือก 
กรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/autonomousarea.pdf 

11. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรเีรือ่งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิง่ 
รามกรีติลูกเสือสดุดีช้ันพเิศษและเหรียญลกูเสือสดุดี
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/insignia51.pdf 

12. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรเีรือ่งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิง่ 
รามกรีติลูกเสือสดุดีช้ันพเิศษประจ าปี๒๕๕๒
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/insignia52.pdf 

13. ระเบียบคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ. 2553  
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/25092555.pdf 

14. ประเภทลูกเสือ 
http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&It
emid=56 

http://www.scoutthailand.org/documents/from/reportmoney.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/from/reportscout.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-j-510331.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-j-510331.pdf
http://www.scoutthailand.org/
http://www.scoutthailand.org/
http://www.scoutthailand.org/documents/personnel/24062556.PDF
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/income.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/guide.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/meed.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/province.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/appoint.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/autonomousarea.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/insignia51.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/insignia52.pdf
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/25092555.pdf
http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56
http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56


83 
 

15. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอ 
อนุญาตและการอนญุาตจัดต้ังค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ. 2553  
http://www.rayong1.go.th/scout/document/rules/25530713.pdf 

16. คู่มือระเบียบแถว   
http://www.rayong1.go.th/scout/document/rules/rules_array.pdf 

17.คู่มือการประกวดระเบียบแถวลกูเสือ เนตรนารี ๕๔  
http://www2.sesao1.go.th/news_area/files_store/25560520183608.pdf 

5. งานสง่เสรมิกจิกรรมประชาธปิไตยและวนิยันกัเรยีน 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสรมิกจิกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนในสถานศึกษา 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสรมิใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนรวมทั้งให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เกี่ยวกบักระบวนการประชาธิปไตย 

2. ส่งเสรมิสนบัสนุนสถานศึกษาจัดท าระเบียบการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนให้เหมาะสม 
3. ส่งเสรมิสนบัสนุนสถานศึกษาในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเด็กและเยาวชนที่สง่เสรมิ 

ด้านวินัยของนักเรียน 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

ประชาธปิไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่งซึ่งปกครองโดย 
ประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตัง้ผู้แทนราษฎร 

วนิัย หมาย ถึงระเบียบส าหรบัควบคุมคนในสงัคมแต่ละแห่งเป็นข้อตกลงในสังคมนั้นที่ 
จะให้ท าหรือไม่ใหท้ าในบางสิ่งบางอย่าง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดกจิกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา มกราคม-กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในแนวทางการจัดกิจกรรม เมษายน -พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาปฏิบัติ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถานศึกษาจัดโครงการเสริมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มิถุนายน -กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

สถานศึกษา 
5. ประสานกับหน่วยงานอ่ืน ๆในการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 2 สัปดาห์หลัง
กิจกรรมสิ้นสุด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 

http://www.rayong1.go.th/scout/document/rules/25530713.pdf
http://www.rayong1.go.th/scout/document/rules/rules_array.pdf
http://www2.sesao1.go.th/news_area/files_store/25560520183608.pdf
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 Flow Chart 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าระเบียบการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนให้เหมาะสม 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบด้านการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ท าความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินงานเก่ียวกับระเบียบการ
ประพฤติปฏิบัติของนักเรียน 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยและมีความประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ร่วมกับสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางการจัดท าระเบียบการ
ประพฤติปฏิบัติของนักเรียน               

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาระเบียบวินัยของ
นักเรียน 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6.ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะก ากับติดตาม 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ตุลาคม/เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

สร้างความเข้าใจ 

ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาปฏิบัติ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

จัดโครงการเสริมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

ก ากับติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
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 Flow Chart 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดท าโครงการ/กจิกรรมเด็กและเยาวชนที่ส่งเสริม 
ด้านวินัยนักเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์การส่งเสริมวินัยนักเรียน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ท าความใจกับสถานศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัย
นักเรียน 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ร่วมกับสถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 

มิถุนายน-มีนาคม 
ปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมวินัยนักเรียน ตลอดปี  
4. ก ากับติดตามประเมินผลการส่งเสริมวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

/คณะนิเทศ 
5.สรุปและการรายงานผลการด าเนินงาน 
 

มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 

ท าความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินงานเก่ียวกับระเบียบการ
ประพฤติปฏิบัติของนักเรียน 

ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบปฏิบัติ/แนวทางระเบียบการ
ประพฤติปฏิบัติของนักเรียน 

ร่วมกับสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางการจัดท าระเบียบ 
การประพฤติปฏิบัติของนักเรียน 

ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน 

ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 



86 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.คู่มือการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยส าหรบัครผูู้สอน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-
6http://www.ect.go.th/main/media/p2.pdf 

2. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกจิกรรมค่าย
http://social.obec.go.th/library/document/asean/141254book04/กรมส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตยผ่านกจิกรรมค่าย.pdf 

3.กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของนักเรยีนนักศึกษา พ.ศ. 2548 
http://www.kpp.ac.th/images/tee1.pdf 

4. ความรู้เกี่ยวกับวินัย  
https://mewinine.wordpress.com/ประเภทของ-วินัย/ 
http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2552/epg0952kk_ch2.pdf 
http://e-book.ram.edu/e-book/e/EA635/EA635-6.pdf 

 

 

ท าความใจกับสถานศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน 

ร่วมกับสถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวินัยนักเรียน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาวิเคราะห์การส่งเสริมวินัยนักเรียน 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก ากับติดตามประเมินผลการส่งเสริมวินัยนักเรียนในสถานศึกษา 

http://www.ect.go.th/main/media/p2.pdf
http://social.obec.go.th/library/document/asean/141254book04/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
http://social.obec.go.th/library/document/asean/141254book04/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
http://www.kpp.ac.th/images/tee1.pdf
https://mewinine.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2/
http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2552/epg0952kk_ch2.pdf
http://e-book.ram.edu/e-book/e/EA635/EA635-6.pdf
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6.งานสง่เสรมิพฒันาสรา้งความเขม้แขง็องคก์รสภานกัเรยีนเดก็และเยาวชนในสถานศกึษา 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์กรสภานักเรียนในสถานศึกษา 
2. เพื่อสง่เสรมิพัฒนาการมสี่วนร่วมของนักเรียนทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
3. เพื่อสง่เสรมิการท างานเป็นทมีของเดก็นักเรียน 

 ขอบเขตปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสรมิและพัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
2. ส่งเสรมิสนบัสนุนโครงการ/กจิกรรมสภาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาหรือกิจกรรม 

สมัชชานักเรียนในทุกระดับทัง้ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

สภานกัเรยีน หมายถึง สภาผู้แทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท าหน้าที่ช่วยเหลือ 
สถานศึกษาทางด้านการปกครองกจิกรรมของโรงเรียนและกจิกรรมของนักเรียน 

สภาเดก็และเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเด็กและ 
เยาวชนให้ท าหน้าทีร่่วมกบัหน่วยงานต่างๆทัง้ภาครัฐและเอกชนในการสง่เสรมิสิทธิเด็กการปูองกัน 
แก้ไขปัญหาตลอดจนการพฒันาเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินงานการจัดตั้งองค์กรสภานักเรียน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

3. ท าความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินการ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

มิถุนายน-ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

5. ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะนิเทศ 

7.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือการประเมินต้นแบบสภานักเรียน 
http://www.ssps4.go.th/ssps4/attachments/1696_คู่มือ%20รร%20ตน้แบบสภานกัเรียน.

pdf 
2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน 
http://sportact.obec.go.th/stucouncil/detailstucoun.pdf 

 

 

 

ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินงานการจัดตั้งองค์กรสภานักเรียน 

ท าความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม 

ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา 

ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานองค์กร 
สภานักเรียน 

http://www.ssps4.go.th/ssps4/attachments/1696_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://www.ssps4.go.th/ssps4/attachments/1696_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://sportact.obec.go.th/stucouncil/detailstucoun.pdf
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7. งานส่งเสริมพิทกัษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นกัเรียนทุกคนได้รบัการปกปูองคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

ด าเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธิเด็กในนักเรียนนกัศึกษา 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

เด็กและเยาวชน หมายความว่า บุคคลที่มีอายุตั้งแต่สามปจีนถึงยี่สิบห้าปบีรบิูรณ์ 
สทิธเิดก็ หมายถึง การสนบัสนุนสง่เสรมิสิทธิเด็กตามอนสุัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแหง่องค์การ 

สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กถูกละเมิดหรือถูกปลอ่ยปละละเลยทอดทิ้งไม่ได้ 
รับการดูแลและพฒันาตามที่ควรจนเกิดอันตรายแกร่่างกายและจิตใจหาแนวทางในการปูองกันและ 
คุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เก่ียวข้องให้สถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง
ทราบ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. แจง้ใหส้ถานศึกษาดแูลและคุม้ครองเด็ก/นกัเรียนใหป้ลอดภัยจากการ
ถูกละเมิด 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดตามสนับสนุนปูองกันให้เด็กปลอดภัยจาก
การถูกละเมิด 

กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ประสานงานกับผู้ปกรอง ชุมชน/หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการร่วมกันใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาให้เด็กมีความปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

6. ติดตามดูแลเด็ก/นักเรียนในสังกัดให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

7. สรุปและรายผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
  http://www2.djop.moj.go.th/media/k2/attachments/10040001.pdf 

2. พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 
http://vgcd.org/child_protect_act.htm 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 

3. พระราชบญัญัติปอูงกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551 

http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/en/files/2-4(3).pdf 

4. พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 

http://www.no-trafficking.org/content/pdf/labor_protection_act_thai.pdf 

5. พระราชบญัญัติคุมครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
http://www2.djop.moj.go.th/media/k2/attachments/01050001_1.pdf 

6. กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑแ์ก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
http://www2.djop.moj.go.th/media/k2/attachments/AEAaAEAAAAAAOAEAAAuAnAAAAECAEAi
AeaEAAAAAoAAEAAIAuAEAAAAOAAAiAeaEAEOCAnOAEEAACAAAAUAu_A.A.ioooCe.pdf 

7.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิเด็กและเยาวชนโดย 
สถานศึกษา พ.ศ. 2543 

รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เก่ียวข้องให้สถานศึกษา 

จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดตามสนับสนุนปูองกันให้เด็กปลอดภัยจาก
การถูกละเมิดสทิธ์ิ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องในการร่วมกันในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ติดตามดูแลเด็ก/นักเรียนในสังกัดให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ 

 

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้อง 

แจง้ใหส้ถานศึกษาดแูลนักเรยีนใหป้ลอดภัยจากการถูกละเมิดสทิธ์ิ 

http://www2.djop.moj.go.th/media/k2/attachments/10040001.pdf
http://vgcd.org/child_protect_act.htm
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/en/files/2-4(3).pdf
http://www.no-trafficking.org/content/pdf/labor_protection_act_thai.pdf
http://www2.djop.moj.go.th/media/k2/attachments/01050001_1.pdf
http://www2.djop.moj.go.th/media/k2/attachments/AEAaAEAAAAAAOAEAAAuAnAAAAECAEAiAeaEAAAAAoAAEAAIAuAEAAAAOAAAiAeaEAEOCAnOAEEAACAAAAUAu_A.A.ioooCe.pdf
http://www2.djop.moj.go.th/media/k2/attachments/AEAaAEAAAAAAOAEAAAuAnAAAAECAEAiAeaEAAAAAoAAEAAIAuAEAAAAOAAAiAeaEAEOCAnOAEEAACAAAAUAu_A.A.ioooCe.pdf
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 งานส่งเสริมสนบัสนนุการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา 

1. งานทุนการศึกษาและการระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเ์ป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาเพือ่แบ่งเบาภาระด้าน
การเงินของผู้ปกครอง 

2. เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
3. เพื่อระดมทรพัยากรการจัดการศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของแต่ละหน่วยงานองค์กร 
2. การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
ทนุการศกึษา หมายถึง เงินทุนส าหรบัค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่บุคคลหรือองค์การต่างๆ 

บรจิาคให้เพือ่ช่วยเหลือสงเคราะหผ์ู้ทีม่ิได้อยู่ในหน้าทีเ่ลี้ยงดปูกครองโดยตรงของตนได้ศึกษาเล่าเรียน 
การศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปัจจุบัน 

ทรพัยากรทางการศกึษา หมายถึง ทรัพยท์ิ่ไม่ใช่เงิน (Non-Financial Resources) และ 
ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรกทรพัยากรที่มิใช่การเงิน 
ครอบคลมุปจัจัยหลกัๆคือที่ดินอาคารสิง่ก่อสร้างวัสดุอปุกรณ์การเรียนการสอนและการผสมผสานการใช้ปจัจัย
ต่างๆเข้าด้วยและยงัให้ความหมายในวงที่แคบว่าทรพัยากรทางการศึกษาหมายถึงปัจจัยน าเข้า (Input) ที่
น าไปใช้เพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคมปัจจัยน าเข้าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นรปูของเงิน
งบประมาณทั้งด้านรายจ่ายเกี่ยวกบัการปฏิบัตงิานประจ าเช่นเงินเดือนและค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์
กับรายจ่ายด้านการลงทุน 

ระดมทนุ หมายถึง การรวบรวมเงินสิ่งของวัสดุต่างๆที่ได้รับจากการบริจาคขอซื้อใน 
ราคาถูกกว่าต้นทุนมาท าประโยชน์ให้แก่องค์กรใดองค์กรหนึง่โดยความเห็นชอบของสังคม 
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดทุนการศึกษา/กองทุนการศึกษา/เงื่อนไขการบริหาร
เงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. จัดหมวดหมู่ทุน/กองทุนให้เป็นระบบรวมทั้งจัดท าทะเบียนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. แจ้งสถานศึกษาในรายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาในแต่ละประเภท ภายใน1สัปดาห์
เม่ือมีการแจ้ง
ทุนการศึกษา 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับความ
ช่วยเหลือตามเงื่อนไขของทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
 

ระยะเวลาของ
ทุนการศึกษาที่ 
ได้รับ 
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 
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5. แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายใน1สัปดาห์
หลังการพิจารณา 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6.มอบทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับ ภายใน 3 วัน หลัง
ได้รับทุน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7.บันทึกชื่อผู้ได้รับทุนในทะเบียนทุนและด าเนินงานตามเงื่อนไขของทุน/
กองทุนการศึกษา 

ภายใน 1สัปดาห์
หลังได้รับทุน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

8.ประสานและติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนกรณีที่ได้รับทุน
ต่อเน่ือง 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

9.ให้เครื่องหมายตอบแทนหรืออนุโมทนา หลังมอบ
ทุนการศึกษา 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

10. ประสานหน่วยงานต่าง ๆในการระดมทุนการศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
11. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 1สัปดาห์

หลังส้ินสุดการ
มอบทุน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสง่เสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
ใช้ตามแบบที่ก าหนดตามเงื่อนไข 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
1.แนวปฏิบัติการขอรบัทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 

จัดหมวดหมู่ทุน/กองทุนให้เป็นระบบ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษา 

มอบทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับ 

ศึกษารายละเอียดทุนการศึกษา/กองทุนการศึกษา/
เงื่อนไข 

แจ้งสถานศึกษาขอรับทุนการศึกษา 

บันทึกชื่อผู้ได้รับทุนในทะเบียนทุน 

ให้เครื่องหมายตอบแทน/ขอบคณุ 

ประสานหน่วยงานต่าง ๆในการระดมทุนการศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับ 
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2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/64100273/data/64100273_1_20120201-
224245.pdf 

3.การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
http://www.moe.go.th/hp-vichai/ex-prb05-8.htm 
http://www.edu.chula.ac.th/eduinfo/eduact/eduact08.htm 

4.การระดมทุน 
http://caritasthailand.net/index/download/Technical%20Funds.pdf 

2. งานกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพือ่การศกึษา ( กยศ. ) 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพิจารณาให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเ์ป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

2. เพื่อติดตามการช าระหนี้คืนของผู้กู้ยมื 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. พิจารณาใหผู้้มสีิทธ์ิได้รับการกู้ยมืเงินตามวงเงินที่ได้รบัจดัสรรให้กบันักเรียนและ 
นักศึกษาภายในจังหวัด 
  2. ติดตามการช าระหนี้คืนของผูกู้้ยืมกรณีค้างช าระ 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

กองทนุ หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 
ผูจ้ดัการ หมายถึง ผูจ้ัดการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 
ผูบ้รหิารและจดัการเงนิใหกู้ย้มื หมายถึง บุคคลซึง่คณะกรรมการท าสัญญาจ้าง 

ให้ท าหน้าที่บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตามมาตรา 37 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา หมายถึง ผูซ้ึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนสถานศึกษาหรือ 

สถาบันการศึกษาของทางราชการหรอืโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนสถานศึกษาหรือ 
สถาบันการศึกษาที่กฎหมายจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะหรือโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่น 
ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงและใหห้มายความรวมถึงผู้ซึง่ได้รบัการตอบรบัใหเ้ข้าศึกษาในโรงเรียน 
สถานศึกษาหรือถาบันการศึกษาดังกล่าวด้วย 

ผูกู้ย้มืเงนิ หมายถึง นักเรียนหรือนกัศึกษาผู้กู้ยมืเงินจากกองทุน 
 
 
 
 
 

http://www.thaischool.in.th/_files_school/64100273/data/64100273_1_20120201-224245.pdf
http://www.thaischool.in.th/_files_school/64100273/data/64100273_1_20120201-224245.pdf
http://www.moe.go.th/hp-vichai/ex-prb05-8.htm
http://www.edu.chula.ac.th/eduinfo/eduact/eduact08.htm
http://caritasthailand.net/index/download/Technical%20Funds.pdf
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อนการพิจารณาทุน 1

เดือน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. แจ้งสถานศึกษาให้ทราบรายละเอียดของกองทุนฯ ภายใน 1สัปดาห์หลังได้รับ
จัดสรร 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรกองทุนฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลัง
ได้รับจัดสรร 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. แจ้งผู้ได้รับจัดสรรกองทุนฯและจัดท าทะเบียนกองทุน ภายใน 2 สัปดาห์หลัง
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ติดตามผู้ได้รับทุนและผู้ไม่ใช้คืนเงินกองทุนฯ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6. สรุปและรายงานการด าเนินงาน ภายใน  1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบขอรบักองทุนเงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา 
 

แจ้งสถานศึกษา 

แจ้งผู้ได้รับจัดสรรกองทุนฯและจัดท าทะเบียน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ติดตามผู้ได้รับทุนและผู้ไม่ใช้คืนเงินกองทุนฯ 

ศึกษารายละเอียดการด าเนินการของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

จัดสรรกองทุนฯ 
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 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการช าระเงินกู้ยมืคืน

กองทุน พ.ศ. 2542  
http://www.sa.ku.ac.th/loan2542-2.html 
http://web.sut.ac.th/dsa/studentloan/images/stories/studentloan/Estd-

Anounce-2555.pdf 
3.เว็บไซต์กองทุนการศึกษา 
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/content.jsp?page=content_

page_about_us.htm 
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/news_main.jsp?prefix=fund

_announce 

3. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นกัเรียนทุกคนได้รบัการปกปูองคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการส่งเสริมการปอูงกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ 
เด็กในนักเรียน นักศึกษา โดยประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงาน 
อื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันก าหนดมาตรการในการปอูงกันและแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัย 
จากการถูกละเมิดสิทธ์ิ 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

สทิธเิดก็ หมายถึง การสนบัสนุนสง่เสรมิสิทธิเด็กตามอนสุัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแหง่องค์การ 
สหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กถูกละเมิด หรือถูกปล่อยปละละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้ 
รับการดูแลและพฒันาตามที่ควร จนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ หาแนวทางในการปูองกันและ 
คุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย 
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการสิทธิเด็กและ 
พ.ร.บ.คุ้มครองเดก็ 

มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. รวบรวมและเผยแพรเ่อกสารที่เกี่ยวข้องใหส้ถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

กุมภาพันธ์ -  
มีนาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. จัดต้ังศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ปูองกันใหเ้ด็ก
ปลอดภัยจากการถูกละเมิด 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. ติดตาม วิเคราะห์ผล ดูแลและสรุปผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอตอ่เนื่อง 

ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ศึกษานิเทศก์ 

5. สรุปผลการด าเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

http://www.sa.ku.ac.th/loan2542-2.html
http://web.sut.ac.th/dsa/studentloan/images/stories/studentloan/Estd-Anounce-2555.pdf
http://web.sut.ac.th/dsa/studentloan/images/stories/studentloan/Estd-Anounce-2555.pdf
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/content.jsp?page=content_page_about_us.htm
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/content.jsp?page=content_page_about_us.htm
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/news_main.jsp?prefix=fund_announce
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/news_main.jsp?prefix=fund_announce
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 Flow Chart  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
2. แนวทางการด าเนินการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
3. พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
4. พระราชบญัญัติปอูงกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
5. พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 

 งานส่งเสริมงานกิจกรรมพเิศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1.งานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกนักเรียนให้มีความจงรกัภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย ์

รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องใหส้ถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

จัดต้ังศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ปูองกันใหเ้ด็ก
ปลอดภัยจากการถูกละเมิด 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ติดตาม วิเคราะห์ผล ดูแลและสรุปผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอตอ่เนื่อง 

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
สิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
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 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริตามแผน 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 
ฉบับที่ 4  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ หมายถึง โครงการแผนงานหรอืกิจกรรมใดๆที่ส่วน 
ราชการรฐัวิสาหกิจเป็นผู้ด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริทัง้นี้เป็นโครงการทีส่นองพระราชด าริใน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวสมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและ 
สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ฉบบัที่ 4  พ.ศ. ๒๕๕q-๒๕๕๙โดยมีวัตถุประสงค์ด าเนินการ  ดังนี ้

1. ส่งเสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตัง้แต่ในครรภ์มารดา 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการเพิม่โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 
3. เสรมิสร้างศักยภาพการเรียนรูท้างวิชาการ 
4. เสรมิสร้างศักยภาพทางการเกษตร การอาชีพและสหกรณ์โรงเรียน 
5. ปลูกฝังจิตส านึกและพฒันาศักยภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
6. เสรมิสร้างศักยภาพการอนุรกัษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ ๔พ.ศ. 2550 -2559 

มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความเข้าใจ/แนวปฏิบัติการด าเนินงานของโครงการพระราชด าริฯ
กับสถานศึกษาในโครงการ 

กุมภาพันธ์ -  
มีนาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทางของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ ๔พ.ศ. 2550 -2559 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พระราชด าริฯ 

ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ศึกษานิเทศก์ 

5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาใน
โครงการพระราชด าริฯ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สถานศึกษาประเมินผลตัวชี้วัด/รวบรวม/รายงานผลประเมิน มิถุนายน/
กันยายน 

สถานศึกษา 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่น สิงหาคม -
พฤศจิกายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

8. สถานศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ธันวาคม สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริม/คณะท างาน 

9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
คณะท างาน 
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 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความเข้าใจ/แนวปฏิบัติ 

ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ศึกษารายละเอียดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร 

สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทางของโครงการพระราชด าริฯ 

สถานศึกษาประเมินผลตัวชี้วัด/รวบรวม/รายงาน 

สถานศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

คัดเลือกสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมดีเด่น 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 
 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

1. แผนพัฒนาเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี พ.ศ. 2550-2559  ฉบับที ่4 
http://kanchanapisek.or.th/kp14/plans/remote_area_child_1_3/plan4/child_dev_plan5059.pdf 

2.ตัวช้ีวัด ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี พ.ศ. 2550-2559  ฉบับที่ 4 
http://kanchanapisek.or.th/kp14/propagandise/book/weight_high.pdf 

3.เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  
http://th.wikipedia.org/wiki/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

2.งานโครงการจดัการศกึษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป. ) 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนให้ประชาชนในหมูบ่้านให้มีศักยภาพมจีิตส านึกสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
รักถิ่นฐานเห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาชนร่วมกบักองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร (กอ.รมน. จังหวัด) ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง (อพป.) 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

หมู่บ้านหมายความว่า หมู่บ้านอาสาพฒันาและปูองกันตนเองที่ได้ก าหนดข้ึนตาม 
พระราชบัญญัตจิัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพฒันาและปอูงกันตนเอง พ.ศ. 2522 

งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพฒันาและปูองกนัตนเอง ( อพป. ) หมายถึง 
โครงการอาสาพัฒนาและปูองกันตนเองโดยฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้านใหม้ีศักยภาพสร้างชุมชน 
ให้เข้มแข็งรักถิ่นฐานร่วมกันพัฒนาและปอูงกันแก้ไขปญัหาต่างๆด้วยตนเองจัดชุดรักษาความ 
ปลอดภัยในหมู่บ้านร่วมใจในการอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีมรดกทางวัฒนธรรมอนุรกัษ์ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกัน
ตนเอง 

ก่อนด าเนินงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. จัดท าแผนงานพัฒนาหมู่บ้านอพป.ร่วมกับกอ.รมน. จังหวัด ตามระยะเวลาที่กอ.
รมน. จังหวัดก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ด าเนินการร่วมกับกอ.รมน. จังหวัดในการพัฒนาหมู่บ้าน อพป. ตามระยะเวลาที่กอ.
รมน. จังหวัดก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
เจ้าหน้าที่กอ.รมน. 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปีตามที่ กอ.รมน.
จังหวัดขอความร่วมมือ 

ตามระยะเวลาที่กอ.
รมน. จังหวัดก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้น 
การด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

http://kanchanapisek.or.th/kp14/plans/remote_area_child_1_3/plan4/child_dev_plan5059.pdf
http://kanchanapisek.or.th/kp14/propagandise/book/weight_high.pdf
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
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 Flow Chart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้- 
 

- 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
พระราชบัญญัตจิัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพฒันาและปอูงกันตนเอง พ.ศ. 2522 

http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code220.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนงานพัฒนาหมู่บ้านอพป.ร่วมกับกอ.รมน. จังหวัด 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและปูองกันตนเอง 

ด าเนินการร่วมกับกอ.รมน. จังหวัดในการพัฒนาหมู่บ้าน อพป. 

http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code220.pdf
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 ประสานการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 
คุ้มครองความประพฤตินกัเรียนและนักศกึษารวมทัง้ระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 

1. งานการป้องกนัและแก้ไขปญัหาสารเสพตดิในสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อด าเนินการปอูงกันและแก้ไขปญัหาสารเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
2. ประสานงานสง่เสรมิสนบัสนุนการปูองกันและแก้ไขปญัหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

ในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาในพื้นที่ให้บริการทางการศึกษารวมทั้งในเขตพื้นที่จงัหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

สารเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือสารใดก็ตาม ซึ่งเมื่อบุคคลเสพ หรือรบัเข้าสู่ 
ร่างกาย ไม่ว่าโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรอืวิธีอื่น ติดต่อกัน เป็นเวลานาน หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
แล้วจะก่อให้เกิดเรือ้รงั ซึ่งจะท าใหเ้กิดความเสื่อมโทรมขึ้นแก่บุคคลผู้เสพ และแกส่ังคมด้วย ทั้งจะต้องท าให้ ผู้
เสพแสดงออกซึง่ลักษณะ ดังนี ้

1) ผู้เสพมีความต้องการอย่างแรงกล้า ทีจ่ะเสพยาชนิดนั้น ๆ ต่อเนื่องกันไป และต้อง 
แสวงหายาชนิดนั้น ๆ มาเสพให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม  

2) ผู้เสพจะตอ้งเพิ่มปริมาณของยาที่เคยใช้ให้มากขึ้นทุกระยะ  
3) ผู้เสพจะมีความปรารถนาอยากเสพยาชนิดนั้นๆ อย่างรุนแรง ระงับไม่ได้ คือ  

มีการติดและอยากยาทัง้ทาง ด้านร่างกายและจิตใจ 
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดสารเสพติดการปูองกันและแก้ไขปัญหา  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ส ารวจ ศึกษา สถานการณ์สารเสพติดในสถานศึกษา พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

สถานศึกษา 
3. วิเคราะห์ข้อมูล จัดกลุ่มสถานศึกษา มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องวางแผนด าเนินการ มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

สถานศึกษาฯ 
5. จัดท าโครงการ/กิจกรรมในลักษณะการปูองกันและแก้ปัญหา กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนด กรกฎาคม-ตุลาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

8. ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

9.ยกย่องให้รางวัลฯเสริมสร้างความเข้มแข็ง สิ้นสุดโครงการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
10.ก ากับติดตามการด าเนินของสถานศึกษา ติดตามเด็กกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาเพื่อแก้ปัญหา/ส่งต่อ 

ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

11. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจ ศึกษา สถานการณ์สารเสพติดในสถานศึกษา 

ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องวางแผนด าเนินการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมในลักษณะการปูองกันและแก้ปัญหา 

ศึกษารายละเอียดการปูองกันและ 
แก้ไขปัญหา 
สารเสพติด 

วิเคราะห์ข้อมูล จัดกลุ่มสถานศึกษา 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนด 

ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาและ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ยกย่องให้รางวัลฯเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบรายงานข้อมลูการจ าแนกสถานะ 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

http://203.157.168.7/consumer/downloads/lawnarcotic.pdf 
http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/law/Law001.pdf 

2.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
http://law.longdo.com/law/453/rev952 

3.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. 2522 http://law.longdo.com/law/453/sub32381 

2. งานส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนนักศกึษา 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจงัหวัดและระดบัเขต 
พื้นที่การศึกษา 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผูป้กครองนักเรียนนกัศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการสง่เสรมิความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

3. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจงัหวัดและระดบัเขต 
พื้นที่การศึกษา 

2. สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผูป้กครองนักเรียนนกัศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการสง่เสรมิความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

3. ส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน-นักศึกษาตามสภาพปัญหาของจังหวัดและเขตพื้นที ่
การศึกษา 
  4. ด าเนินงานและปฏิบัติหน้าทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

ศูนย์ส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง ศูนย์ประสานงานในการสง่เสรมิ 
ความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา 

พนักงานเจ้าหน้าที่สง่เสรมิความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 
 
 
 
 
 
 
 

http://203.157.168.7/consumer/downloads/lawnarcotic.pdf
http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/law/Law001.pdf
http://law.longdo.com/law/453/rev952
http://law.longdo.com/law/453/sub32381
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. จัดตั้งศูนย์และเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษาในการ
ด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

มีนาคม-เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

กรกฎาคม- สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. จัดท าระบบเฝูาระวังปูองกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเช่น
ต ารวจพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฯ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

6. ประสาน/ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในการออกตรวจ
ร่วมและการจัดระเบียบสังคม 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง ตุลาคม, เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดตั้งศูนย์/เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

จัดท าระบบเฝูาระวังปูองกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ประสาน/ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 

2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนกัศึกษา  
พ.ศ. 2548 http://kormor.obec.go.th/discipline/dis022.pdf 

3.งานป้องกนัแก้ไขปญัหาโรคเอดส์และเพศศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการปอูงกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทาง 
เพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผูป้กครองนักเรียนนกัศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่ 
เกี่ยวข้องในการปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศปญัหาโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์และเอดส์ 
ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศปญัหาโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์และปญัหาเอดส์ในกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา 

2. สนับสนุนและประสานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อร่วมการปูองกันและแก้ปญัหา 
พฤติกรรมทางเพศปญัหาโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุม่นักเรียนและนักศึกษา 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

โรคเอดส์ AIDS หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome  
– AIDS) เป็นกลุ่มอาการเจ็บปุวยที่เกิดข้ึนเพราะร่างกายได้รับเช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไปท าลายเม็ด
เลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงท าให้ติดเช้ือโรคฉวยโอกาสแทรก
ซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายข้ึน เช่น วัณโรคในปอด หรือต่อมน้ าเหลือง เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเช้ือรา โรคผิวหนัง
บางชนิด หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดข้ึนจากโรคติดเช้ือฉวย
โอกาสต่างๆ เหล่าน้ี ท าให้อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว  

เพศศึกษา เป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ เพศหญิง และ เพศชาย เนื้อหาว่าด้วยสรีระ 
ร่างกายของแต่ละเพศ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่ วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยเจริญพันธ์ุ เนื้อหาจะรวมถึง 
การปฏิบัติตนเพื่อการดูแลร่างกายตัวเอง และการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม ชีวิตคู่ การมี เพศสัมพันธ์  
การคุมก าเนิด กามโรค และ เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเพศ 

พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดย 
ครอบคลมุพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก 
 
 
 
 
 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis022.pdf
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

กันยายน-ตุลาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ส ารวจข้อมูลปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา 

ตุลาคม-
พฤศจิกายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ส่งเสริมองค์ความรู้เก่ียวกับเพศ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ ธันวาคม-มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียน 

กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

5. ร่วมกับสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางแก้ปัญหา มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

6. จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียน 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7. ด าเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด พฤษภาคม-
ตุลาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
คณะท างาน 

8. ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
9. ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจข้อมูลปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา 

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ 

ร่วมกับสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 

ศึกษารายละเอียดปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ 

ส่งเสริมองค์ความรู้เก่ียวกับเพศ เอดส์ โรคติดต่อ 

จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมปัญหาพฤติกรรม 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-
h.pdf 

2.ความรู้เรือ่งเอดสh์ttp://th.wikipedia.org/wiki/เอดส ์
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=901 

3.หลักสูตรเพศศึกษา 
http://www.teenpath.net/data/module/00002/tpfile/00003.pdf 

4.คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พศศึกษาส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
http://www.teenpath.net/data/module/00014/tpfile/00003.pdf 

5.แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษาส าหรบัผูบ้รหิารสถานศึกษา 
http://www.teenpath.net/data/module/00008/tpfile/00003.pdf 

6.คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พศศึกษา ส าหรับเยาวชนช่วงช้ันที่ 3 
http://www.teenpath.net/data/module/00006/tpfile/00003.pdf 

7.ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้พศศึกษาส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
http://www.teenpath.net/data/module/00001/tpfile/00003.pdf 

8.ความรู้เรือ่งเพศศึกษาhttp://www.htc.ac.th/sport/web5126/palanamai/pas.html 
https://th-th.facebook.com/notes/ฅนเป็นครู/ท าไมตอ้งสอนวิชาเพศศึกษา/
415372998567333 
 
 
 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 

ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ปัญหา 

ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=901
http://www.teenpath.net/data/module/00002/tpfile/00003.pdf
http://www.teenpath.net/data/module/00014/tpfile/00003.pdf
http://www.teenpath.net/data/module/00008/tpfile/00003.pdf
http://www.teenpath.net/data/module/00006/tpfile/00003.pdf
http://www.teenpath.net/data/module/00001/tpfile/00003.pdf
http://www.htc.ac.th/sport/web5126/palanamai/pas.html
https://th-th.facebook.com/notes/ฅนเป็นครู/ทำไมต้องสอนวิชาเพศศึกษา/415372998567333
https://th-th.facebook.com/notes/ฅนเป็นครู/ทำไมต้องสอนวิชาเพศศึกษา/415372998567333
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4. งานพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบการดแูลช่วยเหลอืนักเรียน 
อย่างครบวงจรได้มาตรฐานได้แก่การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบคุคลการคัดกรองนักเรียนการจัดกิจกรรมปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการจัดกจิกรรมพัฒนาและการสง่ต่อ 
  2. ประสาน สนับสนุนการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือกบัหนว่ยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การสง่เสรมิ พัฒนา การปูองกัน และการแก้ไข 
ปัญหาให้แก่นักเรียน เพือ่ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจทีเ่ข้มแข็ง มี               
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียน            
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครทูี่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝุายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บรหิาร 
และครูทกุคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและ มีหลกัฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ 
กระบวนการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
4. การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
5. การส่งตอ่ 

แต่ละองค์ประกอบของระบบมีความส าคัญ มีวิธีการและเครือ่งมือต่างกันไปแต่มี                
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนือ่งกัน ซึง่เอือ้ให้การดูแลนักเรียนเป็นระบบทีม่ีประสิทธิภาพ 

1.รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเกบ็ข้อมลูนกัเรียนรายบุคคลประวัติ 
ส่วนตัวประวัติการศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพความสามารถพเิศษฯซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น 
สามารถน าข้อมลูมาวิเคราะหเ์พื่อการคัดกรองนกัเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ตาม
หลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรอืการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึง่จะท าให้ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 

2.การคดักรองนกัเรยีน หมายถึง การจัดกลุม่นักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคลเป็นกลุ่ม 
ปกติกลุ่มมปีัญหาและกลุ่มเสี่ยง 

เป็นการพิจารณาข้อมลูเกี่ยวกบันักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนกัเรียน  มีประโยชน์อย่างยิ่งใน  
การหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  
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ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 
2 , 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนก าหนด เช่น ในกรณีที่แบ่งนักเรียนเป็น 4 
กลุ่ม อาจนิยามกลุ่มได้ ดังนี ้

-- กลุ่มปกติคือ  นักรเยนที่ไดร้ับการวิเคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ ตามเกณฑก์ารคัดกรองของ 
โรงเรียน อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รบัการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพฒันา 

--กลุ่มเสี่ยงคือ  นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของ 
โรงเรียน ซึง่โรงเรียนต้องให้การปูองกันและแก้ไขตามกรณี 

-- กลุ่มมปีัญหาคือ  นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุม่มีปญัหาตามเกณฑ์การคัดกรอง 
ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปญัหา โดยเรง่ด่วน 

--กลุ่มพิเศษคือ  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่ง 
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึง่ หรอืหลายด้านอยา่งเป็นที่ประจกัษ์ เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับ
เดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึง่โรงเรียนต้องให้การสง่เสริมให้  นักเรียนได้พฒันาความสามารถพิเศษนั้น
อย่างเต็มศักยภาพ 

3.การจดักจิกรรมปอูงกนั หมายถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อนักเรียนกลุม่ปกติเพื่อปูองกัน 
และสร้างความเข้มแข็งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันความเสี่ยงของนกัเรียน 

4.การจดักจิกรรมแกป้ญัหา หมายถึง กิจกรรมทีจ่ัดข้ึนเพื่อนกัเรียนกลุม่ที่มปีัญหาด้าน 
ต่างๆตามสภาพปัญหาเช่นการระดมทุนเพื่อการศึกษาส าหรบัเด็กขาดแคลนการเข้าค่ายปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมเพือ่นที่ปรึกษา 

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กบันักเรียนทกุคนเท่าเทียมกัน แต่ 
ส าหรับนักเรียนกลุม่เสี่ยง / มีปัญหาน้ัน จ าเป็นอย่างมากที่ตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการ
ช่วยเหลือ ทัง้การปูองกันและการแก้ไขปญัหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปญัหาของสงัคม 
การสร้างภูมิคุ้มกัน การปอูงกันและแก้ไขปญัหาของนกัเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากใน
การพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 

การปูองกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการแต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษา 
จ าเป็นต้องด าเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1) การให้การปรึกษาเบื้องต้น 
2) การจัดกจิกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา 

5.การจดักจิกรรมพฒันา หมายถึง กิจกรรมทีจ่ัดเพือ่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อ 
ส่งเสริมให้นกัเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 

การสง่เสรมิพัฒนานกัเรียนเป็นการสนับสนุนให้นกัเรียนทุกคนในกลุ่มคัดกรอง ไม่ว่าจะเป็น 
นักเรียนกลุม่ปกตหิรือกลุม่เสี่ยง มปีัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากข้ึน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยปูองกันมใิห้นักรเยนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพเิศษ
กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุม่เสี่ยง / กลุ่มมีปญัหา กลับมาเป็น
นักเรียนกลุม่ปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรอืชุมชนคาดหวังต่อไป 

6.การสง่ตอ่ หมายถึง กิจกรรมทีจ่ัดเพื่อนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็น 
พิเศษที่ต้องอาศัยการมสี่วนร่วมจากหน่วยงานหรอืบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านเช่น จิตแพทย์ศิลปิน 
 
 



111 
 

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูทีป่รกึษา อาจมีกรณีที่ปญัหามีความยาก 
ต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึน ก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วข้ึน หากปล่อยให้เป็นบทบาท
หน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากข้ึนหรือลุกลามกลายเป็น
ปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลหรือการคัดกรองนักเรียนก็ได้ข้ึนกับกรณีปัญหาของนักเรียน 

การสง่ต่อแบง่เป็น 2 แบบ คือ 
1) การสง่ต่อภายในครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยงัครูทีส่ามารถให้การช่วยเหลอืนักเรียนได้  

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝุายปกครอง 
2) การสง่ต่อภายนอกครูแนะแนวหรือฝุายปกครองเป็นผู้ด าเนินการสง่ต่อไปยงั 

ผู้เช่ียวชาญภายนอก หากเกิดกรณีปัญหาที่มีความยากเกินศักยภาพของโรงเรียน 
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษารายละเอียดการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับ
สถานศึกษา 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด มิถุนายน-กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. ประสานและร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6.ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานได้ครบวงจร 

ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
ศึกษานิเทศก์ 

7.สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม สถานศึกษา 
8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษา 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 

ศึกษารายละเอียดการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

-แบบบันทกึกิจกรรมเยี่ยมบ้านนกัเรียน 
-แบบคัดกรองนักเรียน S D Q 
 ฯลฯ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือการบรหิารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3  

http://www.dmh.go.th/download/ebooks/my1.pdf 
2.สภาพความส าเร็จการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

http://www.sesa37.go.th/support/images/file/07.pdf 
3.ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000150/proj_dist/friend/friend_6.pdf 
 การด าเนนิงานวิเทศสัมพันธ์ 

1. งานวิเทศสัมพันธ ์
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประสานความร่วมมือทัง้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการแสวงหาแหล่ง 
เงินทุนวัสดอุุปกรณ์ผูเ้ช่ียวชาญและอาสาสมัครต่างประเทศ 

2. เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนให้สถานศึกษาในสงักัดใช้ประโยชนท์รัพยากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จากต่างประเทศการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างประเทศ 

3. เพื่อสนบัสนุนให้สถานศึกษาเกิดความตื่นตัวในการส่งนกัเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
นักเรียนกับต่างประเทศการแข่งขัน การขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการแสวงหาแหลง่ 
เงินทุน  วัสดุอุปกรณ์ผู้เช่ียวชาญและอาสาสมัครต่างประเทศ 

2. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้สถานศึกษาในสงักัดใช้ประโยชน์ทรัพยากร การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จากต่างประเทศการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างประเทศ 

3. สนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดความตื่นตัวในการสง่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ประสาน และร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน 

http://www.dmh.go.th/download/ebooks/my1.pdf
http://www.sesa37.go.th/support/images/file/07.pdf
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000150/proj_dist/friend/friend_6.pdf


113 
 

นักเรียนกับต่างประเทศการแข่งขัน การขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

วเิทศสมัพนัธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ( Foreign relations ) หมายถึงงานที ่
เกี่ยวข้องกบัต่างประเทศรวมทั้งการติดต่อประสานงานกบัสถาบันและหน่วยงานต่างประเทศทั้งที่อยู่ 
ภายในและต่างประเทศ 
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์งานวิเทศสัมพันธ์ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ด าเนินการตามนโยบาย/หนังสือสั่งการของหน่วยงานต้น
สังกัด/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ประสานงานวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
            - 

2.งานโครงการแลกเปลีย่นนกัเรียนทนุระหวา่งประเทศ 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสรมิให้นักเรียนสถานศึกษาครูอาจารย์ในสงักัดได้มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับโครงการและวิธีด าเนินการ 
2. ส่งเสรมิสนบัสนุนประสานงานกับผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อ 

สนับสนุนโครงการ 

ศึกษาวิเคราะห์งานวิเทศสัมพันธ์ 

ด าเนินการตามนโยบาย/หนังสือสั่งการ 

ประสานงานวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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3. จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

แลกเปลีย่นนกัเรยีนทนุระหวา่งประเทศ หมายถึง นักเรียนจากประเทศต่างๆที่มโีครงการ 
แลกเปลี่ยนกับนักเรียนไทยในการศึกษาเล่าเรียนและพ านักอาศัยอยู่เป็นการช่ัวคราวกับประเทศน้ันๆ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบัติระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน /บุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อขอ
ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ด าเนินการตามโครงการก าหนด 
 

ตามระยะเวลา
ของโครงการ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

4. แจ้งเรื่องผลการด าเนินงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบ ระยะเวลาของ
โครงการ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ มกราคม  
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
- 
 
 

 
 

ศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบัติระเบียบและ 
วิธีการปฏิบัติงาน 

ประสานหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ด าเนินงานตามโครงการ 

แจ้งเรื่องผลการด าเนินงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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 การประสานและส่งเสริมสถานศกึษาให้มบีทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานประสานและสง่เสริมสถานศกึษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน องค์กรตา่งๆ  
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหินา้ที่ของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชน 
2. ส่งเสรมิสนบัสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และชุมชน 
 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจาก 
ตัวแทนผู้ปกครองครูศิษยเ์ก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองค์กรชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิตามพ.ร.บ.ระเบียบ
บรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีดังนี้ 
1. ก ากับการด าเนินกจิการของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายกฎระเบียบ 

ประกาศค าสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินการกจิการด้านต่างๆของสถานศึกษา 
3. มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายระเบียบประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที ่

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ชมุชน หมายถึง ถ่ินฐานที่อยู่ของกลุม่คนถ่ินฐานน้ีมีพื้นทีอ่้างอิงได้และกลุ่มคนนี้ม ี

การอยู่อาศัยร่วมกันมีการท ากจิกรรมเรียนรู้ติดต่อสื่อสารร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกันมีวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาประจ าถ่ินมจีิตวิญญาณและความผูกพันอยูก่ับพื้นที่แห่งนั้นอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในการจัด
การศึกษา 

เมษายน-พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ศึกษาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เมษายน-พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ร่วมกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

4. แต่งตั้งและจัดท าทะเบียนข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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5. ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ มีนาคม/ภายใน1
สัปดาห์หลังส้ินสุด

กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 

 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/kumusanhakamakan.pdf 
2.คู่มือการสรรหา เลือกและแต่งตัง้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

http://www.nongkhoo.in.th/files/downloads/nk1.pdf 
3.กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือก 

ศึกษาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ต่างๆในการจัดการศึกษา 

ศึกษาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร่วมกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แต่งตั้งและจัดท าทะเบียนข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 

สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/kumusanhakamakan.pdf
http://www.nongkhoo.in.th/files/downloads/nk1.pdf
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ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหนง่และการพ้นจากต าแหนง่ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0303-n.pdf 

  4. คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 ปฏบิัตงิานอื่นหรอืสนับสนนุการปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
1.งานธุรการ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การปฏิบัตงิานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเกดิประสิทธิภาพ  สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์  สนับสนุนและประสานงานกบัหน่วยงานภายในภายนอก 
3. เพื่อจัดระบบข้อมลูสารสนเทศ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
งานธุรการ  คือ  งานที่เกี่ยวกบัเอกสารหลักฐานในราชการ  รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ 

อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝุายด าเนินไปสูเ่ปูาหมายที่วางไว้ได้
ดีที่สุดประกอบด้วย 

1.งานสารบรรณปฏิบัติงานดังนี ้
        -จัดให้มีบุคลากรในการจัดท างานสารบรรณของโรงเรียน 

                     -จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท างานธุรการ สารบรรณให้เพียงพอ 

                    -จัดหาวัสดุที่ใช้ในงานสารบรรณ 

                     -จัดให้มีเอกสารและคู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

                     -จัดให้มีระบบการจัดเกบ็หนงัสอืราชการหรือเอกสารต่าง ๆของทางราชการอย่างมี
ระบบ 

                    -จัดให้มีทะเบียนรับ – ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 

                     -จัดให้มีทะเบียนยมืหนงัสือราชการ หรือ  เอกสารของทางราชการ 

                     -ตรวจร่างหนังสือโต้ตอบต่าง  ๆ  

                     -ตรวจสอบระบบงานสารบรรณ  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นปจัจบุัน 

                     -ด าเนินการเกี่ยวกบัการท าลายเอกสารของทางราชการตามระเบียบ 

      2.งานทะเบียนและรายงาน   

3.งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีปฏิบัติงานดังนี ้
            -วางแผนการรกัษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

                     -จัดท าค าสั่งเกี่ยวกับเรื่องการอยู่เวร 

                     -จัดให้มีวัสดุอปุกรณ์ที่จ าเป็น  ในการรกัษาความปลอดภัย 

                     -แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบในการตรวจเวร 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0303-n.pdf
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                    -จัดให้มีการบันทกึเหตุการณ์ในการอยู่เวร 

                     -จัดให้มีการบันทกึการตรวจเวร 

        4.งานประชาสัมพันธ์ 

       -ก าหนดงานและเปูาหมายในการประชาสัมพันธ์ 

       -จัดเตรียมสถานที ่ และวัสดุอปุกรณ์ที่จ าเป็น 

      -ก าหนดบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

                     -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทุกรปูแบบ    เพื่อใหบ้รรลเุปูาหมาย 

                        -ก ากับ  ควบคุมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

                     -ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

  การประชาสัมพันธ์  หมายถึง การสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่ม
ประชาชน  เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบันกับกลุ่ม 
ประชาชนเปูาหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหวังผลในความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชน  รวมทั้งมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่หน่วยงาน  องค์การ  สถาบันด้วย  ท าให้ประชาชน เกิดความ
นิยม  เลื่อมใส   ศรัทธาต่อหน่วยงาน  ตลอดจนค้นหาและก าจัดแหล่งเข้าใจผิด  ช่วยลบล้างปัญหา เพื่อสร้าง
ความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานน้ัน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1.การจัดท างานธุรการ  เช่น การรบั-ส่งหนังสือ การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ 

กลุ่มฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการ เพื่อน าส่งให้ผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องหนงัสือเพื่อส่งต่อ
ผู้บังคับบญัชา และ/หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 งานสารบรรณ 
1.2 งานทะเบียนและรายงาน 
1.3 งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที ่
1.4 งานประชาสมัพันธ์ 

2. ประสานงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม 
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษา รายละเอียดการปฏิบัติงานธุรการ ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. วางแผน  จัดระบบการปฏิบัติงานงานธุรการ เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3.ปฏิบัติงานตามระบบการปฏิบัติงานงานธุรการที่ก าหนด ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4.ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก
กลุ่ม 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5.ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุก 1 เดือน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 1 สัปดาห์ หลัง

ตรวจสอบ/ประเมินผล  
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7.ปรับปรุงและพัฒนางานตามผลการประเมิน หลังสรุปผลงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือปฏิบัติงานธุรการ 

http://office.nu.ac.th/meeting/pdf/manual2.pdf 
2.การเขียนหนังสือราชการ 

http://km.dmcr.go.th/attachments/246_manualGAS.pdf 
3.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

http://www.sc.mahidol.ac.th/scad/doc/sarabandoc/งานสารบรรณ.pdf 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานธุรการ 

วางแผน  จัดระบบการปฏิบัติงานงานธุรการ 

 

ปฏิบัติงานตามระบบการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด 

ประสานงานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

http://office.nu.ac.th/meeting/pdf/manual2.pdf
http://km.dmcr.go.th/attachments/246_manualGAS.pdf
http://www.sc.mahidol.ac.th/scad/doc/sarabandoc/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.pdf
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2. งานคดัเลอืกนกัเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดบัการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อคัดเลอืกนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทีม่ีความประพฤติดี มผีลการเรียน มี 
กิจกรรมและผลงานดีเด่น เข้ารบัรางวัลพระราชทาน 

2. เพื่อคัดเลอืกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทีจ่ัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานดเีด่นใน 
ด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน 

3. เพื่อสง่เสรมิและด ารงรักษาสภาพของสถานศึกษาที่ได้รบัรางวัลพระราชทาน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ประเมินและคัดเลือกนักเรียน ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน 
2. ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ตามระดบัและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 แห่ง 
3. เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด 
4. ส่งเสรมิและด ารงรักษาสภาพของสถานศึกษาที่ได้รบัรางวัลพระราชทาน 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
  นักเรียน  หมายถึง  ผู้เรียนในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง  สถานศึกษาหรือหน่วยงานทีจ่ัดการศึกษา
ให้แก่เด็กอายุ3-6 ปี ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่1 โดยจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือที่สอดคล้องกับหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  สถานศึกษาระดับประถมศึกษา หมายถึง  สถานศึกษาที่เปดิสอนระดบัประถมศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา หมายถึง  สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและประเมินสถานศึกษา
พระราชทาน 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษาทุกสังกัด
ทราบ 

กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2.รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5.กรรมการประเมินคัดเลือก กันยายน คณะกรรมการฯ 
6.สรุปผลการประเมินคัดเลือก กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7.เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
8. ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบประเมินนักเรียนเพือ่รบัรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. แบบประเมินสถานศึกษาเพือ่รบัรางวัลพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา 
3. แบบประเมินสถานศึกษาเพือ่รบัรางวัลพระราชทาน ระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. http://sportact.obec.go.th/ 
2. http://bet.obec.go.th/RSBE/index.php?option=com_content&task=blogsecti

on&id=7&Itemid=33โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรบัรางวัล
พระราชทาน 

3. คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรบัรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา 
5. คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรบัรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษา 
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และ 

สถานศึกษา พ.ศ. ............... 

รับสมัครสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานคัดเลือกฯ 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกฯ 

คณะกรรมการฯด าเนินการประเมิน 

ส่งผลการประเมินพร้อมแบบประเมินที่ 

ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 

ศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและประเมิน 
 

สรุปผลการประเมินฯ 

 

ประกาศผลการประเมินฯคัดเลือก 
 

http://sportact.obec.go.th/
http://bet.obec.go.th/RSBE/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=33
http://bet.obec.go.th/RSBE/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=33
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7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลกัเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการคัดเลือก 
นักเรียนนกัศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรบัรางวัลพระราชทาน 

8. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรือ่งหลักเกณฑ์และแนวทางการ 
ด าเนินการคัดเลือกนกัเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรบัรางวัลพระราชทานประจ าปีการศึกษา................ 

3. การจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้้ปกครองและประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจการเลี้ยงดู           
สั่งสอนและช่วยเหลอืสงเคราะหเ์ด็กเป็นพิเศษ  ให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้เด็กรูจ้ักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบ
วินัยอันดี เห็นคุณค่าและความส าคัญของตนเอง 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อร่วมจัดกจิกรรมเด็ก 
2. ระดมทรัพยากรในการจัดงานวันเด็ก 
3. ท าหน้าที่เลขานุการในการจัดงานวันเด็ก 

 ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า "เด็ก" ไว้  

คือ "เด็ก" หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนวัน เช่น เด็กชาย คือ ค าน าเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 14 
ปีบริบูรณ์ และ เด็กหญิง คือ ค าน าเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์ 

งานวันเด็ก หมายถึง การจัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง 
คุณค่าบทบาทและความส าคัญของตนเอง อาจจัดข้ึนในโรงเรียน หมู่บ้านหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกบัวันเสาร์ทีส่องของเดอืนมกราคมของทุกปี เป็น 
วันหยุดราชการทีม่ิได้ชดเชยในวันท างานถัดไป มีการให้ค าขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรฐัมนตรีไทย เริ่มต้นจัด
งานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้ก าหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็ก
แห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสารท์ี่สองของเดือนมกราคม 
โดยเริ่มจัดงานวันเดก็ในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา 
 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการจัดงานวันเด็กในแต่ละปี ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการจัดงานวันเด็กให้ ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ประสานผู้เก่ียวข้องทุกฝุายเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดงาน ธันวาคม-

มกราคม 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ด าเนินการแผนที่ก าหนด มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6.ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

1.หนังสือสัง่การจากกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัด 
2.ความรู้ที่เกี่ยวข้องวันเด็ก 

http://th.wikipedia.org/wiki/วันเด็กแห่งชาติ_(ประเทศไทย) 
http://www.mcp.ac.th/print_text.php?mm=22&sm=49&ssm=40&id=157 
http://teen.mthai.com/childrens_day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดการจัดงานวันเด็กในแต่ละปี 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการจัดงานวันเด็ก 

ประสานผู้เก่ียวข้องทุกฝุายเพื่อให้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน 

ด าเนินการแผนที่ก าหนด 

ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://www.mcp.ac.th/print_text.php?mm=22&sm=49&ssm=40&id=157
http://teen.mthai.com/childrens_day
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ส่วนท่ี 4 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

          เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงควรร่วมกันก าหนดจรรยาบุคลากรเป็น
ข้อตกลงที่จะด าเนินการและถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันดังนี้ 
 1. การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
                  พฤติกรรมกล้ายึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของ 
ข้าราชการที่กล้าต้านทานกับอิทธิพลหรือผลประโยชน์ทั้งที่มาจากภายในหน่วยงานเองหรือจากภายนอก 
การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมหลักจรรยาและ
จริยธรรมโดยไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆกล้าพูดและกระท าเมื่อพบเห็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและพยายามหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดซึ่งรวมถึงการขอ
ความช่วยเหลือจากผู้มีอ านาจมากกว่าเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องข้ึน 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการธ ารงศักดิ์ศรีด้วยความถูกต้องชอบธรรมอุทิศแรงกาย 
และแรงใจผลักดันภารกิจหลกัของตนและหน่วยงานให้บรรลุผลเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชาติและสังคมไทย 
แนวปฏิบัติ 

(1) ต้องรกัษาช่ือเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิใหเ้สือ่ม 
เสียและไม่กระท าการใดๆอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

(2) ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลยืนหยัดกระท าในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม 
(3) คัดค้านการกระท าที่อาจเป็นความผิดของเพื่อนร่วมงานและผูบ้ังคับบัญชา 
(4) คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าแจ้งเหตเุมื่อพบการกระท าผดิวินัยหรือจรรยาข้าราชการ 

และให้ความร่วมมือเป็นพยาน 
(5) อุทิศเวลาของตนให้แกร่าชการไมล่ะทิง้หรือทอดทิ้งงานในหน้าที่และไม่เบียดบังเวลา 

ราชการไปประกอบอาชีพอื่น 
(6) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความถูกต้องโปร่งใสเปิดเผยได้ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายอย่าง       

เป็นธรรม 
2) ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามภารกิจหน้าที่อย่างชอบธรรมไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ 

ส่วนตน 
แนวปฏิบัติ 

(1) ไม่ใช้อ านาจหน้าที่กระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อบุคคลใดเพราะชอบหรือไม่ 
ชอบบุคคลนั้น 

(2) ไม่เรียกรบัหรือยอมจะรับทรัพยส์ินในลกัษณะเป็นสินจ้างรางวัลหรือผลประโยชน์อื่นใด 
อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที ่

(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเที่ยงธรรม 
(4) ไม่รับหรอืให้ของขวัญของทีร่ะลกึอันอาจก่อใหเ้กิดอทิธิพลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่าง 

หนึ่งโดยไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบัตหิน้าที่ 
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3) ด าเนินการปกปูองผลประโยชน์ของชาติและคุณความดีของสาธารณะและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี
แนวปฏิบัติ 

1) สอดส่องดูแลและเอาใจใสร่ักษาประโยชน์ของทางราชการ 
2) เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
3) ไม่นิ่งดูดายในกรณีพบเห็นการกระท าที่เสียหายต่อรัฐราชการและประชาชน 
4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน 

4) ตัดสินใจและกระท าการใดๆบนพื้นฐานของหลักการกฎหมายหลกัคุณธรรมที่ชอบธรรมโดยยึด
เหตผุลของสาธารณะประเทศชาติและมนุษยธรรม 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาหลักการ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีระเบียบแบบแผนของทาง 

ราชการ 
5) ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามค าสั่งผู้บงัคับบัญชาที่ถูกกฎหมายกฎเกณฑ์เหตุผลอันชอบธรรมและ

กล้าคัดค้านค าสั่งที่ไม่ชอบธรรม 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบติัตามค าสัง่ของผู้บงัคับบญัชาที่สัง่การโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง 
ราชการ 

(2) ปฏิเสธค าสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
(3) กรณีไม่เห็นด้วยกับค าสั่งผู้บังคับบญัชาให้เสนอความเห็นเป็นหนงัสอืใหผู้้บงัคับบญัชา 

ทบทวนค าสัง่นั้น 
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย์สุจริตและความรบัผิดชอบเป็นคุณธรรมและพฤติกรรมพื้นฐานของบุคคลและ 
เป็นจรรยาบรรณที่ข้าราชการทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตระหนักถึงฐานะและหน้าที่รวมทั้ง
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหากข้าราชการขาดความซื่อสตัย์สุจริตและความรับผิดชอบแล้วประชาชนหรือสังคมจะขาดความ
น่าเช่ือถือมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาและจะปฏิบตัิหน้าที่การงานอันใดกไ็ม่บรรลุผลทางตรงกันข้ามหากข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติและรบัผิดชอบก็ย่อมจะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินบรรลุผลตลอดจน
สังคมประเทศชาติมีความมั่นคงสงบสุข 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ไม่คดโกงหลอกลวงหรือท าให้ผูอ้ื่นเกิดความเข้าใจผิด 
แนวปฏิบัติ 

(1) ไม่เบียดบังทรัพยส์ินหรือเวลาของราชการเพื่อไปแสวงหาประโยชน์ของตน 
(2) ท างานโดยยึดมั่นในหลักการมากกว่าน าความรู้สกึมาใช้ 
(3) มีกระบวนการตัดสินใจและข้ันตอนในการท างานที่ชัดเจน 
(4) มีหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจที่โปร่งใสเปิดเผยได้ 
(5) เปิดเผยความจริงไมบ่ิดบงัอ าพรางไมห่ลอกลวง 
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2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุริตเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม 
แนวปฏิบัติ 

(1) ในการตัดสินใจต้องใช้ดุลยพนิิจด้วยความซื่อสัตย์สจุริตตรงไปตรงมาไมมุ่่งหวังหรือ 
แสวงหาประโยชนจ์ากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใหเ้ป็นการตอบแทน 

(2) ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องได้มาตรฐานตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
(3) พร้อมรับผิดชอบต่อการกระท าของตนที่ได้รบัมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและรับผิดชอบในผลของงานที่ได้ 

กระท าไป 
3) ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและให้ข้อมลูรายละเอียดที่ถูกต้องสมบรูณ์

เกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจของประชาชนและรัฐบาล 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นมิตรมีไมตรีจิตโดยไม่ปิดบงัข้อมลู 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ 
(3) ให้ความเคารพและใหเ้กียรตผิูม้าขอค าปรึกษาแนะน าทกุคนอย่างเสมอภาคเป็น 

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ
(4) ยึดมั่นในการให้ข้อมูลรายละเอียดแกผู่้ขอค าปรึกษาโดยไม่บิดเบือนข้อมลูจนเป็น 

เหตุท าให้ประชาชนหรือรัฐบาลตัดสินใจผิดพลาด 
4) ปฏิบัติหน้าที่ความรบัผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ 

แนวปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายใหเ้สร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลาโดยยึดหลักผลลัพธ์ของ 

งานที่เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2) ปฏิบัติงานใหบ้รรลุตามเปูาหมายโดยใช้วิธีการกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม 
3) ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบใส่ใจระมัดระวังรักษาและปกปูองผลประโยชน์ของ 

ทางราชการ 
4) ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาวะที่มีทรพัยากรจ ากัด 

3. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดห้มายถึงการด าเนินงานและ 

การตัดสินใจที่เปิดเผยการเปิดเผยข้อมูลทุกข้ันตอนตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและการ
ประพฤติปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ไว้วางใจโดยมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาโปร่งใส
และตรวจสอบได้ให้เกียรติและไม่เอาเปรียบผู้อื่นกระท าตามสัญญาและยึดมั่นในจรรยาบรรณทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคคลในชาติให้ประชาชนรู้และเข้าใจข้ันตอน / วิธีการด าเนินงานและเปิด
โอกาสให้เข้ามามีบทบาทร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ไม่เปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการที่เป็นความลบัหรือโดยไม่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ไม่ถกูต้องเพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นหรือเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างเครง่ครัด 

2) พร้อมให้ฝุายต่างๆเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานได้ทุกเวลาและพร้อมรับผิดชอบต่อความผิดพลาด
ที่เกิดข้ึนเพื่อด ารงไว้ซึ่งความไว้วางใจและความมั่นคงของสาธารณชน 
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แนวปฏิบัติ 
1) จัดให้มีข้อมลูข่าวสารของราชการไว้ให้ตรวจดูได ้
2) เก็บข้อมลูหลักฐานการปฏิบัติงานพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
3) จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน 
4) น าข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนก าหนดแนวทางในการแก้ไข 

3) เปิดเผยการด าเนินการอย่างมเีหตุผลเป็นข้ันตอนสามารถแจ้งล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รบัผิดชอบและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ผู้ติดต่อทราบเพื่อสามารถติดตามความรบัผิดชอบได้ 
และหลีกเลี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
แนวปฏิบัติ 

1) ก าหนดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการของบุคลากรในแต่ละกระบวนงานหรือใน 
แต่ละเรื่องให้ผูร้ับบรกิารได้รบับริการที่มปีระสิทธิภาพ 

2) ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการด าเนินงานให้ทราบ 
4) ดูแลข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างระมัดระวังและใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องเท่านั้น 

แนวปฏิบัติ 
1) ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมลูข่าวสารของทางราชการอย่างระมัดระวัง 
2) รับผิดชอบเกบ็รกัษาข้อมูลข่าวสารของราชการในทีป่ลอดภัย 

5) เปิดเผยข้อมลูข่าวสารแกผู่้รอ้งขอตามขั้นตอนที่องค์กรก าหนดและภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
แนวปฏิบัติ 

1) ศึกษาข้ันตอนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่องค์กรก าหนด 
2) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบงัคับ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอรับค าปรึกษาแนะน าอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 

4. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
การปฏิบัตหิน้าที่โดยไมเ่ลอืกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหมายถึงบรกิารประชาชนด้วยความ 

เสมอภาคเน้นความสะดวกรวดเร็วประหยัดและถูกต้องปฏิบตัิต่อผู้มาขอรับบริการด้วยความมีน_ ำ้ใจเมตตา
เอื้อเฟื้อเป็นพฤติกรรมการท างานใหบ้ริการโดยเน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกันให้บริการตามล าดับโดยไม่
ค านึงถึงเช้ือชาติหรอืเครอืญาติเพื่อความเสมอภาคเป็นธรรมอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบรกิารในมาตรฐาน
เดียวกันไม่บรกิารพเิศษเฉพาะรายทีรู่้จักให้บริการด้วยความรวดเร็วทั่วถึงปราศจากอคติ 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปอย่างมเีหตผุลสุภาพและเท่าเทียมกนั 
แนวปฏิบัติ 

(1) ให้เกียรติประชาชนพดูจาสุภาพและรักษาผลประโยชน์ผูร้ับบริการ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่หรือใหบ้ริการตามล าดับของการมารบับริการ 
(3) ต้องท างานด้วยความเที่ยงธรรมและปูองกันไม่ใหส้ิทธิพเิศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึง่เป็น 

กรณีพิเศษ 
(4) ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบแบบธรรมเนียมในมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน 
(5) ไม่กระท าการใดทีเ่ป็นการช่วยเหลืออปุถัมภ์เพือ่ผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติ 
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ข้อพึงระวัง 
1) ระมัดระวังในการปฏิบัตหิน้าที่โดยใหบ้รกิารและช่วยเหลือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่า 

เทียมกัน 
1การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

(2) ท าสิ่งที่รบัผิดชอบใหส้ าเร็จด้วยความเที่ยงตรงและยุติธรรม 
แนวปฏิบัติ 

1) ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์โดยไมก่ระท าการใดเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือเลือกปฏิบัติ 
อย่างไม่เป็นธรรม 

2) ไม่ใช้อิทธิพลและไม่ตกอยู่ใต้อ านาจที่ไม่ถูกต้องของบุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรอืบุคคล 
ใดได้รับสิทธิพเิศษหรอืประโยชน์ใดๆ 

3) มีความส านึกในบทบาทและหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยปราศจากการหาผลประโยชน์เพื่อตนเองจาก 

หน้าที่ที่ได้รบั 
 
4) ปฏิบัติงานเพือ่ให้บริการของรัฐมปีระสิทธิผลสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

แนวปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
2) ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติราชการอย่างเต็มก าลังด้วยความรอบคอบรวดเร็วโดย 

ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
3) แจ้งล าดับข้ันตอนการปฏิบติังานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาในการด าเนินการให้ผู้ที่มา 

ติดต่อทราบเพื่อผู้ติดต่อสามารถติดตามเรื่องได้ 
4) มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริการ 

5. การมุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน 
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานหมายถึงท างานให้แล้วเสรจ็ตามก าหนดเกิดผลดีต่อหน่วยงาน 

และส่วนรวมใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่าเน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลักเป็นพฤติกรรมการ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดโดยไดผ้ลลัพธ์ตามเปูาหมายและเกิดความคุ้มค่ามกีารประสานงานกบัทกุฝุายที่
เกี่ยวข้องเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจในเปูาหมายและเนื้อหาสาระของงานที่ตรงกันปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมุง่เปูาหมายของประชาชนและประเทศชาติ 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบถูกต้องใส่ใจระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สาธารณะอย่างเต็ม
ความสามารถ 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเตม็ก าลังความสามารถไม่ประมาทเลินเล่อและกระท าการ 
ใดๆโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

(2) ตัดสินใจในหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรมเพือ่รักษาผลประโยชน์ของ 
ประชาชนและประเทศชาติ 
 2) ปฏิบัติงานโดยใช้กลยทุธ์ปูองกันการทุจริตคอรร์ัปช่ันใช้งบประมาณอย่างซื่อสัตย์ประหยัดและคุ้มค่า 
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แนวปฏิบัติ 
(1) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการด าเนินการในเรื่องต่างๆที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดการ 

ทุจริตคอร์รปัช่ัน 
2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพยส์ินของทางราชการอย่างประหยัดซื่อสัตย์และคุ้มค่า 
(3) มีมานะพยายามฝุาฟันอปุสรรคมุ่งมั่นในการท างานใหส้ าเรจ็ตามเปูาหมาย 

แนวปฏิบัติ 
(1) ศึกษาหาความรู้เพือ่พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทันเหตกุารณ์และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง 

วิชาการ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันอดทนอุตสาหะเอาใจใสร่ะมัดระวังรกัษาประโยชน์ 

ของทางราชการ 
(3) อุทิศเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัตหิน้าที่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างเต็มที่เต็ม 

ความสามารถ 
4) ใช้ทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มที่ในงานที่รบัผิดชอบอยา่งมืออาชีพได้ผลลพัธ์ตามเปูาหมาย 

แนวปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการใช้ความรู้ความสามารถอยา่งเต็มที่ตามหลักวิชาชีพ 
(2) เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะประสบการณ์ในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติ 

หน้าที่มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึ้น 
(3) ปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆใหก้้าว 

ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์และใช้ความรู้ความสามารถทางหลักวิชาการซึ่งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต 

5) ปฏิบัติงานใหบ้รรลุตามเปูาหมายโดยใช้วิธีการกระบวนการที่ถูกต้องเป็นธรรม 
แนวปฏิบัติ 

(1) มีแผนงานข้ันตอนระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 
(2) ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการและเงือ่นไขระยะเวลาที่ก าหนดโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาล 
(3) รับผิดชอบและมีความยุติธรรมในการตัดสินใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 

6.การให้ความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ 
การมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานท าให้ข้าราชการเกิดความรกัใคร่ 

กลมเกลียวกันร่วมมอืกันสร้างสรรค์งานเพื่อองค์กรหน่วยงานมีผลการด าเนินงานทีม่ีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) มีความรับผิดชอบตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติ 

(1) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุม่งานของตนเองทั้ง 
ในด้านให้ความคิดเห็นการช่วยท างานและการแก้ไขปัญหารว่มกันรวมทัง้การเสนอแนะในสิง่ที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ในการพัฒนางานเต็มใจทีจ่ะปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่หลีกเลี่ยง 

2) มีความกระตือรือร้นที่จะท าใหง้านประสบผลส าเรจ็ 
3) อุทิศเวลาผลักดันและมุง่มั่นใหบ้รรลุเปูาหมาย 



130 
 

4) ยอมรับและแก้ไขปญัหาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการท างาน 
          2) น าความรู้และความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 

แนวปฏิบัติ 
(1) น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิานให้มปีระสทิธิภาพ 
(2) พัฒนาองค์ความรู้มาปรับปรงุเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3) มีจริยธรรมและเป็นมิตรกับทุกคน 
แนวปฏิบัติ 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ด ี
(2) มีทัศนคติทางบวกต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รบับริการ 
(3) จรงิใจสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อผู้รบับริการและบุคลากรใน 

หน่วยงาน 
แนวปฏิบัติ 

1) ท างานเป็นทีมและยอมรับฟงัความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
2) ให้ความเคารพยกย่องช่ืนชมและให้เกียรติเพือ่นร่วมงานทุกคน 
3) รู้จักชมเชยและใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงาน 

ข้อพึงระวัง 
1) การแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ไม่ดทีี่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเพื่อนร่วมงาน 
2) การพูดสอ่เสียดเหน็บแนมหรอืดูหมิ่นเพื่อนร่วมงาน 
3) การแสดงกิริยาดูถูกเพื่อนร่วมงาน 
4) การใช้ภาษาที่กระทบกระเทอืนความรูส้ึกของผู้ฟัง 

5) ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการท างานกลุ่มใหส้ าเร็จ 
แนวปฏิบัติ 

1) ศึกษารายละเอียดของงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจเปูาหมายและตัวช้ีวัดในการท างาน 
ให้ชัดเจน 

2) มุ่งมั่นในการท างานส่วนที่ตนเองรบัผิดชอบในฐานะสมาชิกของกลุ่มใหส้ าเร็จ 
3) มีการระดมความคิดและรับฟงัความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
4) มีวินัยในการท างาน 
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