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คำนำ 

 

คูมือปฏิบัติงานฉบับนีๅ จัดทำขึๅนดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน      
การ฿หຌบริการ ละอำนวยความสะดวกกผูຌทีไมาติดตอราชการ ซึไงคูมือการปฏิบัติงานฉบับนีๅมีรายละอียดของ
กระบวนงานละ ขัๅนตอนการปฏิบัติงานของกลุมสงสริมการจัดการศึกษา ซึไงป็นกลุมหนึไงของ฿นสำนักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต แ มีบทบาท อำนาจ หนຌาทีไสำคัญกีไยวกับการจัดการศึกษา
ดยนຌนการบูรณาการ การจัดการศึกษาทัๅงการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละตามอัธยาศัย นำหลงรียนรูຌ
ละภูมิปัญญาทຌองถิไนมา฿ชຌประกอบการจัดการรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูຌรียนทัๅงดຌานสุขภาพกาย 
สังคม อารมณ์ สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกสือ นตรนารี ยุวกาชาด        
ผูຌบำพใญประยชน์ องค์กรนักรียน สิทธิดใก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาพืไอชวยหลือผูຌรียนทัๅงดใกปกติ 
ดใกดຌอยอกาส ดใกบกพรอง ดใกพิการละดใกทีไมีความสามารถพิศษ อีกทัๅงสงสริม฿หຌบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละภาคอกชน รวมจัดการศึกษา 
ละรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืไน ทีไกีไยวขຌอง  

ผู ຌจ ัดทำหวังป็นอยางยิ ไงว า คู มือการปฏิบัติงานฉบับนี ๅจะป็นประยชน์กบุคลากร 
สถานศึกษาละ ผูຌทีไสน฿จ สามารถนำเป฿ชຌพืไอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละ
กิดประสิทธิผลตอเป  
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สารบัญ 
 

          รืไอง                  หนຌา 
  งานสงสริมการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿นรูปบบการศึกษา฿นระบบ        แ 

   การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย 

 แ. การจัดการศึกษา฿นระบบ           แ 
 โ. การจัดการศึกษานอกระบบ          โ็ 
 ใ. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย            ใแ 
  งานสงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของบุคคล ครอบครัว     ใใ 

    องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการละสถาบันสังคมอืไน 

 งานประสานละสงสริมองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌสามารถจัดการศึกษา     ไแ 
    สอดคลຌองกับนยบายละมาตรฐานการศึกษา 

 งานสงสริมการจัดการศึกษาดใกพิการ ดใกดຌอยอกาสละดใกทีไมีความสามารถพิศษ    ไใ 

 แ. การจัดการศึกษาดใกพิการ ดใกดຌอยอกาส ดใกทีไมีความสามารถพิศษ     ไใ 
 โ. การสงสริมละสนับสนุนนักรียนความสามารถพิศษ/ควตาพิศษ      ไ็ 
 งานสงสริมการนะนว สุขภาพอนามัย กีฬาละนันทนาการ ลูกสือ – นตรนาร ี    ไ่ 

   ยุวกาชาด ผูຌบ าพใญประยชน์ ประชาธิปเตยวินัยนักรียน การพิทักษ์สิทธิดใกละยาวชน 

   ละงานกิจการนักรียนอืไน 

 แ. งานสงสริมกิจกรรมนะนว฿นสถานศึกษา        ไ่ 
 2. งานสงสริมสุขภาพอนามัย          5ไ 
 ใ. งานสงสริมกีฬา นันทนาการละทัศนศึกษา        5่ 
 ไ. งานสงสริมกิจกรรมลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด ผูຌบ าพใญประยชน์     ๆเ 
 5. งานสงสริมกิจกรรมประชาธิปเตยละวินัยนักรียน       ็แ 
 ๆ. งานสงสริมพัฒนาสรຌางความขຌมขใงองค์กรสภานักรียนดใกละยาวชน฿นสถานศึกษา   ็5 
 ็. งานสงสริมพิทักษ์สิทธิดใกละยาวชน         ็็ 
 งานสงสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรพืไอการศึกษา        ็้ 

 1. งานทุนการศึกษาละการระดมทรัพยากรพืไอการศึกษา       ็้ 
 2. งานกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา ( กยศ. )        ่แ 
 3. งานสวัสดิการละสงคราะห์นักรียน         ่ใ 
 งานสงสริมงานกิจกรรมพิศษละงานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ     ่5 

 1. งานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ         ่5 
 2. งานครงการจัดการศึกษา฿นหมูบຌานอาสาพัฒนาละปງองกันตนอง (อพป.)     ่็ 

 

 

 



 

 

สารบัญ ิตอี 
 

          รืไอง                  หนຌา 
  ประสานการปງองกันละกຌเขปัญหาการ฿ชຌสารสพติดละสงสริมปງองกันกຌเข     ่้ 

    ละคุຌมครองความประพฤตินักรียนละนักศึกษารวมทัๅงระบบดูลชวยหลือนักรียน 

 1. งานการปງองกันละกຌเขปัญหาสารสพติด฿นสถานศึกษา       ่้ 

 2. งานสงสริมความประพฤตินักรียนนักศึกษา        ้แ 

 3.งานปງองกันกຌเขปัญหารคอดส์ละพศศึกษา        ้ใ 

 4. งานพัฒนาระบบการดูลชวยหลือนักรียน        ้ๆ 
 การด านินงานวิทศสัมพันธ์          แเเ 

 1. งานวิทศสัมพันธ์          แเเ 
 2.งานครงการลกปลีไยนนักรียนทุนระหวางประทศ           แเแ 
 งานประสานสงสริมการศึกษากับการศาสนาละการวัฒนธรรม      แเโ 
 งานสงสริมหลงการรียนรูຌสิไงวดลຌอมทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน    แเใ 

 การประสานละสงสริมสถานศึกษา฿หຌมีบทบาท฿นการสรຌางความขຌมขใงของชุมชน   แเๆ 
 ปฏิบัติงานอืไนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอืไนทีไกีไยวขຌอง       แเ่ 
 แ. งานธุรการ           แเ่ 
 โ. งานคัดลือกนักรียนละสถานศึกษา พืไอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  แแแ 
 ใ. การจัดงานวันดใกหงชาติ         แแใ 
 งานนักจิตวิทยารงรียนประจ าส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา      แแไ 
 แ. งานชวยหลือนักรียนทีไเดຌรับการสงตอจากระบบการดูลชวยหลือนักรียน    แแไ 
 โ. งานสริมสรຌางความขຌมขใงระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿หຌกรงรียน฿นสังกัด   แแ่ 
 ใ. งานคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียนทีไผชิญหตุวิกฤต      แโแ 
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  งานสงสรมิการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿นรูปบบการศึกษา฿นระบบ 
การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอธัยาศัย 

 

1. การจัดการศึกษา฿นระบบ 
 

1.1 การก าหนดวิธีการละนวทางการรับนักรียนระดับปฐมวัยละการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึงละ
มีคุณภาพ 

 วัตถุประสงค์ 
 แ. พืไอก าหนดวิธีการละนวทางการรับนักรียนอยางมีคุณภาพ ปรง฿ส ปຓนธรรมละ
ตรวจสอบเดຌ 

2. พืไอ฿หຌดใก฿นวัยรียนเดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึงละสมอภาค 
3. พืไอ฿หຌบิดา มารดา ผูຌปกครองละประชาชนกิดความขຌา฿จ฿นนวทางการรับนักรียนละ฿หຌ

ความรวมมือ฿นการสงดใกขຌารียนจนจบการศึกษาภาคบังคับละขัๅนพืๅนฐาน 
4. พืไอ฿หຌบุคลากรผูຌท าหนຌาทีไสามารถ฿ชຌปฏิบัติหนຌาทีไเดຌตรงตามบทบาทหนຌาทีไทีไชัดจนหมาะสม

ละมีประสิทธิภาพ 
  ขอบขตการปฏิบัติงาน 
1.ท าความขຌา฿จนยบายละนวปฏิบัติกีไยวกับการรับนักรียนของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
โ. ประกาศนยบายละนวปฏิบัติการรับนักรียน 
ใ. ตงตัๅงคณะกรรมการรับนักรียน 
ไ. ท าความขຌา฿จกับสถานศึกษาละผูຌกีไยวขຌอง 
5. ก ากับ ติดตามละรวบรวมขຌอมูลการรับนักรียน รายงาน สพฐ. 
ๆ. จัดหาทีไรียน฿หຌนักรียนทีไยังเมมีทีไรียน 
  ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
การจัดการศึกษา฿นระบบ หมายถึง การศึกษาทีไก าหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร

ระยะวลาของการศึกษา การวัดละประมินผล ซึไงปຓนงืไอนเขการส ารใจการศึกษาทีไนนอน 
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชัๅนปทีไหนึไงถึงชัๅนปทีไกຌา (ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1ถึง    

ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 3) ของการศึกษาขัๅนพืๅนฐานตามกฎหมายวาดຌวยการศึกษาหงชาติ 
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
ดใก หมายถึง ดใกทีไอยู฿นวัยรียนกอนระดับอุดมศึกษาซึไงบงปຓน ใ ระดับคือ ระดับกอน

ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ละระดับมัธยมศึกษา 
ผูຌปกครอง หมายถึง บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึไงปຓนผูຌ฿ชຌอ านาจปกครองหรือผูຌปกครอง

ตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์ ละหมายความรวมถึงบุคคลทีไดใกอยูดຌวยปຓนประจ าหรือดใกทีไ
อยูรับ฿ชຌการงาน 

คณะกรรมการรับนักรียน หมายถึง บุคคลทีไส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาหรือสถานศึกษา
ตงตัๅง฿หຌท าหนຌาทีไ฿หຌค าปรึกษา น านยบายละนวทางการปฏิบัติการรับนักรียนจากหนวยงานตຌน
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สังกัดมาวางผนสูการปฏิบัติ฿นการก าหนดสัดสวนการรับนักรียน วิธีการรับนักรียนการรับนักรียน
งืไอนเขพิศษ การประชาสัมพันธ์ละการวินิจฉัยกຌปัญหา฿นการรับนักรียน฿หຌปຓนเปตามนยบาย 

บค. หมายถึง บบฟอร์มทีไก าหนดขึๅนพืไอ฿ชຌปຓนนวทางการด านินงานรับนักรียน ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนหรือหนวยงานทีไจัดการศึกษาภาคบังคับ 

พฐ. หมายถึง บบฟอร์มทีไก าหนดขึๅนพืไอ฿ชຌปຓนนวทางการด านินงานรับนักรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

พืๅนทีไบริการ  หมายถึง ขตบริการทีไรงรียนละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาก าหนดขึๅนพืไอ฿ชຌ
ปຓนขอบขต฿นการรับนักรียนดยมีการตกลงกันระหวางรงรียนทีไอยู฿กลຌคียงทัๅงนีๅ฿หຌยึด ทร.14 ขตการ
ปกครองการคมนาคมละสภาพพืๅนทีไทางภูมิศาสตร์พืไอรงรียนจะเดຌ฿หຌบริการการศึกษาละนักรียน
สามารถดินทางมารียนเดຌสะดวก 

ศูนย์ประสานงานการรับนักรียน หมายถึง การจัดตัๅงศูนย์บริการการรับนักรียน  การกຌปัญหา
การรับนักรียน การประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองหรือด านินการอืไน฿ดพืไอ฿หຌการรับนักรียน
ปຓนเปดຌวยความรียบรຌอย 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ.ตงตัๅงคณะกรรมการรับนักรียนของขตพืๅนทีไการศึกษา
ดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

กันยายน ู ตุลาคม ศึกษาธิการจังหวัด 

โ.ศึกษาวิคราะห์ขຌอมูลนยบายละนวปฏิบัติกีไยวกับการ
รับนักรียนของ สพฐ. 

ตุลาคม ู พฤศจิกายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

ใ.ประชุมคณะกรรมการรับนักรียนของขตพืๅนทีไการศึกษา ตุลาคม ู พฤศจิกายน จຌาหนຌากลุมสงสริมฯ 
ไ.ประกาศนยบายละนวปฏิบัติกีไยวกับการรับนักรียน
ของขตพืๅนทีไการศึกษาดยความหในชอบจากคณะกรรมการ
รับนักรียนของขตพืๅนทีไการศึกษา 

มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5.ตรวจสอบขຌอมูลจ านวนประชากรวัยรียน กลุมอายุ ไูแแ 
ป จากขຌอมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย ละ
ขຌอมูลจากส ามะนประชากรวัยรียนของสถานศึกษาทีไจะขຌา
รียนชัๅนอนุบาล แ ละชัๅน ป.แ  

มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
คณะกรรมการฯ 

5.ประชุมชีๅจงสถานศึกษาละผูຌกีไยวขຌองกีไยวกับกฎหมาย
การจัดการศึกษาภาคบังคับ นยบายละนวปฏิบัติกีไยวกับ
การรับนักรียน ละประชาสัมพันธ์฿หຌสาธารชนทราบ 

มกราคม ู มีนาคม สถานศึกษา/จຌาหนຌาทีไ
กลุมสงสริมฯ 

ๆ.จัดตัๅงศูนย์ประสานงานการรับนักรียน พืไอ฿หຌบริการขຌอมูล
ละขาวสาร 

มกราคม ู มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

็.คณะกรรมการรับนักรียน ก ากับดูลการรับนักรียน การ
คัดลือกนักรียนละการจัดทีไรียน฿หຌดใกกอนประถมศึกษา
ละประถมศึกษาทีไเมมีทีไรียน 

มกราคม ู พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
คณะกรรมการรับ
นักรียน 

่.รวบรวมขຌอมูลพืไอรายงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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 Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
บบ บค.01 – บบ บค.31 
บบ พฐ.01 – บบ พฐ.25 

 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
 1.พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542  
http://www.local.moi.go.th/law90.pdf 
 2.พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับทีไ โ ิโ5ไ5ี 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf 
 ใ.พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับทีไใ ิโ55ใี 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-
2010.pdf 
 ไ.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf 
 5.พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. โ5ไๆ 

ศึกษาวิคราะห์ขຌอมูลนยบายละนวปฏิบัติ 

ตงตัๅงคณะกรรมการรับนักรียน 

ประกาศนยบายละนวปฏิบัติกีไยวกับการรับ
นักรียน 

ตรวจสอบขຌอมูลจ านวนประชากรวัยรียน 

ชีๅจงสถานศึกษาละผูຌกีไยวขຌอง 

จัดตัๅงศูนย์ประสานงาน 

การรับนักรียน 

ก ากับ ติดตาม ดูลการรับนักรียน 

รวบรวมขຌอมูลรายงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 

จัดหาทีไรียน฿หຌนักรียนทีไยังเมมีทีไรียน 

 

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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http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 
 ๆ.พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. โ5ไๆ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไโี 
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. พระราชบัญญัติการทะบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf 
 ่.กฎกระทรวงก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารละการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-
2010.pdf 
 ้.กฎกระทรวงก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการนับอายุดใกพืไอขຌารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf 
 แเ. กฎกระทรวงวาดຌวยการบงระดับละประภทของการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน โ5ไๆ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf 
 แแ. ระบียบกระทรวงศึกษาการวาดຌวยหลักฐาน฿นการรับนักรียน นักศึกษาขຌารียน฿นสถานศึกษา พ.ศ. 
โ5ไ่  http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf 
 แโ. ระบียบกระทรวงศึกษาการวาดຌวยปการศึกษา การปຂดละปຂดสถานศึกษา พ.ศ. โ5ไ้ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf 
 13.ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยครืไองบบนักรียน พ.ศ. 2551 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-08-
2010.pdf 
 14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรืไองการสงดใกขຌารียน฿นสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328 
 15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรืไองหลักกณฑ์ละวิธีการปฏิบัติส าหรับผูຌทีไมิ฿ชผูຌปกครองซึไงมีดใกทีไมี
อายุ฿นกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเมเดຌขຌารียน฿นสถานศึกษาอาศัยอยู พ.ศ. 2546 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330  
 แๆ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรืไองการรับดใกขຌารียน฿นสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education 
 แ็. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรืไองหลักกณฑ์ละวิธีการผอนผัน฿หຌดใกขຌารียนกอนหรือหลังอายุ
ตามหลักกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education 
 18. นยบายละนวปฏิบัติกีไยวกับการรับนักรียน 
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf 
 แ้. นวทางการด านินงานรับนักรียน 
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1 น ว ท า ง ก า ร รั บ นั ก  รี ย น
E0443-1.pdf 
 โเ. บบ พฐ.เแ –พฐ.โ5 
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4 บบพฐ.01หนຌา195-306.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
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-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%20แบบพฐ.01หน้า195-306.pdf
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 โแ.บบ บค.เแ –บค.ใแ 
https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1 
 

1.2 การจัดการศึกษา฿นพืๅนทีไภูขาทุรกันดารละชาวล 

 วัตถุประสงค์ 
1. พืไอ฿หຌดใกทีไอยู฿นพืๅนทีไภูขาทุรกันดารละชาวลทีไอยู฿นวัยการศึกษาภาคบังคับ฿หຌเดຌรับ

การศึกษาครบทุกคน 
2. พืไอ฿หຌความชวยหลือสถานศึกษา฿นสังกัดทีไมีนักรียน฿นพืๅนทีไภูขาทุรกันดารละชาวลเดຌรับ

การศึกษาอยางหมาะสมละมีคุณภาพ 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. จัด฿หຌดใกวัยรียนทีไอยู฿นพืๅนทีไบริการของรงรียนทีไอยูพืๅนทีไภูขา ทุรกันดารละชาวล฿หຌเดຌ
ขຌารียนทุกคนตัๅงตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา 

2. ประสานความรวมมือกับหนวยงานหรือสถานประกอบการทีไกีไยวขຌองเดຌกส านักงานสงสริม
การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยองค์การปกครองสวนทຌองถิไนรงรียนต ารวจตระวน
ชายดนการศึกษาฉพาะทางการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวชุมชนสถาบันทางศาสนาละสถาบัน
อืไนโ พืไอจัด฿หຌนักรียน฿นพืๅนทีไภูขาทุรกันดารละชาวล฿หຌเดຌรับการศึกษาอยางหมาะสมละมีคุณภาพ 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
การจัดการศึกษา฿นพืๅนทีไภูขา หมายถึง การจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานตามกฎหมายวาดຌวย

การศึกษาหงชาติ฿หຌกดใกทีไอยู฿นพืๅนทีไภูขาละทีไอยูหางเกลทุรกันดารหางจากชุมชนทัไวเป 
ดใก หมายถึง ดใกทีไอยู฿นวัยรียนกอนระดับอุดมศึกษา 
ชาวล หมายถึง กลุมชาติพันธุ์หรือชนผาทีไมีภาษาละวัฒนธรรมฉพาะของตนองอันตกตาง

เปจากคนเทยสวน฿หญอาศัยอยู฿นถบภาค฿ตຌของประทศเทย฿นฝัດงอันดามันอาศัย฿นรือพืไอ฿ชຌปຓนบຌาน
ละยานพาหนะ 

 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1.ศึกษารายละอียดการจัดการศึกษาดใกทีไอยู ฿นพืๅนทีไภู ขา
ทุรกันดารละชาวลทีไอยู฿นวัยการศึกษาภาคบังคับ฿หຌเดຌรับ
การศึกษา  

พฤศจิกายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2.ส ารวจละจัดท าระบบขຌอมูลดใกทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไภูขาทีไ
หางเกลทุรกันดารละชาวล 

กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 

รงรียน/จຌาหนຌาทีไกลุม
สงสริมฯ 

3.ตงตัๅงคณะกรรมการละจัดประชุม พืไอพิจารณากຌเขปัญหา
ละจัดดใก฿หຌเดຌขຌารับการศึกษา 

มษายน 
พฤษภาคม 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. ติดตามตรวจสอบสงสริมสนับสนุนกຌเขปัญหา 
 

มิถุนายน รงรียน/จຌาหนຌาทีไกลุม
สงสริมฯ 

5. สรุปรายงานผลการด านินงาน กรกฎาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
บบบค.01 – บบบค.31 
บบ พฐ.01 – บบพฐ.25 
 

 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
  1.พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 
 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf 

2.พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับทีไ โ ิโ5ไ5ี 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf 

ใ.พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับทีไ ใ ิโ55ใี 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-

08-2010.pdf 
ไ.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

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

ศึกษารายละอียดการจัดการศึกษาดใกทีไอยู฿น
พืๅนทีไภูขาทุรกันดาร 

ตงตัๅง/ประชุมคณะกรรมการ
พืไอพิจารณากຌปัญหา 

ส ารวจละจัดท าระบบขຌอมูล 

ติดตามตรวจสอบสงสริมสนับสนุนกຌเขปัญหา 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

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.พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. โ5ไๆ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 

ๆ. พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. โ5ไๆละทีไกຌเขพิไมติม 
ิฉบับทีไโี 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.พระราชบัญญัติการทะบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf 
่. กฎกระทรวงก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารละการจัดการศึกษา 

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

12-2010.pdf 
้. กฎกระทรวงก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการนับอายุดใกพืไอขຌารับการศึกษาภาคบังคับ      

พ.ศ. 2545  
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf 

แเ. กฎกระทรวงวาดຌวยการบงระดับละประภทของการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ5ไๆ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf 

แแ. ระบียบกระทรวงศึกษาการวาดຌวยหลักฐาน฿นการรับนักรียน นักศึกษาขຌารียน฿น
สถานศึกษา พ.ศ. โ5ไ่ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf 

แโ. ระบียบกระทรวงศึกษาการวาดຌวยปการศึกษา การปຂดละปຂดสถานศึกษา พ.ศ. โ5ไ้ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf 

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

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

15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรืไองหลักกณฑ์ละวิธีการปฏิบัติส าหรับผูຌทีไมิ฿ชผูຌปกครองซึไงมี
ดใกทีไมีอายุ฿นกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเมเดຌขຌารียน฿นสถานศึกษาอาศัยอยู พ.ศ. 2546  
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330 

แๆ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรืไองการรับดใกขຌารียน฿นสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education 

แ็. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรืไองหลักกณฑ์ละวิธีการผอนผัน฿หຌดใกขຌารียนกอน 
หรือหลังอายุตามหลักกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education 

18. นยบายละนวปฏิบัติกีไยวกับการรับนักรียน
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.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
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-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
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แ้. นวทางการด านินงานรับนักรียน
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1นวทางการรับ
นักรียนE0443-1.pdf 

โเ. บบ พฐ.เแ –พฐ.โ5 
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4บบพฐ.01หนຌา195-
306.pdf 

โแ.บบ บค.เแ –บค.ใแ 
https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1 
 

1.3 การจัดการศึกษาดใกเรຌสัญชาติดใกตางชาติพันธุ์ 
 วัตถุประสงค์ 

 1. พืไอ฿หຌดใกทีไเมมีหลักฐานทางทะบียนราษฎรเดຌขຌารียน฿นสถานศึกษา฿นระดับการศึกษา 
ภาคบังคับ 

 2. พืไอจัดท าทะบียน฿หຌดใกทีไเมมีหลักฐานทางทะบียนราษฎรเดຌขຌารียน฿หຌสอดคลຌองกับ
นวนยบายการจัดการศึกษาตามผนการศึกษาหงชาติ 
 ใ. พืไอ฿หຌการคุຌมครองดຌานสิทธิมนุษย์ตอกลุมคนทีไเมมีสถานะ฿ดโ สามารถด านินการเดຌอยางมี  
ประสิทธิภาพมีความสมดุลทัๅงทางดຌานมัไนคงละสิทธิมนุษยชน 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. จัด฿หຌดใกทีไเมมีหลักฐานทางทะบียนราษฎรเดຌขຌารียน฿นสถานศึกษา฿นระดับการศึกษาภาค
บังคับตามผนการศึกษาหงชาติ 

2. จัดท าทะบียน฿หຌดใกทีไ เมมีหลักฐานทางทะบียนราษฎรเดຌขຌารียน฿หຌสอดคลຌองกับ
นวนยบายการจัดการศึกษาตามผนการศึกษาหงชาติ 

3. ประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการศึกษาของดใกเรຌสัญชาติ 
 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 

ดใกเรຌสัญชาติดใกตางชาติพันธุ์ หมายถึง ดใกทีไอยู฿นวัยรียนกอนระดับอุดมศึกษาทีไเมมี
หลักฐานทางทะบียนราษฎรหรือดใกทีไเม฿ชชืๅอชาติสัญชาติเทยตอาศัยอยู฿นพืๅนทีไประทศเทย
ด านินการชนดียวกับดใกทีไมีสัญชาติเทยดยทัไวเป รวมทัๅงนวปฏิบัติพิศษ ซึไงจ านกเดຌ 4 ประภท  
เดຌก 

  1. วิธีการรับนักรียนขຌารียน฿นสถานศึกษา 
  2. ระหวางนักรียนรียนอยู฿นสถานศึกษา 

3. การยຌายทีไรียนระหวางป 
4. มืไอจบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

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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 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบตัิงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษา ท าความขຌา฿จนวทางด านินการรับดใกเรຌ
สัญชาติดใกตางชาติพันธุ์ 

ธันวาคม ู มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. ส ารวจละจัดท าขຌอมูลดใกเรຌสัญชาติดใกตางชาติ
พันธุ์ 

กุมภาพันธ์ ู มีนาคม สถานศึกษา/จຌาหนຌาทีไ
กลุมสงสริมฯ 

3. ด านินการรับดใกหมือนดใกสัญชาติเทยทัไวเป มษายน ู พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. ประสานหนวยงานทีไกีไยวขຌองสนับสนุนรงรียน 
หนวยงาน บุคคล ครอบครัว฿นการจัดการการศึกษา 

พฤษภาคม สถานศึกษา/จຌาหนຌาทีไ
กลุมสงสริมฯ 

5. ติดตามตรวจสอบละรวมกຌเขปัญหากับผูຌกีไยวขຌอง 
 

พฤษภาคม ู มิถุนายน สถานศึกษา/จຌาหนຌาทีไ
กลุมสงสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด านินงาน กรกฎาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

 

 Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ู บบส ารวจดใกวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุยางขຌาปทีไ 7-16 ป) ทีไยังเมเดຌขຌารียนซึไงปຓนดใก

เรຌสัญชาติตางชาติพันธุ์ 
  ู บันทึกจຌงประวัติบุคคล 
  ู บบส ารวจพืไอจัดท าทะบียนส าหรับบุคคลทีไเมมีสถานะทางทะบียน ิบบ 89ี 

ส ารวจละจัดท าขຌอมูลดใกเรຌสัญชาติดใกตางชาติ
พันธุ์

ประสานหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

สรุปละรายงานผล
ด ำเนินงำน 

ศึกษา ท าความขຌา฿จนวทางด านินการ
รับดใกเรຌสัญชาติดใกตางชาติพันธุ์ 

ติดตามตรวจสอบละรวมกຌเขปัญหา 

กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด านินการรับดใกหมือนดใกสัญชาติเทยทัไวเป 
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 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
แ.ระบียบกระทรวงศึกษาวาดຌวย หลักฐาน฿นการรับนักรียนนักศึกษาขຌารียน฿น 

สถานศึกษา  พ.ศ. โ5ไ่ http://kormor.obec.go.th/discipline/dis-033.pdf 
  2.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

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

ทีไเมมีสถานะ ทางทะบียนหรือเมมีสัญชาติเทย 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328 

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

5.ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยสมุดหมายหตุรายวัน พ.ศ. 2549 
  6. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการกຌวันดือนปกิดของนักรียน นักศึกษา พ.ศ.2547 
  7. ระบียบส านักทะบียนกลาง วาดຌวยการส ารวจละจัดท าทะบียนส าหรับบุคคลทีไเมมีสถานะ
ทางทะบียน พ.ศ. 2548 

 
1.4 การกຌปัญหาดใก ดใกตกหลน กลุมสีไยง ละดใกออกกลางคัน 

 วัตถุประสงค์ 
1. พืไอ฿หຌดใก฿นวัยรียนเดຌขຌารียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนละรียนตอนืไองจนจบ 

ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
2. พืไอฝງาระวังดใก฿นวัยรียน฿หຌเดຌรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

 1. จัดดใก฿นวัยรียนเดຌขຌารียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนละรียนตอนืไองจนจบระดับ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

2. จัดระบบการฝງาระวังดใก฿นวัยรียน฿หຌเดຌรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
3. ประสานความรวมมือกับหนวยงานหรือสถานประกอบการทีไกีไยวขຌองเดຌกส านักงานสงสริม

การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา รงรียนพระปริยัติธรรม
ศูนย์การรียน฿นสถานประกอบการหຌองรียนสาขาฯลฯ พืไอ฿หຌดใกขຌารียนการศึกษาภาคบังคับทุกคน
ละรียนตอนืไองจนจบระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1 ถึงชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 3 ของการศึกษาขัๅน

พืๅนฐานตามกฎหมายวาดຌวยการศึกษาหงชาติ 
  การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 

ดใก หมายถึง ดใกทีไอยู฿นวัยรียนกอนระดับอุดมศึกษา 
ดใกตกหลน หมายถึง ดใก฿นวัยการศึกษาภาคบังคับทีไยังเมเดຌขຌารียน฿นสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ดใกกลุมสีไยง หมายถึง ดใกทีไมีนวนຌมวาจะออกจากสถานศึกษากอนรียนจบการศึกษาขัๅน

พืๅนฐาน 
ดใกออกกลางคัน หมายถึง ดใก฿นวัยการศึกษาภาคบังคับทีไคยขຌารียน฿นสถานศึกษาลຌวต

ออกจากสถานศึกษากอนทีไจะจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

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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 ขัๅนตอน/รายละอียด฿นการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษานวปฏิบัติละรายละอียดการด านินการ ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. ส ารวจละจัดท าระบบขຌอมูลดใกตกหลน ดใกกลุมสีไยงละดใก
ออกกลางคัน฿นตละป฿หຌครอบคลุมละชัดจน 

พฤษภาคม รงรียน/จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ตงตัๅงละประชุมคณะท างานกຌเขปัญหาดใกตกหลน ดใก
กลุมสีไยงละดใกออกกลางคันพืไอวิคราะห์สภาพปัญหาหา
สาหตุละวิธีการกຌเขปัญหา 

มิถุนายน คณะท างาน/จຌาหนຌาทีไกลุม
สงสริมฯ 

4. ชีๅจงละนะน านวทางปฏิบัติ/วิธีกຌเขปัญหา ฿หຌสถานศึกษา
รับทราบละถือปฏิบัติ 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/ 

5. ตรวจสอบติดตามดใกตกหลนละดใกออกกลางคันตาม
นวทางทีไก าหนด 

กรกฎาคม รงรียน/จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6. สรุปละรายงานผลการด านินงาน กรกฎาคม รงรียน/จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
บบส ารวจขຌอมูลดใกวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุยางขຌาปทีไ 7-16 ป) ทีไยังเมเดຌขຌารียนหรือ

ขຌารียนลຌวตออกกลางคันหรือมีนวนຌมวาจะออกกลางคันสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน 

ตงตัๅงละประชุมคณะท างานกຌเข
ปัญหาดใกตกหลนดใกกลุมสีไยงละดใก

ออกกลำงคนั 

ชีๅจงละนะน านวทางปฏิบัต/ิวิธีกຌเขปัญหา
฿หຌสถานศึกษารับทราบละถือปฏิบัติ 

สรุปละรายงานผล
ด ำเนินงำน 

ศึกษานวปฏิบัติละรายละอียด 

ตรวจสอบติดตามดใกตกหลนละดใกออกกลางคัน
ตามนวทางทีไก าหนด 

ส ารวจละจัดท าระบบขຌอมูล 
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 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf 
2.พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. โ5ไๆ 

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

 
1.5 งานทะบียนหลักฐานการศึกษา 

1.5.1 การสัไงซืๅอ ควบคุมละจัดกใบละยกลิกระบียนสดงผลการรียน ิปพ.แี 
 วัตถุประสงค์ 

1. พืไอจัดหา ควบคุมละจัดกใบระบียนสดงผลการรียน ิปพ.แี 
2. พืไอ฿หຌบริการกหนวยงานละประชาชนทีไส ารใจการศึกษาลຌวสามารถตรวจสอบขຌอมูลการ

ส ารใจการศึกษา 
ใ. พืไอยกลิกระบียนสดงผลการรียน ิปพ.แี 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. การสัไงซืๅอ ควบคุมละจัดกใบระบียนสดงผลการรียน ิปพ.แี 
2. การ฿หຌบริการกหนวยงานละประชาชนทีไส ารใจการศึกษาลຌวสามารถตรวจสอบขຌอมูลการ

ส ารใจการศึกษา 
3. การยกลิกระบียนสดงผลการรียน ิปพ.แี 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง อกสารส าคัญทางการศึกษาทีไรงรียนจัดท าขึๅนพืไอ฿ชຌ
ประกอบการปฏิบัติงานดຌานตางโ ตามภารกิจการจัดการศึกษาจัดท าขึๅน 

แ. พืไอบันทึกขຌอมูล฿นการด านินงานการจัดการรียนการสอนละการประมินผล 
โ. พืไอ฿ชຌติดตอสืไอสาร รายงานขຌอมูลละผลการรียนของนักรียน 
ใ. พืไอ฿ชຌปຓนหลักฐานสดงวุฒิละรับรองผลการรียนของนักรียน 
หลักฐานการศึกษาเวຌปຓน 2 กลุม คือ 
- อกสารหลักฐานการศึกษาทีไกระทรวงศึกษาธิการควบคุมละบังคับบบ  เดຌก 

1) ระบียนสดงผลการรียน (ปพ.1) 
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
3) บบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา (ปพ.3) 

- อกสารหลักฐานทีไสถานศึกษาด านินการอง  เดຌก 
1) บบสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ิปพ.ไี 
2) อกสารบันทึกการพัฒนาคณุภาพผูຌรียน ิปพ.5ี 
3) บบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูຌรียนรายบุคคลิปพ.ๆี 
ไี ฿บรับรองผลการศึกษาิปพ.็ี 
5) ระบียนสะสมิปพ.่ี 
ๆี สมุดบันทึกผลการรียนรูຌ ิปพ.้ี 
 

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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ระบียนสดงผลการรียน ิปพ.แี ปຓนอกสารส าหรับบันทึกขຌอมูลผลการรียนของนักรียนตาม
กณฑ์การผานชัๅนของหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน เดຌก ผลการรียนรูຌตามกลุมสาระการรียนรูຌ 8 กลุม
สาระ  ผลการประมินการอานคิดวิคราะห์ละขียน ผลการประมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาละผลการประมินกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน สถานศึกษาจะตຌองจัดท าละออกอกสารนีๅ฿หຌกับ
นักรียนปຓนรายบุคคล  ประกอบดຌวย 

1) ขຌอมูลสถานศึกษาละนักรียน 
2) ผลการรียนสาระการรียนรูຌ 
3) ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 
4) ผลการประมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) ผลการประมินการอานคิดวิคราะห์ละขียน 
6) ผลการประมินระดับชาติ 
7) สรุปผลการรียน 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 การสัไงซืๅอ ควบคุมละจัดกใบระบียนสดงผลการรียน ิปพ.แี 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2.สถานศึกษาท าหนังสือขอซืๅอบบพิมพ์ตอส านักงานขตพืๅนทีไ ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไของสถานศึกษา 
3. กรณีส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาจัดซืๅออง  
   ู ท าหนังสือสัไงซืๅอบบพิมพ์ถึงองค์การคຌาของ  สกสค. ดยระบุชืไอ  
นามสกุลทีไเดຌรับมอบฉันทะ฿หຌปຓนผูຌด านินการจัดซืๅอ 
กรณีสถานศึกษาเดຌรับมอบหมายปຓนผูຌด านินการซืๅออง 
  ูส านักงานขตพืๅนทีไท าหนังสือสัไงซืๅอบบพิมพ์ถึงองค์การคຌาของ  สกสค. 
ดยระบุชืไอ นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษาทีไเดຌรับมอบหมาย 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
จຌาหนຌาทีไของสถานศึกษา 

4.ผูຌรับมอบฉันทะของส านักงานขตพืๅนทีไ/สถานศึกษา น าบบพิมพ์ทีไซืๅอมา
ลงบัญชีรับ ูจายบบพิมพ์พืไอควบคุมหมายลขของส านักงานขตพืๅนทีไ 

ภาย฿น ใ วัน
ท าการ 

จຌาหนຌาทีไของสถานศึกษา/
จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. สถานศึกษาน าบบพิมพ์ลงบัญชีรับบบพิมพ์ของสถานศึกษาละจัดกใบ
พืไอประยชน์ตอเป 

 จຌาหนຌาทีไของสถานศึกษา 
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  Flow Chart 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
กรณสี านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาปຓนผูຌซืๅอ                                           กรณีสถานศึกษาเดຌรบัมอบหมายปຓนผูຌซืๅอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 

สถานศึกษาท าหนังสือขอซืๅอบบพิมพ์ตอ
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ท าหนังสือสัไงซืๅอบบพิมพ์ถึง
องค์การคຌาของ สกสค.ดย
ระบุชืไอ นามสกุลทีไเดຌรับมอบ
ฉันทะ

ท าหนังสือสัไงซืๅอบบพิมพ์ถึงองค์การคຌา
ของสกสค. ดยระบุชืไอ นามสกลุครู/
บุคลากรของสถานศึกษาทีไเดຌรับมอบหมาย 

น าบบพิมพ์ลงบัญชีรับ ู จายบบพิมพ์พืไอควบคุม
หมายลข 

สถานศึกษาน าบบพิมพ์ลงบัญชีรับบบ
พิมพ์ของสถานศึกษาละจัดกใบพืไอ

ประยชน์ตอเป
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 การยกลิกระบียนสดงผลการรียน ิปพ.แี 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการยกลิก ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. กรณี บบพิมพ์สูญหาย 
    2.1 ผูຌท า฿หຌสูญหายจຌงความอกสารสูญหายตอจຌาหนຌาทีไ
ต ารวจพืไอลงบันทึกประจ าวัน ลຌวกใบ฿บจຌงความเวຌปຓ น
หลักฐาน 
    2.2 สถานศึกษาท ารายงานขอยกลิกบบพิมพ์ ปพ.แ ฉบับทีไ
สูญหายินบอกสารลงบันทึกรายงานประจ าวันีตอส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา 
    2.3 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสอบสวนขຌอทใจจริงละท า
รายงานขอยกลิกพรຌอมนบประกาศยกลิกบบพิมพ์ สวนกลาง
สนอลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ภูมิภาค
รายงานผูຌวาราชการจังหวัด 
    2.4 ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน หรือผูຌวา
ราชการจังหวัดท าการสอบสวนสถานศึกษา฿หຌเดຌความจริงอีกครัๅง
หนึไงกอนลงนามประกาศยกลิกบบพิมพ์ 
    2.5 จຌงประกาศการยกลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผูຌ วา
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ส านักงานขตพืๅนทีไทุกส านักงานขต 

ภาย฿นสอง
สัปดาห์หลังรับ

รืไอง 

จຌาหนຌาทีไของ
สถานศึกษา  

ใ. กรณีบบพิมพ์กิดการสียหาย ช ารุดดຌวยหตุจนเมสามารถ฿ชຌ
การเดຌ      3.1 สถานศึกษาท ารายงานขอยกลิกบบพิมพ์  ดย
ระบุ สาหตุ ลขทีไ  ละจ านวนบบพิมพ์ทีไ สียหายสนอ
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
  3.2 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาตงตัๅ งคณะกรรมการ
ด านินการสอบสวน 
ถຌาสียหายลใกนຌอย อาจเมตຌองยกลิก ตหในควรยกลิกสนอ
ส านักงานขตพืๅนทีไ 
  3.3 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษารายงานขอยกลิกบบพิมพ์
ฉบับทีไสียหายสวนกลางสนอลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ภูมิภาครายงานผูຌวาราชการจังหวัดพรຌอมนบ
ประกาศยกลิกบบพิมพ์พืไอลงนาม 
  3.4 มืไอผูຌประกาศยกลิกลงนามลຌว฿หຌสถานศึกษา/ส านักงาน
ขตพืๅนทีไจຌงประกาศทุกกระทรวง ผูຌวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
ส านักงานขตพืๅนทีไทุกส านักงานขต 

ภาย฿นสอง
สัปดาห์/หลังรับ

รืไอง 

จຌาหนຌาทีไของ
สถานศึกษา/ 
จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริม 
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 Flow Chart  
 

 
 
             กรณีบบพิมพ์สญูหาย                                                                 กรณีบบพิมพ์กิดการสียหาย ช ารุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ู หนังสือการสัไงซืๅอบบพิมพ์อกสารหลักฐานการศึกษา 
- บบยืไนค ารຌองขอ ปพ. แ 
ู บัญชีรับูจายบบระบียนสดงผลการรียนตามหลักสูตร 

 อกสารอຌางอิง 
1. คูมือการจัดท าอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

พุทธศักราช โ55แ  
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf 

2.หลักฐานการศึกษา 
http://academic.obec.go.th/web/node/108 

ใ.ความรูຌกีไยวกับบบ ปพ. 
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf 

ไ.ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไวก 55่/โ5ไๆ รืไอง การ฿ชຌระบียนสดงผลการรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิปพ.แี 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf 

ศึกษำระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูຌท า฿หຌสูญหายจຌงความ
อกสารสูญหายตอจຌาหนຌาทีไ

ต ารวจ 

สถานศึกษาท ารายงานขอยกลิกบบพิมพ์ 

จຌงประกาศการยกลิก 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสอบสวน
ขຌอทใจจริงละท ารายงานขอยกลิก 

ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
หรือผูຌวาราชการจังหวัดท าการสอบสวนกอนลง

นามประกาศยกลกิบบพิมพ ์

สถานศึกษาท ารายงานขอยกลิกบบพิมพ์ 

ตงตัๅงคณะกรรมการ
ด านินการสอบสวน 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษารายงานขอ
ยกลิกบบพิมพ ์

จຌงประกาศการยกลิก 

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
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf
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5.นวทางการด านินงานจัดกใบหลักฐานส าคัญทางการศึกษา 
http://202.143.173.94/km/research/1385437996_นวปฏิบัติั20รูปลม.pdf 
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user10/nawpatibut44.pdf 

  

1.5.2 การสัไงซืๅอ ควบคุมละการจัดกใบรักษาหลักฐานสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ิปพ.โี 
 วัตถุประสงค์ 

 พืไอจัดหา ควบคุมละการจัดกใบรักษาหลักฐานสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ิปพ.โี  ฿หຌ
ถูกตຌอง 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

 การสัไงซืๅอ ควบคุมละการจัดกใบรักษาหลักฐานสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ิปพ.โี  
การยกลิกหลักฐานสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร ิปพ.โี 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
หลักฐานสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร ิปพ.โี ปຓนหลักฐานอกสารทางการศึกษาทีไออก

฿หຌกับนักรียนทีไส ารใจการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช โ55แ ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ  
ซึไงปຓนการศึกษา ้ ปละส ารใจการศึกษาชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๆ ซึไงจบหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอ
สดงวุฒิการศึกษาละรับรองศักดิ์ละสิทธิ์ของผูຌส ารใจการศึกษา นักรียนสามารถน าเป฿ชຌปຓนหลักฐาน
สดงวุฒิการศึกษาของตนพืไอสมัครขຌาศึกษาตอ  สมัครขຌาท างานหรือพืไอการอืไน฿ดทีไตຌองการสดงวุฒิ
การศึกษา ดย฿ชຌบบพิมพ์อกสารทีไกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ทานัๅน 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2.สถานศึกษาท าหนังสือขอซืๅอบบพิมพ์ประกาศนียบัตรตอ
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไของ
สถานศึกษา 

3. กรณีส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาจัดซืๅออง  
   ู ท าหนังสือสัไงซืๅอบบพิมพ์ประกาศนียบัตรถึงองค์การคຌาของ  
สกสค.  ดยระบุชืไ อ  นามสกุลผูຌ ทีไ เดຌ รับมอบฉันทะ฿หຌ ปຓน
ผูຌด านินการจัดซืๅอ 
กรณีสถานศึกษาเดຌรับมอบหมายปຓนผูຌด านินการซืๅออง 
  ู ส านักงานขตพืๅนทีไท าหนังสือสัไงซืๅอบบพิมพ์ประกาศนียบัตร
ถึงองค์การคຌาของ  สกสค. ดยระบุชืไอ นามสกุลครู/บุคลากรของ
สถานศึกษาทีไเดຌรับมอบหมาย 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
จຌาหนຌาทีไของ
สถานศึกษา 

4.ผูຌรับมอบฉันทะของส านักงานขตพืๅนทีไ/สถานศึกษา น าบบ
พิมพ์ประกาศนียบัตรลงบัญชีการสัไงซืๅอบบพิมพ์พืไอควบคุม
หมายลขชุดทีไ ลขทีไ฿นบัญชีการสัไงซืๅอของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

ภาย฿น ใ วัน 
ท าการ 

จຌาหนຌาทีไของ
สถานศึกษา/จຌาหนຌาทีไ
กลุมสงสริมฯ 

5. สถานศึกษาน าประกาศนียบัตรลงบัญชีรับบบพิมพ์ของ
สถานศึกษาละจัดกใบพืไอประยชน์ตอเป 

 จຌาหนຌาทีไของ
สถานศึกษา 

 

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  

 

 

 

 

 

 
   กรณสี านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาปຓนผูຌซืๅอ                                     กรณีสถานศึกษาเดຌรับมอบหมายปຓนผูຌซืๅอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ู บบ ปพ.โ:บ  บบ ปพ.โ:พ 
ู บบค ารຌองขอประกาศนียบัตรหรือ฿บทนประกาศนียบัตร 
ู บบรายงานการออกประกาศนียบัตรกผูຌส ารใจการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ู บบรายงานผูຌส ารใจการศึกษาตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

 อกสารอຌางอิง 
1. คูมือการจัดท าอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

พุทธศักราช โ55แ 
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf 

2. หลักฐานการศึกษา 
http://academic.obec.go.th/web/node/108 

ใ. ความรูຌกีไยวกับบบ ปพ. 
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf 

ไ. ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ  สพฐ.ไๆ็/โ5ไๆ รืไองการออกประกาศนียบัตร ตามหลักสูตร
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิปพ.โี 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf 
 5. ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ  สพฐ.243/2546  รืไอง การจัดท า จัดสง ละจัดกใบบบ 

ศึกษาระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

สถานศึกษาท าหนังสือขอซืๅอ
ประกาศนียบัตรตอส านักงานขตพืๅนทีไ

การศึกษา

ท าหนังสือสัไงซืๅอประกาศนียบัตรถึง
องค์การคຌาของ สกสค.ดยระบุชืไอ 

นามสกลุทีไเดຌรับมอบฉันทะ 

ท าหนังสือสัไงซืๅอประกาศนียบัตรถึงองค์การคຌา
ของ สกสค. ดยระบุชืไอ นามสกลุครู/บุคลากร

ของสถานศึกษาทีไเดຌรับมอบหมาย 

น าบบพิมพ์ลงบัญชีรับ ูจายบบพิมพ์พืไอควบคุมหมายลข 

สถานศึกษาน าประกาศนียบัตรลงบัญชีรับบบพิมพ์ของ
สถานศึกษาละจัดกใบพืไอประยชน์ตอเป 

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
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
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รายงาน ผูຌส ารใจการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิปพ.ใี 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf 
 6. ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ ใโ้ /โ5ไๆ รืไอง การจัดท าละการควบคุมระบียนผลการ
รียนมัธยมศึกษาตอนตຌน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_3
29-2546_1-51.pdf 

7. รายงานผูຌส ารใจการศึกษา 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

   

แ.5.ใ การสัไงซืๅอ ควบคุมละการจัดกใบรักษาหลักฐานบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี 
 วัตถุประสงค์ 

พืไอจัดกใบรักษาหลักฐานบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี ฿หຌถูกตຌอง 
 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

การจัดกใบรักษาหลักฐานบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี 
 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 

บบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี ปຓนอกสารหลักฐานทีไรงรียนทุกหงทุกสังกัด฿ชຌตัดสิน
ละอนุมัติผลการรียน฿หຌผูຌรียนปຓนผูຌส ารใจการศึกษา ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
พุทธศักราช โ55แ  รงรียนสัไงซืๅอดยตรงเดຌทีไองค์การคຌาของ สกสค. ผูຌอ านวยการ/ครู฿หญ ปຓน
ผูຌรับผิดชอบ฿นการจัดซืๅอ 

การจัดท าบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.๏ี  สถานศึกษาด านินการดังนีๅ 
แี ตงตัๅงนายทะบียนของสถานศึกษา พืไอรับผิดชอบการจัดท าบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา

ิปพ.ใี  ละอกสารส าคัญอืไน โ ของสถานศึกษา 
โี ตงตัๅงคณะกรรมการด านินการจัดท าบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษาิปพ.ใี ปຓนคราวโ เป

ประกอบดຌวย ผูຌขียน/พิมพ์  ผูຌทน  ละผูຌตรวจ  
 ใี นายทะบียน ปຓนผูຌก ากับดูล฿ชຌบบพิมพ์อกสารทีไกระทรวงศึกษาธิการก าหนดทานัๅน     

 บบรายงานผลการรียนผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี    
     จ านกปຓน ใ บบ คือ บบรายงานผลการรียนผูຌส ารใจการศึกษา ระดับชัๅน 
      - ประถมศึกษา ิปพ.ใ:ปี 
      - มัธยมศึกษาตอนตຌน ิปพ.ใ:บี 
      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ิปพ.ใ:พี 
การกรอกบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใ : ป, ปพ.ใ : บ  ละ ปพ.ใ : พี 

- ฿หຌกรอกขຌอมูลตาง โ ดຌวยวิธีการขียน  หรือพิมพ์ดຌวยพิมพ์ดีด  หรือคอมพิวตอร์อยาง฿ดอยาง
หนึไง กรณี฿ชຌวิธีการขียน ฿หຌ฿ชຌหมึกสีด าทานัๅน 

- ตัวลขทีไกรอกควร฿ชຌตัวลขฮินดูอารบิก  
- หຌามลบ  หรือขูดขຌอมูลทีไกรอกเปลຌว 
- กรณีขียนผิดหรือตຌองการปลีไยนปลงขຌอมูล฿หຌขีดฆาขຌอความทีไขียนผิดหรือขຌอความทีไ

ตຌองการปลีไยนปลง ลຌวขียนขຌอความทีไถูกตຌองหรือขຌอความทีไตຌองการเวຌขຌางบนดຌวยหมึกสีดงละ฿หຌ
ผูຌบริหารสถานศึกษาลงนามก ากับเวຌ 
การกใบรักษา บบ ปพ.ใ  

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


20 

 

 แี รงรียน ตຌองจัดท า ปพ.ใ ดຌวยตຌนฉบับทัๅงสอง/สามชุด ดยสัไงซืๅอบบพิมพ์จากองค์การคຌา
ของ สกสค. 
 โี ผูຌจบการศึกษาวันดือนปดียวกันถือปຓนจบ การศึกษารุนดียวกัน฿หຌจัดท าบบรายงาน
ผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี  ปຓนฉบับดียวกัน ดย฿หຌลขล าดับทีไตอนืไองกัน฿นฉบับดียวกัน  ตมืไอ฿ดทีไ
จบการศึกษาตางวันดือนปกัน ตຌองจัดท าบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี ยกฉบับกันกษา บบ 
ปพ.ใ 
 ใี มืไอจัดท าบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี สรใจรียบรຌอยลຌว ฿หຌกรรมการทุกคนละ
นายทะบียนลงนามเวຌทีไดຌานหนຌาของอกสาร฿นชองทีไก าหนดเวຌทุกผน กอนสนอ฿หຌผูຌอ านวยการ หรือ
อาจารย์฿หญ หรือครู฿หญ ลຌวตกรณีพิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร 
 ไี ผูຌอ านวยการ หรือครู฿หญ ควรสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรละงานวิชาการ
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พิจารณาบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี ทีไจัดท าสรใจรียบรຌอยลຌวพืไอ
ความถูกตຌองสมบูรณ์ ละรอบคอบกอนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตรสถานศึกษาตຌองจัดกใบบบ
รายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.ใี ตามนวปฏิบัติขຌางตຌน พืไอ฿ชຌปຓนหลักฐานส าหรับตรวจสอบวุฒิ
ทางการศึกษาของผูຌจบการศึกษาตอเป 
 5. สถานศึกษาจะตຌองสงอกสารทีไจัดท ารียบรຌอยลຌว เป฿หຌส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐานละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษากใบรักษา ตຌองสงดຌวยตຌนฉบับ ภาย฿น 30 วันหลังจากผูຌรียน
เดຌรับ  การอนุมัติ฿หຌส ารใจการศึกษา 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. ชีๅจงท าความขຌา฿จ฿นรืไองการจัดท า  การจัดซืๅอละ
การจัดกใบ 

มกราคม ู มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
สถานศึกษา 

3. จຌงปຓนหนังสือราชการ฿หຌสถานศึกษาสงบบรายงาน
ผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.๏ี  ตามระบียบก าหนด 

มีนาคม ู มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. จัดกใบอกสาร฿หຌปຓนระบบยกตามรายสถานศึกษา ภาย฿น ใ วัน 
ท าการ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. ติดตามสถานศึกษาทีไเมสงตามระยะวลาทีไก าหนด ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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 Flow Chart  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ู บบ ปพ.โ:บ  บบ ปพ.โ:พ 
ู บบค ารຌองขอประกาศนียบัตรหรือ฿บทนประกาศนียบัตร 
ู บบรายงานการออกประกาศนียบัตรกผูຌส ารใจการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ู บบรายงานผูຌส ารใจการศึกษาตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

 อกสารอຌางอิง 
1. คูมือการจัดท าอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

พุทธศักราช โ55แ 
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf 

2. หลักฐานการศึกษา 
http://academic.obec.go.th/web/node/108 
 ใ. ความรูຌกีไยวกับบบ ปพ. 
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf 

ไ. ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ  สพฐ.ไๆ็/โ5ไๆ รืไองการออกประกาศนียบัตร ตามหลักสูตร
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิปพ.โี 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf 

ศึกษาระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 

ชีๅจงท าความขຌา฿จ฿นรืไองการจัดท า  
การจัดซืๅอละการจัดกใบ 

จຌงปน็หนังสือราชการ฿หຌสถานศึกษาสงบบ
รายงานผูຌส ารใจการศึกษา ิปพ.๏ี  ตามระบียบ

ก าหนด

จัดกใบอกสาร฿หຌป็นระบบยกตามรายสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ติดตามสถานศึกษาทีไเมสงตามระยะวลาทีไก 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
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
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 5. ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ  สพฐ.243/2546  รืไอง การจัดท า จัดสง ละจัดกใบบบ
รายงาน ผูຌส ารใจการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิปพ.ใี 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf 
 6. ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ ใโ้ /โ5ไๆ รืไอง การจัดท าละการควบคุมระบียนผลการ
รียนมัธยมศึกษาตอนตຌน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_3
29-2546_1-51.pdf 

7.ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ สพฐ. 616/2552  รืไอง การจัดท าระบียนสดงผลการรียน 
หลักสูตรกนกลาง ิปพ.1ี 

8.ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ สพฐ. 617/2552 รืไอง การจัดท าประกาศนียบัตร หลักสูตร
กนกลาง ิปพ.2ี 

9.ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ สพฐ. 618/2552 รืไอง การจัดท าบบรายงานผูຌส ารใจการศึกษา 
หลักสูตรกนกลาิปพ.3ี 

10.ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ สพฐ. 619/2552 รืไอง นวปฏิบัติการวัดละประมินผลการ
รียน 

11. รายงานผูຌส ารใจการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 
 

แ.5.ไ การตรวจสอบวุฒิการรับรองการศึกษาละทียบอนผลการรียน 

 วัตถุประสงค์ 
1. พืไอตรวจสอบวุฒิของผูຌจบการศึกษา 
2. พืไอรับรองการศึกษา 
3. พืไอทียบอนผลการรียน 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. การตรวจสอบวุฒิของผูຌจบการศึกษา 
  2. การรับรองการศึกษา 

3. การทียบอนผลการรียน 

 จ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หนวยงานสถานศึกษาหรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบ

ขຌอทใจจริงกีไยวกับการจบการศึกษาของนักรียนพืไอการสมัครขຌาท างานหรือศึกษาตอ 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาซึไงปຓนทีไตัๅงของสถานศึกษาทีไจบการศึกษา ปຓนผูຌด านินการ

ตรวจสอบวุฒิของผูຌจบการศึกษาตามหลักสูตรตาง โ นืไองจากปຓนหนวยงานทีไมีหนຌาทีไจัดกใบหลักฐาน
การจบการศึกษาทีไสถานศึกษาจัดท าละรายงานมา฿หຌทราบ฿นตละครัๅงทีไมีผูຌจบการศึกษา 

สถานศึกษาทุกหงทีไมีผูຌจบการศึกษาปຓนผูຌจัดกใบขຌอมูลละจัดท าขຌอมูลผูຌจบการศึกษา ละมี
หนຌาทีไ฿นการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  สามารถตรวจสอบวุฒิส าหรับผูຌจบการศึกษาตาม
หลักสูตรดิมประภทนักรียน ฿นระดับประยคมัธยมศึกษาตอนตຌน ประยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ ประยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ประยคอาชีวศึกษาชัๅนสูง ละประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ตัๅงตป พ.ศ. 2520 ยຌอนลงเป สวนประภทสมัครสอบ บุคคลภายนอก ระดับประยคมัธยมศึกษาตอนตຌน 
ประยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญสามารถขอตรวจสอบวุฒิส าหรับผูຌจบการศึกษาตัๅงตป  พ.ศ. 

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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2526 ยຌอนลงเปหากตรวจสอบวุฒิการศึกษาเดຌผลประการ฿ด หนวยงาน/สถานศึกษาจะมีหนังสือจຌงผล
การตรวจสอบ เปยังหนวยงานหรือสถานศึกษาทีไขอตรวจสอบวุฒิดยตรง ฿นการขอตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาบุคคลผูຌปຓนจຌาของอกสารการศึกษา เมสามารถถือหนังสือจຌงผลการตรวจสอบวุฒิเปดຌวย
ตนองเดຌ ส าหรับการตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับตามผนการศึกษาหงชาติ สามารถ
ตรวจสอบเดຌจากบัญชีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กีไยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ ละตรวจคຌน
เดຌจากราชกิจจานุบกษาฉบับตางโ 

การรับรองการศึกษา หมายถึง การรับรองความรูຌหรือสถานะทางการศึกษาของนักรียน฿หຌกับ
หนวยงานสถานศึกษาหรือบุคคลดยสถานศึกษาปຓนผูຌรับรองวุฒิ฿หຌ 

การออกหนังสือรับรองการศึกษา ผูຌจบการศึกษา฿นระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทีไประสงค์จะขอ
หนังสือรับรองการศึกษาวุฒิ฿นประทศ สามารถติดตอยืไนค ารຌองขอเดຌ ทีไสถานศึกษาทุกหง   หนังสือ
รับรองการศึกษา เดຌก ประกาศนียบัตร ฿บทนประกาศนียบัตร ฿บทน฿บสุทธิ หนังสือรับรองความรูຌ 
฿บ ป.04 ฿บ ป.05 ฿บ รบ.1฿บ ปพ.1฿บรับรองวุฒิ ฿บสดงผลการรียนปຓนรายวิชาปຓนภาษาอังกฤษ
ิtranscript) ฿บรับรองการจบการศึกษาปຓนภาษาอังกฤษ ฿บปลประกาศนียบัตรปຓนภาษาอังกฤษ 
ิส าหรับหนังสือรับรองการศึกษาปຓนภาษาอังกฤษออก฿หຌพืไอ฿ชຌ฿นตางประทศี 

การทียบอนผลการรียน หมายถึง การน าผลการรียน ผลการรียนรูຌซึไงปຓนความรูຌ ทักษะหรือ
ประสบการณ์การท างาน  การฝຄกอาชีพ มาทียบอนปຓนสวนหนึไงของการศึกษาตอนืไอง ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาทีไรับทียบอนผลการรียน 

ผูຌทีไก าลังศึกษาตามหลักสูตร฿ดหลักสูตรหนึไง หรือมีผลการรียนทีไสะสมเวຌละจะขอทียบอนผล
การรียนขຌาสูการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿นสถานศึกษา฿ดสถานศึกษาหนึไง หรือ฿นหลักสูตร฿ดหลักสูตรหนึไง 
พืไอรียนตอนืไอง฿หຌจบการศึกษาตามหลักสูตรนัๅน โ ทัๅงวุฒิ฿นประทศละวุฒิตางประทศ สามารถติดตอ
ขอสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามหลักสูตรทีไประสงค์จะขຌารียน ละยืไนผลการรียนทีไสะสมเวຌหรือยืไน
อกสารการศึกษาทีไเดຌคยรียนดิม พืไอ฿หຌสถานศึกษาทีไรับขຌารียนปຓนผูຌพิจารณาทียบอน ดยเมตຌอง
ริไมตຌนรียน฿หม ตสามารถรียนตอนืไองเดຌ การทียบอนผลการรียนปຓนดุลยพินิจของสถานศึกษาทีไ
รับขຌารียน ตผูຌขอทียบอนจะตຌองมีอกสารการศึกษาหรือหลักฐานสดงผลการรียนรูຌ  หรือ
สถานศึกษาทีไรับขຌารียนอาจจะประมินความรูຌความสามารถดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย ชน การพิจารณา
จากฟງมสะสมผลงาน การทดสอบมาตรฐาน การทดสอบทักษะประสบการณ์ หรือการฝຄกปฏิบัติจริง ปຓน
ตຌน กระทรวงศึกษาธิการเดຌก าหนดนวการทียบอนผลการรียนเวຌส าหรับสถานศึกษา 

 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบวุฒิของผูຌจบการศึกษา 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาระบียบกฎหมายละนวทางการด านินงาน ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2.ด านินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามทีไหนวยงาน/สถาบันขอ
ความรวมมือ 

ตลอดป คณะกรรมการ/ 

3. สนอผูຌอ านวยการขตพืๅนทีไการศึกษาหรือผูຌมีอ านาจลงนาม ภาย฿น 1 สัปดาห ์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4. จຌงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา฿หຌสถาบันละหนวยงานทีไขอ
ทราบ 

ภาย฿น 1 สัปดาห ์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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 Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 การรับรองการศึกษา 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาระบียบกฎหมายละนวทางการด านินงาน ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2.ด านินการรับรองการศึกษา฿หຌกับหนวยงานสถานศึกษาหรือ
บุคคลดยสถานศึกษาปຓนผูຌรับรองวุฒิ฿หຌ 

ตลอดป  

3. สนอผูຌอ านวยการขตพืๅนทีไการศึกษาหรือผูຌมีอ านาจลงนาม ภาย฿น 1 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. จຌงผลการรับรองความรูຌ฿หຌกับหนวยงานสถานศึกษาหรือ
บุคคล 

ภาย฿น1 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด านินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามทีไหนวยงาน/สถาบันขอความรวมมือ 

จຌงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

ศึกษาระบียบกฎหมายละนวทางการด านินงาน 

ด านินการรับรองการศึกษา 

จຌงผลการรับรองความรูຌ 

ศึกษาระบียบกฎหมายละนวทางการด านินงาน 

สนอผูຌอ านวยการขตพืๅนทีไการศึกษา
พิจารณาหรือผูຌมีอ านาจลงนาม 

ผูຌอ านวยการขตพืๅนทีไการศึกษาหรือผูຌมี
อ านาจลงนาม 
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 การทียบอนผลการรียน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาระบียบกฎหมายละนวทางการด านินงาน ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. ชีๅจงท าความขຌา฿จการทียบอน฿หຌกับสถานศึกษา฿น
สังกัด 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

ใ. สนับสนุนอกสารตาง โทีไกีไยวขຌอง ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4. ติดตามการทียบอนของสถานศึกษา ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

 

 Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ู เมมี ู 

 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
1. หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 
2. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตຌนพุทธศักราช 2521 
3. หลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐานพุทธศักราช 2544  

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

http://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf 
5.นวปฏิบัติกีไยวกับการทียบอนผลการรียนขຌาสู การศึกษา฿นระบบ ระดับการศึกษาขัๅน

พืๅนฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferGradeIntoInternalEducationSy

stem_1-51.pdf 
ๆ.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง การทียบอนผลการรียนการศึกษาขัๅนพืๅนฐานละ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตไ ากวาอุดมศึกษา 

ชีๅจงท าความขຌา฿จการทียบอน฿หຌกับ
สถานศึกษา฿นสังกัด 

ติดตามการทียบอนของสถานศกึษา 

สนับสนุนอกสารตาง โทีไกีไยวขຌอง 

ศึกษาระบียบกฎหมายละนวทางการด านินงาน 

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
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http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89327 
็.ระบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดຌวยการออก฿บสุทธิละหนังสือรับรองความรูຌของสถานศึกษา 

โ5ไ็http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_MOETestimonialAndSchoolAssuranceDocument
IssueingProcedure_1-51.pdf 

่. คูมือปฏิบัติงานขຌาราชการครู http://www.kuchinarai.ac.th/document/57/Job02.pdf 
้. นวปฏิบัติการวัดผลประมินผลการรียนรูຌตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  

พุทธศักราช โ55แ 
http://pkc.ac.th/main/attachments/article/115/นวปฎิบัติการวัด.pdf 
 แเ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง หลักการละนวปฏิบัติการทียบชัๅนการศึกษาส าหรับ 
นักรียนทีไขຌารวมครงการลกปลีไยน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgram

_1ู51.pdf 
 แแ.นวด านินการทียบอนผลการรียนการศึกษาขัๅนพืๅนฐานละการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระดับตไ ากวาปริญญาตรี 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferBasicAndCollegeGrade_1-51.pdf 

  แโ.นวทางผลการทียบอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b
2e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b88
1e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.pdf 

แใ. การทียบอนผลการรียน http://bet.obec.go.th/bet/385 
แไ. การออกหนังสือรับรองการศึกษา http://bet.obec.go.th/bet/374 
แ5.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการรืไอง การทียบความรูຌ 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_DomesticQualifyCompare1_1-51.pdf 
แๆ.บบค ารຌองขอ฿บทนทียบวุฒิการศึกษา 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf บบค ารຌองขอ
฿บทนทียบวุฒิการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

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
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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2. การจัดการศึกษานอกระบบ 
 

  2.1 งานสงสริมการจัดการศึกษานอกระบบ฿หຌชืไอมยงกับการจัดการศึกษา฿นระบบละ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 วัตถุประสงค์ 
1. พืไอ฿หຌประชากรวัยรียนทุกคนเดຌรับการตรียมความพรຌอม฿นระดับการศึกษาปฐมวัยละ

เดຌรับการศึกษาภาคบังคับอยางทัไวถึงละมีคุณภาพ มีอกาสเดຌรับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานเมนຌอยกวา 12 ป 
2. พืไอก าหนดหลักกณฑ์วิธีการละนวทางทีไจะชืไอมยงระหวางการศึกษา฿นระบบการศึกษา

นอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. วางผนละก าหนดนวทาง฿นการสนับสนุนสงสริมการจัดการศึกษานอกระบบ฿หຌชืไอมยง
กับการจัดการศึกษา฿นระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอสนับสนุน฿หຌผูຌรียนเดຌรับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยาง
ทัไวถึง 

3. การอนุญาต฿หຌส านักงาน การจัดการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษา
฿หຌกับดใกทีไมีความจ าปຓนเมสามารถรียน฿นระบบเดຌ 

 ค าจ ากัดความ 

การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาทีไมีความยืดหยุน฿นการก าหนดจุดมุงหมาย รูปบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะวลาการศึกษา การวัดละประมินผลซึไงปຓนงืไอนเขส าคัญของการจัด
การศึกษา ดยนืๅอหาละหลักสูตรจะตຌองมีความหมาะสม สอดคลຌองกับสภาพปัญหาละความตຌองการ
ของตละบุคคลละตละกลุม 

 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบตัิงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิคราะห์นวทางการจัดการศึกษานอกระบบละการศึกษา  ตาม
อัธยาศัย 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. วางผนละก าหนดนวทาง฿นการสนับสนุนสงสรมิการจดัการศกึษา
นอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยพืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌตลอดชีวิต 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. สรຌางความรูຌความขຌา฿จการจัดการศึกษานอกระบบละนวทาง
ด านินการ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. ประสานงานกับหนวยงานหรือผูຌกีไยวขຌองพืไอสนับสนุน฿หຌผูຌรียนเดຌรับ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึง 
          ูอนุญาต฿หຌส านักงานการจัดการศึกษานอกระบบละการศกึษาตาม
อัธยาศัยจัดการศึกษา฿หຌกับดใกทีไมีความจ าปຓนเมสามารถรียน฿นระบบเดຌ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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 Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 ู เมมี ู 

 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
1. พระราชบัญญัติสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. โ55แ 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89184 
โ. กฎกระทรวงวาดຌวยการบงระดับละการทียบระดับการศึกษานอกระบบละการศึกษาตาม

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

  2.2 การจัดการศึกษาทางลือก 

 วัตถุประสงค์ 
แ. พืไอ฿หຌประชากรวัยรียนทุกคนเดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึงละมีคุณภาพมีอกาสเดຌรับ

การศึกษาขัๅนพืๅนฐานเมนຌอยกวา 12 ป 
2. พืไอ฿หຌผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการจัดการศึกษาทุกฝຆายมีความขຌา฿จทีไถูกตຌองละจัดการศึกษาอย างมี

คุณภาพ 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. สรຌางความรูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿นการจัดการศึกษาทางลือก 
2. สงสริมสนับสนุนการด านินการจัดการศึกษาทางลือก 
3. จัดท าขຌอมูลสารสนทศทีไกีไยวขຌอง ปຓนปัจจุบัน ถูกตຌอง 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

วางผนละก าหนดนวทาง 

ศึกษาวิคราะห์นวทางการจัดการศึกษานอก
ระบบ

ประสานงานกับหนวยงานหรือผูຌกีไยวขຌอง 

สรຌางความรูຌความขຌาการจัดการศึกษานอกระบบละ
นวทางด านินการ 

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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 การศึกษาทางลือก  หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาทีไหลากหลาย ยืนอยูบนรากฐานทาง
ศาสนาธรรม รากฐานทางปัญญา รากฐานทางจิตวิทยา พืไอพัฒนาดใก฿หຌจริญติบตตามศักยภาพ ฿น
ธรรมชาติของตัวดใกดยนຌนทีไความสุขละการอยูรวมกันบบสันติ รูปบบการศึกษาทางลือกจะปຓน
รูปบบทีไสอดคลຌองกับธรรมชาติของผูຌ รียน ละกระบวนการรียนรูຌ  รวมทัๅ ง นืๅอหาสาระทีไ
รียนรูຌ  การศึกษาทางลือกอาจจ านกเดຌ ๓ ฐานการรียนรูຌ คือ 
    แ. การศึกษาทางลือกทีไจัดดยครอบครัว หรือ Home School ครอบคลุมทัๅงบบครอบครัว
ดีไ ยวละกลุ มครอบครั วหรื อ ครื อข าย  ปั จจุบันมีอยู  กื อบ ํ์์ ครอบครั วทัไ วประทศ   
          โ. การศึกษาทางลือกทีไอิงกับระบบของรัฐ เดຌก รงรียน฿นระบบทีไจัดกระบวนการรียนรูຌบบ 
นຌนการปฏิบัติละประสบการณ์ของผูຌรียน มีการสรຌางสริมนวัตกรรมการรียนรูຌอยูสมอ ชน รงรียน
หมูบຌานดใก รงรียนรุงอรุณ รงรียนปัญญทัย ปຓนตຌน 
 ใ. การศึกษาทางลือกสายครูภูมิปัญญา เดຌก พอครูมครู ปราชญ์ชาวบຌาน ทีไสังกัดกลุมหรือ
ครือขาย ละด านินการถายทอดภูมิปัญญากชนรุนหลังทัๅงบบสียคา฿ชຌจายละเมสียคา฿ชຌจาย฿น
ความรูຌดຌานศิลปะการชาง การพทย์พืๅนบຌานละสมุนเพร การอานขียนอักษรบราณ นาฏศิลป์พืๅนบຌานฯ 
 ไ. การศึกษาทางลือกสายศาสนธรรม ซึไงจัดกระบวนการรียนรูຌกสมาชิกละสาธารณะดย
นຌนศาสนธรรม มีกิจกรรมการฝຄกฝนจิต฿จละวิถีชีวิตทัๅงนวปฏิบัติธรรม การปฏิบัติสมาธิ นวตอตຌาน
บริภคนิยม นวศรษฐกิจพอพียง ปຓนตຌน เดຌก สัมมาสิกขา สันติอศก ปอห์นาะ 
 5. การศึกษาทางลือกทีไปຓนสถาบันนอกระบบรัฐ เดຌก กลุมกิจกรรมทางการศึกษาทีไมีจตนา฿น
การจัดการรียนรูຌกกลุมปງาหมายของตน ฿นรูปบบกระบวนวิชา การฝຄกอบรม การบรรยาย     
ชน สถาบันการรียนรูຌขององค์กรพัฒนาอกชน ศูนย์ ชมรม อาทิ สมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยทีไยงคื น 
มหาวิชชาลัยชุมชนปักษ์ ฿ตຌ  รง รียน฿ตຌ รมเมຌ  รง รียนชาวนา สถาบันพธิยาลัย  ปຓนตຌน   
           ๆ.การศึกษาทางลือกของกลุมการรียนรูຌผานกิจกรรม ปຓนภาคการรียนรูຌทีไกวຌางขวาง
หลากหลายทีไสุด ทัๅงกลุมการรียนรูຌผานกิจกรรมออมทรัพย์ การกษตร การพทย์พืๅนบຌาน การพัฒนา
อาชีพ การสืบสานภูมิปัญญาละวัฒนธรรม การอนุรักษ์ฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติ – สิไงวดลຌอม        
การอนามัยละสาธารณสุข การปງองกันยาสพติด สิทธิชุมชน ปຓนตຌน 
 ็.การศึกษาทางลือกผานสืไอการรียนรูຌละหลงรียนรูຌ ทัๅงทีไผานสืไอสารมวลชนประภทสิไงพิมพ์ 
วิทยุ ทรทัศน์ละสืไอสมัย฿หมอยางวใบเซต์ รวมถึงหຌองสมุด พิพิธภัณฑ์ หลงทองทีไยว หรือหลงรียนรูຌ
สาธารณะทีไ฿หຌสาระความรูຌ มีความตอนืไอง กอกิดการรียนรูຌอยางหนึไง 
 

 จุดดนของการศึกษาทางลือก 

 1. การศึกษาทางลือก มิเดຌมีปງาหมายการศึกษาพืไอสนับสนุนปัจจกบุคคล อยางทีไการศึกษาทัๅง
3 ระบบนัๅนปຓน หากตมีจตนาพืไอพัฒนาศักยภาพสวนรวม กຌปัญหาของสวนรวม 
 โ. การศึกษาทางลือก มุงนຌน “กระบวนการของการรียนรูຌ  บบอาปัญหาปຓนตัวตัๅง มิ฿ชอา
หลักสูตรปຓนตัวตัๅง  
 3. การศึกษาทางลือก ปຓนกระบวนการปฏิสัมพันธ์มีการลกปลีไยนรียนรูຌรวมกันอยางสมอ
ภาคภาย฿นกลุม – ชุมชนมิเดຌมีผูຌสอนละผูຌรียนทีไสัมพันธ์กัน฿นชิงอ านาจ 
 4. การศึกษาทางลือก มิเดຌมีนืๅอหาหลักสูตร฿ด โ ทีไอิงตอระดับทางการตอยาง฿ดหากตปຓน
องค์ความรูຌทีไสังคราะห์ขึๅนจากปัญหาชุมชนอง 
 5. การศึกษาทางลือก เมเดຌตຌองการสรຌางผูຌรียนทีไมีความหมือนหากตตຌองการ฿หຌความตางงอก
งามอยางปຓนเทย  
 



30 

 

  ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบตัิงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิคราะห์รายละอียดการจัดการศึกษาทางลือก ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. สรຌางความรูຌความขຌา฿จการจดัการศึกษาทางลือกละนวทาง
ด านินการ 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. สนบัสนุนสงสริมละประสานงานการจัดการศึกษาทางลือกละ
ด านินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. ตงตัๅงคณะนิทศละนิทศตดิตามการจัดการศึกษาทางลือก฿น
สังกัด 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
คณะนิทศ 

5. จัดท าขຌอมูลสารสนทศทีไกีไยวขຌอง ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
6. สรุปรายงานผลการด านนิงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 ู เมมี ู 

 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
แ. การศึกษาทางลือก฿นรงรียน 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723 
http://teacher.obec.go.th/index1.htm 

สรຌางความรูຌความขຌา฿จการจัดการศึกษาทางลือกละนวทาง
ด านินการ 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

สนับสนุนสงสริมละประสานงานการจัดการศึกษาทางลือกละ
ด านินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง 

 

ศึกษาวิคราะห์นวทางการจัดการศึกษา
ทางลือก

จัดท าขຌอมูลสารสนทศทีไกีไยวขຌอง 

ตงตัๅงคณะนิทศติดตามละนิทศติดตามการจัด
การศึกษาทางลือก฿นสังกัด 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723
http://teacher.obec.go.th/index1.htm
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ใ. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  วัตถุประสงค์ 

แ. พืไอ฿หຌประชากรวัยรียนทุกคนเดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึงละมีคุณภาพมีอกาสเดຌรับ
การศึกษาทีไหลากหลายตลอดชีวิต 

โ. พืไอ฿หຌผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการจัดการศึกษาทุกฝຆายมีความขຌา฿จละด านินการเดຌอยางถูกตຌอง 
 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

แ. สงสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
โ. จัดหลงการรียนรูຌประภทตางโ 
ใ. สรຌางความรูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌอง 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  หมายถึง การศึกษาทีไ กิดขึๅนตามวิถีชีวิตทีไ ปຓนการรี ยนรูຌจาก

ประสบการณ์ จากการท างาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากหลงความรูຌตางโ พืไอพิไมพูน
ความรูຌ ทักษะ ความบันทิง ละการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดยมีลักษณะทีไส าคัญคือ เมมีหลักสูตร เมมีวลา
รียนทีไนนอน เมจ ากัดอายุ เมมีการลงทะบียน ละเมมีการสอน เมมีการรับประกาศนียบัตร มีหรือเมมี
สถานทีไนนอน รียนทีไเหนกใเดຌ ลักษณะการรียนสวน฿หญปຓนการรียนพืไอความรูຌละนันทนาการ อีก
ทัๅงยังเมจ ากัดวลารียน สามารถรียนเดຌตลอดวลาละกิดขึๅน฿นทุกชวงวัยตลอดชีวิต 

รูปบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเมมีรูปบบการศึกษา 
หรือการรียนรูຌทีไตายตัว เมมีหลักสูตรปຓนตัวก าหนดกรอบกิจกรรม หรือขอบขายสาระการรียนรูຌ การ
รียนรูຌขึๅนอยูกับความตຌองการ ละรงจูง฿จ฿ฝຆรูຌของตละบุคคล อยางเรกใดี ราสามารถจัดกิจกรรม พืไอ
สริม฿หຌกิดการรียนรูຌตามอัธยาศัยเดຌ ดังนีๅ  

แ. จัดกิจกรรม฿นหลงการรียนรูຌประภทตางโ ชนหຌองสมุดประชาชน การรียนรูຌดຌวยระบบ
คอมพิวตอร์ออนเลน์ พิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมการรียนรูຌจากภูมิปัญญาชาวบຌาน การจัดกลุมสวนา 
หรือการอภิปราย กิจกรรมทางศาสนาละวัฒนธรรม กิจกรรมสงสริมการอาน การผยพรขาวสารขຌอมูล 
ละความรูຌตางโ ฯลฯ 

โ. สงสริมสนับสนุน ละพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เดຌก สนับสนุนสืไอกหนวยงาน
ละหลงความรูຌตางโ 

ใ. สงสริม฿หຌหนวยงานครือขายจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ชน หຌองสมุด฿นสถานทีไราชการ 
สถานประกอบการ ฯลฯ 

ไ. สงสริม สนับสนุนการพัฒนากลุมตางโ ตามความตຌองการ ละความสน฿จ ชน กลุมดนตรี 
กลุมสิไงวดลຌอม พัฒนาชุมชน ฯ 
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 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบตัิงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษาวิคราะห์นวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
โ. สรຌางความรูຌความขຌา฿จ พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ใ. สนับสนุนการด านินงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ไ. สรຌาง/จัดหลงรียนรูຌตาง โ ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5. ส ารวจหลงรียนรูຌทีไสริมสรຌางการศึกษา฿นชุมชน จัดกใบปຓนขຌอมูล
สารสนทศ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

ๆ. สรุปรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ู เมมี ู 

 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
 แ. การศึกษาอัธยาศัยคืออะเร 
http://education.dusit.ac.th/edu_doc/news/new250110.html 

โ. พระราชบัญญัติสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๎๑๑ํ 
 http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law030351-1.pdf 

 

สรຌางความรูຌความขຌา฿จ 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

สนับสนุนการด านินงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ศึกษาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส ารวจหลงรียนรูຌทีไสริมสรຌางการศึกษา฿น
ชุมชน จัดกใบป็นขຌอมลูสารสนทศ 

สรຌาง/จัดหลงรียนรูຌตาง โ 

http://education.dusit.ac.th/edu_doc/news/new250110.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law030351-1.pdf
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 งานสงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการละสถาบัน
สังคมอืไน 

 

งานสงสริมละสนับสนนุการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการละสถาบันสังคมอืไน 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอสงสริมการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการละสถาบันสังคมอืไน 

2. พืไอ฿หຌการสนับสนุนละสงสริม฿หຌบิดามารดาหรือผูຌปกครองละสถานประกอบการมีความรูຌ
ความขຌา฿จ฿นการจัดการศึกษา 

ใ. พืไอติดตามประมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบัน
ทางศาสนา สถานประกอบการละสถาบันสังคมอืไน 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. การอนุญาตจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยครอบครัว 
2. การจัดท าผนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยครอบครัว 
3. การวัดละประมินผลการรียนรูຌ 
4. การทียบอนผลการรียน 
5. การยຌายภูมิล านา 
6. การลิกการจัดการศึกษา 

  ็. สิทธิประยชน์ทางการศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
การศึกษาดยครอบครัว   หมายถึง   การศึกษาขัๅนพืๅนฐานทีไครอบครัวจัดดยสิทธิคุຌมครองตาม

กฎหมายซึไ งมีรูปบบการจัดการศึกษาบบ฿ดบบหนึไ งหรือทัๅ งสามรูปบบของการศึกษา฿น
ระบบ  การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย   อยางมีการทียบอนผลการศึกษาเดຌ 

ลักษณะดนการจัดการศึกษาดยครอบครัวของเทยมีลักษณะดน 5  ประการ ดังนีๅ 
1. ปຓนการจัดการศึกษาทีไพอมหรือผูຌปกครองปຓนผูຌรับผิดชอบดยตรง ปຓนการจัดการศึกษาอง

ทัๅงหมดหรือดยมีขຌอตกลงจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัวกับรงรียน  อาจปຓนผูຌสอนดຌวยตนอง
หรืออ านวยการ฿หຌกิดการรียนการสอนขึๅน 

2. มีการจัดตัๅงปຓนศูนย์การรียนครอบครัวดีไยว  หรือศูนย์การรียนกลุมครอบครัว  (บาง
ครอบครัวอาจลือกทีไจะเมปຓนศูนย์การรียนกใปຓนเปเดຌี 

3. สาระละกระบวนการรียนรูຌตางโทีไจัดขึๅนปຓนเป฿นทางตอบสนองตอปรัชญา   ทัศนะ ความ
ชืไอ ความสน฿จ ความตຌองการหรือปัญหาของตละครอบครัว จึงปຓนนวัตกรรมทางการศึกษาทีไมีความ
ตกตางหลากหลายกันเปมีความยืดหยุนปຓนอิสระ 

4. ความส ารใจของการศึกษา มุงเปทีไการพัฒนาศักยภาพดใกปຓนรายบุคคล อยางพยายาม฿หຌ
สอดคลຌองกับความถนัด ความสน฿จละความตຌองการทีไมีอยูจริง จากการปຓนหนวยการศึกษาขนาดลใกทีไ
สามารถสรຌางกระบวนการรียนรูຌบบตัวตอตัวละผสมผสานเปกับวิถีการด านินชีวิต 
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5. เม฿ชการศึกษาทีไปຓนกิจการทางธุรกิจพืไอผลก าเร ละเมปຓนเปพืไอการอบอຌางสวงหา
ผลประยชน์จากดใก  

การจัดการศึกษาดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทีไบิดามารดาหรือบิดาหรือ
มารดาหรือผูຌปกครองปຓนผูຌรับผิดชอบจัดการศึกษา฿หຌกับบุตรหลานดຌวยตนองดยปຓนผูຌสอนดຌวยตนอง
หรือปຓนผูຌอ านวยการ฿หຌกิดกระบวนการรียนรูຌ 

การจัดการศึกษา฿นสถานประกอบการ หมายถึง การจัดตัๅงศูนย์การรียนพืไอจัดการศึกษาขัๅน
พืๅนฐานตามมาตรา 12 หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ 

   ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 การอนุญาตจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยครอบครัว 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1.ผูຌจัดการศึกษาติดตอกลุมสงสริมการจัดการศึกษา ตลอดป ผูຌจัดการศึกษา 
จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ฿หຌค าปรึกษา/นะน า ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯฯ 
3. ตงตัๅงคณะท างานชิงวิชาการตรวจสอบ ฿หຌค านะน า 
ปรึกษาปรับปรุงกຌเขผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 

ภาย฿น 2 
สัปดาห์ 

คณะท างาน 

4. ผูຌจัดการศึกษากຌเขปรับปรุงตามค านะน าของ
คณะท างานวิชาการ 

1 สัปดาห์ ผูຌจัดการศึกษา 
 

5. ผูຌจัดการศึกษายืไนค าขออนุญาตจัดการศึกษาฯพรຌอม
ผนการจัดการศึกษาตามทีไปรับปรุง 

แ สัปดาห์ บุคคลครอบครัวองค์กร
ชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนาสถานประกอบการฯ 

6. สงขຌอมูล฿หຌกลุมนยบายละผนสนอคณะกรรมการขต
พืๅนทีไการศึกษาพิจารณาอนุญาต 

1 สัปดาห์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

7. ถຌาอนุญาตจຌง฿หຌผูຌจัดการศึกษาทราบ ถຌาเมอนุญาตผูຌจัด
อุทธรณ์฿หຌทบทวนมติของคณะกรรมการขตพืๅนทีไ 

ภาย฿น1 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/ 
จຌาหนຌาทีไกลุมนยบายฯ 

่. กลุมนยบายละผนฯสงขຌอมูล฿หຌ สพฐ. ของบประมาณ ภาย฿น 1 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมนยบายฯ 

้. กลุมการงินละสินทรัพย์บิกจายงินอุดหนุน฿หຌผูຌจัดการ
ศึกษา 

ภาย฿น 1 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไการงินฯ 
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 Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ฿หຌค าปรึกษา/นะน า 

ผูຌจัดการศึกษาติดตอกลุมสงสริมการจัด
การศึกษา 

ผูຌจัดการศึกษายืไนค าขออนญุาตจดัการศึกษาฯพรຌอมผนการจัด
การศึกษาตามทีไปรับปรุง 

ผูຌจัดการศึกษากຌเขปรับปรุงตามค านะน าของคณะท างาน
วิชาการ 

ถຌาอนุญาตจຌง฿หຌผูຌจัดการศึกษาทราบ ถຌาเมอนุญาตผูຌจัดอุทธรณ์฿หຌทบทวนมติ
ของคณะกรรมการขตพืๅนทีไ 

กลุมนยบายละผนฯสงขຌอมูล฿หຌ สพฐ.ขอ
งบประมาณ

สงขຌอมลู฿หຌกลุมนยบายละผนสนอ
คณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา 

พิจำรณำอนุญำต

ตงตัๅงคณะท างานชิงวิชาการตรวจสอบ ฿หຌ
ค านะน า ปรึกษา 

กลุมการงินละสนิทรัพย์บิกจายงินอุดหนุน฿หຌ 

ผูจ้ดักำรศึกษำ 
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 การทียบอนผลการรียน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1.ศึกษารายละอียดการทียบอนผลการรียน ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 
โ. จัดท าระบียบ/นวปฏิบัติการทียบอนผลการรียน ภาย฿น 3 สัปดาห์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
3. ผูຌขอทียบอนยืไนค ารຌองพรຌอมอกสารประกอบ ภาย฿น 2 สัปดาห์ ผูຌจัดการศึกษา 
4.ตงตัๅงคณะกรรมการการทียบอนผลการรียน ภาย฿น แ สัปดาห์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5.ประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละประสบการณ์
ของผูຌขอทียบอน 

ภาย฿น โ สัปดาห์ คณะกรรมการ 

6.ตัดสินผลการทียบอน ภาย฿น 1 สัปดาห์ คณะกรรมการ 
7. ออกหลักฐาน฿บจຌงผลการทียบอน฿หຌผูຌขอทียบอน
กรณีอนุมัติละจัดท าทะบียนการทียบอน ถຌาเมอนุมัติจຌง
ผูຌกีไยวขຌองทราบ 

ภาย฿น 1 สัปดาห์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูຌขอทียบอนยืไนค ารຌองพรຌอมอกสารประกอบ 

จัดท าระบียบ/นวปฏิบัติการทียบอนผลการรียน 

ศึกษารายละอียดการทียบอนผลการรียน 

ประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละประสบการณ์ 

ของผูຌขอทียบอน 

คณะกรรมการตัดสินผลการทียบ
อน

 

ตงตัๅงคณะกรรมการพืไอพิจารณา 

ออกหลักฐาน฿บจຌงผลการทียบอน฿หຌผูຌขอทียบอนกรณีอนุมัติ
ละจัดท าทะบียนการทียบอน ถຌาเมอนุมัติจຌงผูຌกีไยวขຌองทราบ 

 



37 

 

 
 การยຌายภูมิล านา 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษารายละอียดการยຌายภูมิล านา ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 
2. ผูຌจัดการศึกษาท าหนังสือจຌงขอยຌายภูมิล านา ู ผูຌจัดการศึกษา 
ใ. สนอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษาพิจารณา ภาย฿น แ 

สัปดาห์ 
จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 

ไ. ท าหนังสือถึงส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿นพืๅนทีไตัๅง฿หม
พรຌอมอกสารหลักฐานตางโ 

ภาย฿น โ 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 

5. จ าหนายผูຌรียนออกจากทะบียนผูຌรียน ภาย฿น แ 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 

ๆ. กรณีส านักขตพืๅนทีไ฿นพืๅนทีไตัๅง฿หม สนอคณะกรรมการ
ขตพืๅนทีไการศึกษาทราบละอนุญาต฿หຌจัดการศึกษาตอกรณี
สิๅนสุดผนการจัดการศึกษาด านินการขออนุญาต฿หม 

ภาย฿น โ 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

  Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูຌจัดการศึกษาท าหนังสือจຌงขอยຌายภูมิล านา 

จ าหนายผูຌรียนออกจากทะบียน
ผูຌรียน

ท าหนังสือถึงส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา฿นพืๅน
ทีไตัๅง฿หมพรຌอมอกสารหลักฐานตางโ 

ศึกษารายละอียดการยຌายภูมิล านา 

สนอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษาพิจารณา 

 

ูกรณีส านักขตพืๅนทีไ฿นพืๅนทีไตัๅง฿หม สนอคณะกรรมการขต
พืๅนทีไการศึกษาทราบละอนุญาต฿หຌจัดการศึกษาตอ 

ูกรณีสิๅนสุดผนการจัดการศึกษาด านินการขออนุญาต฿หม 
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 การยกลิกการศึกษาดยครอบครัว 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผดิชอบ 

แ. ศึกษารายละอียดการยกลิกจัดการศึกษาดยครอบครัว ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 
โ. ผูຌจัดการศึกษายืไนหนังสือขอยกลิกการจัดการศึกษา ู ผูຌจัดการศึกษา 
ใ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสนอคณะกรรมการขตพืๅนทีไ
การศึกษาพิจารณา 

ภาย฿น โ 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 
คณะกรรมการ 

ไ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาจຌงผลการพิจารณา฿หຌ
ผูຌจัดการศึกษาทราบ 

ภาย฿น โ 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 
 

5. จัดท าหลักฐานการรียน฿หຌครอบครัวละจ าหนายผูຌรียน
ออกจากทะบียนนักรียน 

ภาย฿น โ 
สัปดาห์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 
 

  Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูຌจัดการศึกษายืไนหนังสือขอยกลิกการจัดการศึกษา 

จຌงผลการพิจารณา฿หຌผูຌจัดการศึกษาทราบ 

ศึกษารายละอียดการยกลิกการศึกษาดยครอบครัว 

สนอคณะกรรมการขตพืๅนทีไการศึกษา
พิจารณา

จัดท าหลักฐานการรียน฿หຌผูຌจัดการศึกษาละ 

จ าหนายผูຌรียน 
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 สิทธิประยชน์ทางการศึกษา 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษารายละอียดการเดຌรับสิทธิประยชน์ ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 
โ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาจัดท าละสงขຌอมูล฿หຌสพฐ. ภาย฿น แ5 

กรกฎาคมของ
ทุกป 

ผูຌจัดการศึกษา 

ใ. หลังเดຌรับจัดสรรบิกจายงบประมาณ฿หຌผูຌจัดการศึกษา
ละรายงานผล฿หຌ สพฐ. ทราบ 

ภาย฿น
สิงหาคมของ

ทุกป 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 
 

ไ. ผูຌจัดการศึกษาปຂดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ประภทออม
ทรัพย์ ชืไอบัญชี ชืไอผูຌจัดการศึกษาพืไอการจัดการศึกษาขัๅน
พืๅนฐานดยครอบครัว  

ภาย฿น แ5 
กันยายนของ 

ทุกป 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงริมฯ 
 

  Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 

แ.บบยืไนความประสงค์ขอจัดท าผนการจัดการขัๅนพืๅนฐานดยครอบครัว 
โ. บบยืไนค าขออนุญาตจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยครอบครัว 

3.บบฟอร์มการจัดท าผนการจัดการศึกษาดยครอบครัว 
4.บบอนุญาต฿หຌจัดการศึกษาดยครอบครัว 
5. บบหนังสือรับรองทีไอยูของนักรียนทีไเมมีทะบียนบຌาน฿นภูมิล านา 
ๆ. บบค าขอมีบัตรประจ าตัวนักรียน 
็. บบประจ าตัวผูຌรียนการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยครอบครัว 
่. บบค ารຌองขอรับรองการประมินความรูຌความสามารถหรือประสบการณ์ฯ 
้. บบประมินผลความรูຌความสามารถหรือประสบการณ์ฯ 
แเ. บบยืไนจ านงขอทียบอนผลการรียนฯ 

จัดท าละสงขຌอมูล฿หຌ สพฐ. 

บิกจายงบประมาณ฿หຌผูຌจัดการศึกษาละรายงานผล฿หຌ สพฐ.
ทราบ 

ศึกษารายละอียดการเดຌรับสิทธิประยชน ์

ผูຌจัดการศึกษาปຂดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ 

ด ำเนินงำน 
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แแ. บบหนังสือรับรอง 
แโ. บบรายงานผลการรียน/ความรูຌละประสบการณ์ขຌาสูการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดย

ครอบครัว 
แใ. บบ฿บจຌงผลการรียน/ความรูຌละประสบการณ์ขຌาสูการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดย

ครอบครัว 
แไ. ทะบียนผูຌขอทียบอนการรียน/ความรูຌละประสบการณ์ขຌาสูการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

ดยครอบครัว 
แ5.ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ รืไองการ฿ชຌทะบียนผูຌรียนส าหรับการศึกษาดยครอบครัว 

 อกสารหลกัฐานอຌางอิง 
1. กฎกระทรวงวาดຌวยสิทธิ฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยครอบครัว พ.ศ. ๎๑๐๓ 

http://law.longdo.com/law/116/sub12311 
2. หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช โ55แ 
3. นวทางการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยครอบครัว 

http://www.innoobec.com/wp-content/uploads/2015/05/a_w-นวทางการจัดการศึกษาขัๅน
พืๅนฐานดยครอบครัวูnew-OK-.pdf 

4. รายงานการติดตามประมินผลพืไอพัฒนาการจัดการศึกษาดยครอบครัว 
http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/848-file.pdf 

5. กฎกระทรวงวาดຌวยสิทธิการของสถานประกอบการ฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿น 
ศูนย์การรียน พ.ศ. โ5ไ็  
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-j.pdf 

6. กฎกระทรวงวาดຌวยสิทธิการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยสถาบันพระพุทธศาสนา 
 พ.ศ. โ5ไ่  
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-k.pdf 

7. กฎกระทรวงวาดຌวยวาดຌวยสิทธิของบุคคล฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿นศูนย์การรียน พ.ศ. 
๎๑๑ http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-
ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf 

8. กฎกระทรวงวาดຌวยสิทธิขององค์กรวิชาชีพ฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿นศูนย์การรียน
พ.ศ. ๎๑๑๐  http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-                         
ActRightsProfOrgBasicEduLearnCenter.pdf 

9. กฎกระทรวงวาดຌวยวาดຌวยสิทธิขององค์กรชุมชนละองค์กรอกชน฿นการจัด 
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿นศูนย์การรียน พ.ศ.โ555 

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

แ0. ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการ รืไองการ฿ชຌทะบียนผูຌรียนส าหรับการศึกษาดยครอบครัว 
11. ค าสัไงกระทรวงศึกษาธิการทีไ ศธ 352/2549 รืไอง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตร

การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ส าหรับการศึกษาดยครอบครัว ิปพ.2/คี 
 

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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 งานประสานละสงสริมองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌสามารถจัดการศึกษา 
สอดคลຌองกับนยบายละมาตรฐานการศึกษา 

 

แ. งานสงสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอประสานละสงสริมองค์กรปกครองสวนทຌอง฿หຌสามารถจัดการศึกษาสอดคลຌองกับนยบาย
ละมาตรฐานการศึกษา 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

ประสานละสงสริมองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌสามารถจัดการศึกษาสอดคลຌองกับนยบาย
ละมาตรฐานการศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (อปท.)  หมายถึง องค์การบริหารสวนจังหวัดทศบาลองค์การ

บริหารสวนต าบลมืองพัทยากรุงทพมหานคร 
การถายอนทางการศึกษา  หมายถึง  การทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌรับสิทธิ฿นการจัด

การศึกษา฿นระดับ฿ดระดับหนึไงหรือทุกระดับตามความพรຌอมความหมาะสมละความตຌองการภาย฿น
ทຌองถิไนละเดຌรับการประมินความพรຌอมดย฿หຌกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ
ประมินความพรຌอม฿นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสงสริม฿หຌทຌองถิไน฿หຌสามารถ
จัดการศึกษาสอดคลຌองกับนยบายละเดຌมาตรฐานการศึกษา 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2.สรຌางความรูຌความขຌา฿จกับผูຌจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนสงสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3.สงสริมสนับสนุนสรຌางครือขายการจัดการศึกษา ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
3. ประสานความรวมมือการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนอยางตอนืไอง 

ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4. สรุปรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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 Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 

- อกสารสดงการถายอนภารกิจ ดຌานการศึกษา 

ู บบบันทึกการถายอนสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานเปสังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
แ. พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ ละกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ๎) พ.ศ.  

โ5ไ5 ละ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. โ55ใ  
https://www.mwit.ac.th/~person/01ูStatutes/NationalEducation.pdf 

2. พระราชบัญญัติการก าหนดขัๅนตอนละผนการกระจายอ านาจ฿หຌองค์กร 
ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๑๎ http://www.uthailocal.go.th/dnm_file/project/117_center.PDF 

ใ. รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป พ.ศ. 2551 
http://admin.e-library.onecapps.org/Book/219.pdf 

4. การวิจัยประมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
http://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/viewFile/7026/6061 

5. การด านินการถายอนภารกิจดຌานการศึกษา฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
http://doc.obec.go.th/doc_opt/trans.pdf 

ๆ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไองการประสานสงสริมละสนับสนุนสถานศึกษาอกชน 
ละการประสานสงสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนของขตพืๅนทีไการศึกษา 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/SupPrivEd-            
27-09-2010.pdf 

็. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไองหลักกณฑ์ วิธีการ งืไอนเข ตัวชีๅวัดละระดับคุณภาพ 
฿นการประมินความพรຌอม฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไ็ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-d.pdf 

่. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไองวิธีการละงืไอนเขการสดงถึงความสมัคร฿จ฿หຌอน 
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานเปสังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๕ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-k-490131_1.pdf 

สรຌางความรูຌความขຌา฿จ 

สงสริมสนับสนนุละประสานความรวมมือการจัด
การศึกษา 

ศึกษารายละอียดการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

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
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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 งานส ง สริมการจัดการศึกษาดใกพิการ ดใกดຌอยอกาสละดใกทีไมี
ความสามารถพิศษ 

 

1. การจัดการศึกษาดใกพิการ ดใกดຌอยอกาส ดใกทีไมคีวามสามารถพิศษ 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอสงสริมการจัดการศึกษาส าหรับผูຌพิการผูຌดຌอยอกาสละผูຌมีความสามารถพิศษ฿นระดับ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿หຌเดຌรับการสงสริมละพัฒนาตใมศักยภาพ 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

แ. วิคราะห์ขຌอมูลการจัดการศึกษาดใกพิการดใกดຌอยอกาสละดใกทีไมีความสามารถพิศษ฿น
ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

โ. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาส าหรับผูຌพิการผูຌดຌอยอกาสละผูຌมีความสามารถพิศษ฿นระดับ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿หຌเดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึงละตามศักยภาพของตละบุคคล 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
ผูຌพิการ หมายถึง ดใกพิการทีไเดຌจดทะบียนตามกฎหมายวาดຌวยการฟຕนฟูสมรรถภาพคนพิการ

หรือบุคคลทีไสถานศึกษารับรองวาปຓนคนพิการตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการพิจารณา฿หຌคน
พิการเดຌรับสิทธิชวยหลือทางการศึกษาก าหนดดยกระทรวงศึกษาธิการเดຌประกาศจ านกคนพิการปຓน  
9 ประภทเดຌกบุคคลทีไมีความบกพรองทางการมองหในบุคคลทีไมีความบกพรองทางการเดຌยินบุคคลทีไมี
ความบกพรองทางสติปัญญาบุคคลทีไมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพบุคคลทีไมีความบกพรอง
ทางการรียนรูຌบุคคลทีไมีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ละสมาธิสัๅนบุคคลทีไมีความบกพรอง
ทางการพูดละภาษาบุคคลออทิสติกละบุคคลพิการซຌอน 

บุคคลทีไมีความบกพรองทางการหใน   หมายถึง   บุคคลทีไสูญสียการหในตัๅงตระดับลใกนຌอย
จนถึงตาบอดสนิท   อาจบงเดຌ  โ  ประภท 

  ิแี  คนตาบอด   หมายถึง   บุคคลทีไสูญสียการหในมากจนตຌองสอน฿หຌอานอักษร
บรลล์หรือ฿ชຌวิธีการฟังทปหรือถบสียง   หากตรวจวัดความชัดของสายตาขຌางดีมืไอกຌเขลຌวอยู฿น
ระดับ  ๆ   สวน  ๆเ  มตร ิๆ/ๆเี  หรือ  โเ  สวน  โเเ ฟุต ิโเ/โเเี ลงมาจนถึงตาบอดสนิท 
ิหมายถึงคนตาบอดสามารถมองหในวัตถุเดຌ฿นระยะหางนຌอยกวา ๆ  มตร  หรือ  โเ ฟุต ฿นขณะทีไคน
ปกติสามารถมองหในวัตถุดียวกันเดຌ฿นระยะหาง ๆเ มตร  หรือ โเเ ฟุตี  หรือมีลานสายตาคบกวา 
โเ  องศา ิหมายถึงมองหในเดຌกวຌางนຌอยกวา โเ องศาี 

 ิโี  คนหในลือนราง   หมายถึง   บุคคลทีไสูญสียการหในตยังสามารถอานอักษร
ตัวพิมพ์ทีไขยาย฿หญเดຌหรือตຌอง฿ชຌวนขยายอาน   หากตรวจวัดความชัดจนของสายตาขຌางดีกวามืไอ
กຌเขลຌวอยู฿นระดับระหวาง ๆ สวน  แ่  มตร ิๆ/แ่ี หรือ โเ  สวน ็เ ฟุต ิโเ/็เี ถึง ๆ สวน ๆเ 
มตร ิๆ/ๆเี   หรือ โเ สวน โเเ ฟุต ิโเ/โเเี หรือมีลานสายตาคบกวา ใเ องศา 

บุคคลทีไมีความบกพรองทางการเดຌยิน   หมายถึง   บุคคลทีไสูญสียการเดຌยินตัๅงตระดับรุนรง
จนถึงระดับนຌอย  อาจบงเดຌปຓน  โ  ประภทคือ 

 ิแี  คนหูหนวก หมายถึง  บุคคลทีไสูญสียการเดຌยินมากจนเมสามารถรับขຌอมูลผาน
ทางการเดຌยินเมวาจะ฿สหรือเม฿สครืไองชวยฟังกใตาม  ดยทัไวเปหากตรวจการเดຌยินจะสูญสียการเดຌยิน
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ประมาณ ้เ ดซิบล ขึๅนเป ิดซิบลปຓนหนวยวัดความดังของสียงี  หมายถึง คนปกติริไมเดຌยินสียง
มืไอสียงดังเมกิน โ5 ดซิบล ตคนหูหนวกจะริไมเดຌยินสียงมืไอสียงดังมากกวา ้เ ดซิบล 

 ิโี  คนหูตึง  หมายถึง  บุคคลทีไมีการเดຌยินหลืออยูพอพียงทีไจะรับขຌอมูลผานทางการ
เดຌยินดยทัไวเปจะ฿สครืไองชวยฟัง หากตรวจวัดการเดຌยินจะพบวามีการสูญสียการเดຌยินนຌอยกวา ้เ   
ดซิบล ลงมาจนถึง โๆดซิบล  หมายถึง คนปกติริไมเดຌยินสียงมืไอสียงดังกิน โ5 ดซิบล ตคนหูตึง
จะริไมเดຌยินสียงทีไดังมากกวา โๆ ดซิบล จนถึง ้เ ดซิบล 

บุคคลทีไมีความบกพรองทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลทีไมีพัฒนาการชຌากวาคนทัไวเป มืไอ
ระดับชาว์ปัญญา ดย฿ชຌบบทดสอบมาตรฐานลຌว มีระดับชาว์ปัญญาตไ ากวาคนทัไวเป ละ
ความสามารถ฿นการปรับปลีไยนพฤติกรรมตไ ากวากณฑ์ทัไวเปอยางนຌอย โ ทักษะหรือมากกวา ชน  
ทักษะการสืไอความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการ฿ชຌสาธารณสมบัติ การดูลตนอง  การด ารงชีวิต฿น
บຌาน การควบคุมตนอง สุขอนามัย ละความปลอดภัย การรียนวิชาการพืไอชีวิตประจ าวัน การ฿ชຌวลา
วางละการท างาน ซึไงลักษณะความบกพรองทางสติปัญญา พบตัๅงตรกกิดจนอายุกอน แ่ ป 

บุคคลทีไมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ   หมายถึง บุคคลทีไมีอวัยวะเมสมสวน   
อวัยวะสวน฿ดสวนหนึไงหรือหลายสวนขาดหายเป กระดูกละกลຌามนืๅอพิการ จใบปຆวยรืๅอรังรุนรง มี
ความพิการของระบบประสาท มีความล าบาก฿นการคลืไอนเหว จึงปຓนอุปสรรคตอการศึกษา฿นสภาพ
ปกติ ทัๅงนีๅเมรวมคนทีไมีความบกพรองทางประสาทสัมผัส เดຌก ตาบอด หูหนวก 

บุคคลทีไมีปัญหาทางการรียนรูຌ หมายถึง บุคคลทีไมีความบกพรองอยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลาย
อยาง฿นกระบวนการพืๅนฐานทางจิตวิทยาทีไกีไยวกับความขຌา฿จหรือการ฿ชຌภาษาอาจปຓนภาษาพูดละ/
หรือภาษาขียน ซึไงจะมีผลท า฿หຌมีปัญหา฿นการฟัง  การพูด  การคิด  การอาน การขียน  การสะกด  หรือ
การคิดค านวณ   รวมทัๅงสภาพความบกพรอง฿นการรับรูຌ สมองเดຌรับบาดจใบ การปฏิบัติงานของสมอง
สูญสียเป  ซึไงอาจท า฿หຌมีปัญหา฿นการอาน ละปัญหา฿นการขຌา฿จภาษาทัๅงนีๅเมรวมคนทีไมีปัญหา
ทางการรียนรูຌนืไองจากความบกพรองทางการหใน การเดຌยิน หรือการคลืไอนเหว ปัญญาออน ปัญหาทาง
อารมณ์ หรือความดຌอยอกาส นืไองจากสิไงวดลຌอมวัฒนธรรมหรือศรษฐกิจ 

บุคคลทีไมีความบกพรองทางการพูดละภาษา   หมายถึง   บุคคลทีไมีความบกพรอง฿นรืไองการ
ปลงสียงพูด   ชน   สียงผิดปกติ   อัตราความรใว   ละจังหวะการพูดผิดปกติ   หรือคนทีไมีความ
บกพรอง฿นรืไองความขຌา฿จ   ละหรือการ฿ชຌภาษาพูด   การขียน  ละหรือระบบสัญลักษณ์อืไนทีไ฿ชຌ฿น
การติดตอสืไอสาร  ซึไงอาจกีไยวกับรูปบบของภาษา   นืๅอหาของภาษา  ละหนຌาทีไของภาษา 

บุคคลทีไมีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ หมายถึง บุคคลทีไมีพฤติกรรมบีไยงบนเปจากปกติ
ปຓนอยางมาก ละปัญหาทางพฤติกรรมนัๅนปຓนเปอยางตอนืไอง เมปຓนทีไยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม 

บุคคลออทิสติก  หมายถึง บุคคลทีไมีความบกพรองทางพัฒนาการดຌานสังคม ภาษา ละการสืไอ
ความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ ละจินตนาการ ซึไงมีสาหตุนืไองมาจากการท างาน฿นหนຌาทีไบางสวนของ
สมองทีไผิดปกติเป  ละความผิดปกตินัๅนพบเดຌกอนวัย ใเ ดือน 

บุคคลพิการซຌอน  หมายถึง บุคคลทีไมีสภาพความบกพรองหรือความพิการมากกวาหนึไงประภท
฿นบุคคลดียวกัน ชน คนปญัญาออนสูญสียการเดຌยิน ปຓนตຌน 

ผูຌดຌอยอกาส หมายถึง ดใกทีไอยู฿นสภาวะยากล าบากนืไองจากประสบปัญหาตางโ มีชีวิตความ
ปຓนอยูดຌอยกวาดใกปกติทัไวเปขาดอกาสหรือเมมีอกาสทีไจะขຌารับบริการทางการศึกษาหรือเดຌรับพัฒนา
ทัๅงทางรางกายสติปัญญาอารมณ์สังคมละจิต฿จจ าปຓนตຌองเดຌรับความชวยหลือปຓนกรณีพิศษพืไอ฿หຌมี
ชีวิตความปຓนอยูทีไดีขึๅนมีพัฒนาการทีไถูกตຌองหมาะสมกับวัยละสามารถบรรลุถึงศักยภาพขัๅนสูงสุดเดຌ 
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ผูຌมีความสามารถพิศษ หมายถึง ดใกทีไสดงออกซึไงความสามารถอันดดดนดຌาน฿ดดຌานหนึไง
หรือหลายดຌาน฿นดຌานสติปัญญา ความคิดสรຌางสรรค์ การ฿ชຌภาษา การปຓนผูຌน าดຌานวิชาการกีฬา ดนตรี 
ภาษา ศิลปะหรืออืไนโ฿นสาขา฿ดสาขาหนึไงหรือหลายสาขาอยางปຓนทีไประจักษ์มืไอปรียบทียบกับผูຌทีไมี
อายุระดับดียวกัน สภาพวดลຌอมหรือประสบการณ์ดียวกัน 

 ขัๅนตอนละรายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดการจัดการศึกษาส าหรับผูຌพิการผูຌดຌอยอกาสละ
ผูຌมีความสามารถพิศษ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. การส ารวจขຌอมูลกับสถานศึกษาละหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอจัดท า
ทะบียนขຌอมูลทีไจ าปຓนของดใกพิการดใกดຌอยอกาสละดใกทีไมี
ความสามารถพิศษอยางปຓนระบบ 

ปการศึกษาละ แ 
ครัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ประสานสงสริมการจัดการศกึษาส าหรับดใกพิการดใกดຌอยอกาส
ละดใกทีไมีความสามารถพิศษกับสถานศึกษาหรือหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌจัดการศึกษาอยางตอนืไอง 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. สนับสนับสนนุสืไออุปกรณ์ตาง โทีไกีไยวขຌองตางโ  จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5. สงสริมการศึกษาวิจยัพืไอหารูปบบละผยพรวิธีการจัด
การศึกษากผูຌทีไกีไยวขຌอง 

ปละ แ ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6. ติดตามรวบรวมผลการด านนิงานอยางตอนืไองละสมไ าสมอ ปละ แ ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
7.รายงานผลการด านินงาน ปละ แ ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ประสานสงสริมการจัดการศึกษา 

สนับสนับสนุนสืไออุปกรณ์ตาง โทีไกีไยวขຌองตางโ 

ศึกษารายละอียดการจัดการศึกษาส าหรับผูຌพิการ
ผูຌดຌอยอกาสละผูຌมีความสามารถพิศษ 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

ติดตามรวบรวมผลการด านินงานอยางตอนืไอง 

สงสริมการศึกษาวิจัยพืไอหารูปบบละผยพรวิธีการจัด
การศึกษา

การส ารวจขຌอมูล 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
บบรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาปຓนคนพิการ 

 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับทีไ โ ิโ5ไ5ี 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-

b.pdf 
ใ.พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับทีไ ใ ิโ55ใี 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv

353-23-08-2010.pdf 
4.กฎกระทรวงก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ  ฿หຌคนพิการมีสิทธิเดຌรับสิไงอ านวยความความ 

สะดวก สืไอบริการ ละความชวยหลืออืไน฿ดทางการศึกษา พ.ศ.โ55เ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-m-501113.pdf 

5.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.โ55แ ละทีไกຌเขพิไมติม พ.ศ. 
โ55ๆ http://www.mua.go.th/data_main/law/25_03_51.pdf 

6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง ก าหนดประภทละหลักกณฑ์ของคนพิการทาง 
การศึกษา พ.ศ.โ55โ 
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry%20law/1-
42%20handicap%20MoE.pdf 

็.พระราชบัญญัติสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.โ55เ ละทีไกຌเขพิไมติม  
พ.ศ.โ55ๆ http://nep.go.th/th/node/446 

่.บบคัดกรองดใกพิการ ้ ประภท ตามบบกระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.manarom.com/screening_8%20.pdf 

9.ผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระยะ 5ิโ555ูโ55้ี 
http://www.teerapongonline.com/sakaew/module/new/upload/File_1353651386.PDF 

10. คูมือการจัดการศึกษาส าหรับดใกพิการรียนรวม 
http://pornnicha.nitesbr1.org/wp-content/uploads/2011/11/คูมือการจัดการศึกษาส าหรับดใก
พิการรียนรวมูปการศึกษาู๎๑๑๐.pdf 

11.ประภทของคนพิการนบทຌายประกาศคณะกรรมการพิจารณา฿หຌคนพิการเดຌรับสิทธิ
ชวยหลือทางการศึกษา รืไอง ก าหนด หลักกณฑ์ละวิธีการการรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาปຓนคน
พิการ พ.ศ.โ5ไ่ 

 

 

 

 

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
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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2. การสงสริมละสนับสนุนนักรียนความสามารถพิศษ/ควตาพิศษ 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอสงสริมการจัดการศึกษาละสนับสนุนนักรียน฿นควตຌาพิศษ 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาด านินการตามหลักกณฑ์นวปฏิบัติตามความตຌองการของสถาบัน

ทีไประสงค์฿หຌควตาพิศษกนักรียน฿นสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

 ค าจ ากัดความ 

สถาบัน หมายถึง หนวยงานสถานศึกษาทีไประสงค์฿หຌควตาพิศษกนักรียน฿นสังกัดส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา 

ควตาพิศษ หมายถึง จ านวนนักรียนทีไเดຌรับการจัดสรร฿หຌขຌารียนปຓนกรณี พิศษ฿นระดับ
มัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางโดยเมตຌองสอบขงขันหรือสอบคัดลือก 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษาหลักกณฑ์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
โ. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
3. ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกตามกณฑ์ทีไก าหนด ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4. ประชุมคณะกรรมการด านินการคัดลือก ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5. ประกาศผล ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ๆ. สรุปผลการคัดลือกรายงานผล ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
บบฟอร์ม฿บสมัครของสถาบันตางโ 

 อกสารทีไกีไยวขຌอง 
 หนงัสือจຌงรายละอียดจากสถาบันตางโทีไจຌงส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ประชาสัมพันธ ์

ศึกษาหลักกณฑ์ประชาสมัพันธ์รบัสมัคร 

รายงานผลการด านินงาน ประกาศผล 

ประชุมคณะกรรมการด านินการ
คัดลือก

ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกตามกณฑ์ทีไ
ก าหนด
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 งานสงสริมการนะนว สุขภาพอนามัย กีฬาละนันทนาการ ลูกสือ  –            
นตรนารี ยุวกาชาด ผูຌบ าพใญประยชน์  ประชาธิปเตยวินัยนักรียน การ
พิทักษ์สิทธิดใกละยาวชนละงานกิจการนักรียนอืไน 

แ. งานสงสริมกิจกรรมนะนว฿นสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอสงสริมละพัฒนาผูຌรียน฿หຌรูຌจักตนองรูຌจักสิไงวดลຌอมสามารถคิดตัดสิน฿จคิดกຌปัญหา
เดຌ 

2. พืไอสงสริมการวางผนชีวิตทัๅงดຌานการรียนละอาชีพสามารถปรับตนเดຌอยางหมาะสม 
3. พืไอชวย฿หຌครูเดຌรูຌจักละขຌา฿จผูຌรียนรวมทัๅงชวยหลือละค าปรึกษากผูຌปกครอง฿นการมี

สวนรวมพัฒนาผูຌรียน 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. การสงสริม฿หຌบุคลากรทุกระดับหในคุณคาละความจ าปຓนของกิจกรรมนะนว 
2. การสงสริมการจัดระบบขຌอมูลสารสนทศกีไยวกับนักรียนพืไอกຌเขปัญหาละสนับสนุน

การศึกษาของนักรียน 
3. การสงสริม฿หຌมีหลงขຌอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ 
4. การสงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดระบบติดตามชวยหลือนักรียน 
5. สนับสนุนการท าวิจัยกีไยวกับพฤติกรรมละการกຌเขปัญหานักรียน 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
กิจกรรมนะนว หมายถึง กิจกรรมทีไกีไยวกับการนะนวการ฿หຌค าปรึกษาละฝຄกอบรมพืไอ

สงสริมความประพฤติทีไหมาะสมความรับผิดชอบตอสังคมละความปลอดภัยกนักรียนนักศึกษาละ
ผูຌปกครอง 

งานนะนวปຓนงานทีไสถานศึกษาทุกหงตຌองจัด฿หຌผูຌรียนเดຌพัฒนาศักยภาพละสามารถ
จัดการชีวิตของตนอยางชาญฉลาดมีจุดมุ งหมายพืไอ฿หຌผูຌรียนรูຌจักละขຌา฿จตนองลกกวຌางทาง
การศึกษาละอาชีพสามารถตัดสิน฿จกຌปัญหาลือกละวางผนชีวิตการรียนอาชีพละสามารถปรับตัว
เดຌอยางหมาะสมสามารถพัฒนาตนองเดຌตามธรรมชาติละตใมตามศักยภาพมีทักษะชีวิตสามารถ
ด ารงชีวิตอยู฿นสังคมเดຌอยางมีความสุขความส ารใจละปຓนประยชน์ 

การด านินงานนะนว฿นสถานศึกษาตຌองจัด฿หຌครอบคลุมขอบขายงานนะนวทัๅง 3 ดຌาน 
เดຌก 

1. ดຌานการศึกษา฿หຌผูຌรียนเดຌพัฒนาตนอง฿นดຌานการรียนอยางตใมตามศักยภาพ รูຌจักสวงหา
ละ฿ชຌขຌอมูลประกอบการวางผนการรียนหรือการศึกษาตอเปอยางมีประสิทธิภาพมีนิสัย฿ฝຆรูຌ฿ฝຆรียนมี
วิธีการรียนรูຌละสามารถวางผนการรียนหรือการศึกษาตอเดຌอยางหมาะสม 

2. ดຌานอาชีพ฿หຌผูຌรียนเดຌรูຌจักตนอง฿นทุกดຌานรูຌละขຌา฿จลกของงานอาชีพอยางหลากหลายมี
จตคติทีไดีตออาชีพสุจริตมีการตรียมตัวสูอาชีพสามารถวางผนพืไอประกอบอาชีพตามทีไตนองมีความ
ถนัดละสน฿จ 

3. ดຌานสวนตัวละสังคม฿หຌผูຌรียนรูຌจักละขຌา฿จตนองรักละหในคุณคาของตนองละผูຌอืไน
รักษ์สิไงวดลຌอมมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีจตคติทีไดีตอการมีชีวิตทีไดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตละสามารถ
ปรับตัวด ารงชีวิตอยู฿นสังคมเดຌอยางมีความสุข 
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หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนด฿หຌกิจกรรมนะนวปຓนกิจกรรม
หนึไง฿นกิจกรรมพัฒนาผูຌรียนซึไงก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะนว ดังตอเปนีๅ 

1. พืไอ฿หຌผูຌรียนรูຌจักขຌา฿จรักละหในคุณคา฿นตนองละผูຌอืไน 
2. พืไอ฿หຌผูຌรียนสามารถวางผนการศึกษาอาชีพรวมทัๅงสวนตัวละสังคม 
3. พืไอ฿หຌผูຌรียนสามารถปรับตัวเดຌอยางหมาะสมอยูรวมกับผูຌอืไนเดຌอยางมีความสุข 
ส านักวิชาการละมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานสนอนว

ทางการจัดกิจกรรมนะนว ดังนีๅ 
1. ศึกษาวิคราะห์สภาพปัญหาความตຌองการความสน฿จละธรรมชาติของผูຌรียน 
2. วิคราะห์สมรรถนะส าคัญของผูຌรียนคุณลักษณะทีไพึงประสงค์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาละ

ขຌอมูลของผูຌรียนรายบุคคล 
3. ก าหนดสัดสวนกิจกรรมนะนว฿หຌครอบคลุมดຌานการศึกษาอาชีพสวนตัวละสังคม 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะนวของสถานศึกษา 
5. ออกบบการจัดกิจกรรมนะนว 
6. จัดท าผนการจัดกิจกรรมนะนว 
7. จัดกิจกรรมตามผนละประมินผลการจัดกิจกรรม 
8. ประมินพืไอตัดสิน฿จละสรุปรายงาน 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 การสงสริม฿หຌบุคลากรทุกระดับหในคุณคาละความจ าปຓนของกิจกรรมนะนว 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิคราะห์ท าความขຌา฿จกิจกรรมนะนว ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. สรຌางความตระหนัก฿หຌกับผูຌบริหารสถานศึกษาครูละ
องค์ความรูຌกีไยวกับกิจกรรมนะนว สามารถขับคลืไอน
กิจกรรมอยางตอนืไอง 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. จัดท าครงการกิจกรรมนะนว มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4. ด านินการตามครงการ กรกฎาคม ูกันยายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5. จัดหาพืๅนทีไหรือวที฿หຌครูละนักรียนเดຌสดงศักยภาพ
ดຌานกิจกรรมนะนว 

ปละ 1 ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/ 
รงรียน 

6. ก ากับติดตามการด านินงานกิจกรรมนะนว ภาครียนละ แ ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/จนท.รร. 
7.จัดท าทะบียนครูนะนว/ชมรมครูนะนว กรกฎาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/จนท.รร. 
. สรุปรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/จนท.รร. 
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 Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   การสงสริมจัดระบบขຌอมูลสารสนทศกีไยวกับนักรียนพืไอกຌเขปัญหาละสนับสนุนการศึกษาของนักรียน  

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. จຌง฿หຌสถานศึกษาจัดท าขຌอมูลพืๅนฐานของนักรียนทุก
คน 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
สถานศึกษา 

2. น าขຌอมูลทีไจัดท าปຓนระบบ฿หຌความชวยหลือดຌานการ
รียนละสวัสดิการอืไนโ 

มิถุนายน สถานศึกษา 
 

3. จัดกระบวนการติดตามชวยหลือนักรียน ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
สถานศึกษา 

4.สงสริมการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
สถานศึกษา 

5.สรุปรายงานผลด านินการ มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 
 
 
 
 

 

สรຌางองค์ความรูຌ 

จัดหาพืๅนทีไหรือวที฿หຌครูละนักรียนเดຌสดง
ศักยภาพ 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

ก ากับติดตามการด านินงานกิจกรรมนะนว 

ศึกษาวิคราะห์ท าความขຌา฿จงานนะนว 

จัดท าทะบียนครูนะนว 

สรຌางความตระหนัก 

จัดท าครงการกิจกรรมนะนว 

ด านินการตามครงการ 
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 Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 การสงสริม฿หຌมีหลงขຌอมูลการศึกษาสูการประกอบอาชีพ 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ.จัดระบบทคนลยีสารสนทศพืไอปຓนครือขาย฿นการ
ชืไอมยง฿หຌค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักรียน 

พฤษภาคมู 
ธันวาคม 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
รงรียน 

2. ก ากับติดตาม฿หຌสถานศึกษาจัดหลงขຌอมูลขาวสารดຌาน
การศึกษาตอละขຌอมูลการประกอบอาชีพมืไอส ารใจการศึกษา 

ภาครียนทีไ 2 จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
รงรียน 

3. จัด฿หຌมีการนะนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอืไนโหรือ
การนะนวการประกอบอาชีพทีไหมาะสม 

ภาครียนทีไ 2 จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
รงรียน 

4.ติดตามผลส ารใจการศึกษาละการมีงานท าของผูຌส ารใจ
การศึกษา 

ภาครียนทีไ 2 จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
รงรียน 

5.สรุปรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

จัดกระบวนการติดตามชวยหลือนักรียน 

สงสริมการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

จຌง฿หຌสถานศึกษาจัดท าขຌอมลูพืๅนฐานของนกัรียนทุกคน 

ก ากับติดตาม 

จัด฿หຌมีการนะนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอืไนโ 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

จัดระบบทคนลยีสารสนทศ 

ติดตามผลส ารใจการศึกษาละการมีงานท า 
ของผูຌส ารใจการศึกษา 
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 การสงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดระบบติดตามชวยหลือนักรียน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบตัิงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ.สรຌางองค์ความรูຌ฿หຌกับครูนะนวพืไอ฿หຌมีความขຌา฿จ฿นระบบ
การดูลชวยหลือนักรียน 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

2. สงสริมการคัดกรองนักรียนตามระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน฿นหຌาขัๅนตอน 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/สถานศึกษา 

3. ก ากับติดตามสงสริมการจัดระบบดูล ภาครียนละ 1 ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4.ยกยอง ฿หຌรางวัลสถานศึกษาทีไจัดเดຌดีปຓนบบอยาง ปละ 1 ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5.สรุปรายงานผลการด านินงาน มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงสริมการคัดกรองนักรียนตามระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน฿น ๕ ขัๅนตอน 

ก ากับติดตามสงสริมการจัดระบบดูล 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

สงสริมความรูຌระบบการดูลชวยหลือนักรียน 

ยกยอง ฿หຌรางวัลสถานศึกษาทีไจดัเดຌดีป็นบบอยาง 
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 สนับสนุนการท าวิจัยกีไยวกับพฤติกรรมละการกຌเขปัญหานักรียน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. รวมกับสถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมของ
นักรียน 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

2. จัดท าครืไองมือ฿นการศึกษาพฤติกรรมนักรียนพืไอจะ
รวมกันกຌเขปัญหา 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. ตรวจสอบครืไองมือ/รวบรวมขຌอมูล/วิคราะห์ขຌอมูล กรกฎาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. ด านินการกใบขຌอมูล สิงหาคมูมกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. รายงานผลการศึกษา มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

5. ผยพรผลงาน มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าครืไองมือ 

ตรวจสอบครืไองมือ/รวบรวมขຌอมูล/วิคราะห์ขຌอมูล 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

รวมกับสถานศกึษาศึกษาสภาพปัญหา
พฤติกรรมของนักรียน 

กใบขຌอมลู 

รายงานผลการศึกษา 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 บบวัดววอาชีพส าหรับนักรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน 

 อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
1.พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. 2546  

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

http://elib.coj.go.th/Ebook/data/semi/semi14_7.pdf 
3.อกสารกิจกรรมนะนว  

http://pro.secondary11.go.th/brikar-naeanaew 
4.นวการจัดกิจกรรมนะนว ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐานพ.ศ. 2551 

http://academic.obec.go.th/web/node/326 
5.นวทางการจัดกิจกรรมนะนว ระดับประถมศึกษา 
6. กฎกระทรวงก าหนดหลักกณฑ์วิธีการละงืไอนเข฿นการจัดระบบงานละกิจกรรม฿นการนะ

นว ฿หຌค าปรึกษาละฝຄกอบรมกนักรียนนักศึกษาละผูຌปกครอง พ.ศ. ๎๑๐๔ 

 
   2. งานสงสริมสุขภาพอนามัย 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอสงสริมการสรຌางสุขภาพการด ารงสุขภาพการปງองกันรค สมรรถภาพละการปງองกันรค
ทัๅงรคติดตอละรคเมติดตอ 

2. พืไอรียนรูຌกีไยวกับหลักการละวิธีการลือกบริภคอาหารผลิตภัณฑ์ละบริการสุขภาพ 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

 1. การสรຌางความขຌา฿จ฿หຌสถานศึกษาบุคลากรหในความส าคัญกีไยวกับงานสงสริมสุขภาพ
อนามัยของนักรียน 

 2. การประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการด านินครงการดຌานการสงสริมสุขภาพ 

 3. สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดสภาพวดลຌอม฿หຌถูกสุขลักษณะละฝງาระวังติดตามดูลภาวะ
ภชนาการละสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปງองกันรคระบาดรคติดตอทีไรຌายรงละการจัดหา
อุปกรณ์กผูຌพิการละผูຌดຌอยอกาส 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมทีไสดง฿หຌหในถึงความจริญติบตของรางกายดຌวยการปฏิบัติดูล

อยางถูกสุขลักษณะ 
อนามัย หมายถึง การบริภคอุปภคอยางถูกตຌองสุขลักษณะ 
 
 
 
 
 
 

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


55 

 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 การสรຌางความขຌา฿จ฿หຌสถานศึกษาบุคลากรหในความส าคัญกีไยวกับงานสงสริมสุขภาพอนามัย
ของนักรียน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษา ท าความขຌา฿จการสงสริมสุขภาพ฿นสถานศึกษา ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. ถายทอดองค์ความรูຌสูสถานศึกษา มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
3. สงสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงสริมสุขภาพ฿น
สถานศึกษา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. ประสานก ากับติดตามสถานศึกษา฿นการดูลสุขภาพ
อนามัยของนักรียนอยางตอนืไอง 

ภาครียนละ 1 
ครัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

5. สรุปรายงานผลการด านินงาน มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถายทอดองค์ความรูຌสู
สถานศึกษา

สงสริมสนับสนนุการจัดกจิกรรมสงสริมสขุภาพ฿นสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษา ท าความขຌา฿จการสงสริมสุขภาพ฿น
สถานศึกษา 

ประสานก ากับติดตามสถานศึกษา฿นการดูลสุขภาพอนามัย 

ของนักรียนอยางตอนืไอง 
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 ประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการด านินครงการสงสริมสุขภาพ 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. สงสริมสนับสนุนละประสานงานครงการสงสริม
สุขภาพ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. สรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿หຌกับผูຌบริหารสถานศึกษาครูทีไ
รับผิดชอบละด านินการขับคลืไอนครงการ 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. สงสริมการประกวด/ขงขันตามก าหนดระยะวลาของ
กิจกรรม฿นทุกระดับ/หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/สถานศึกษา/จຌาหนຌาทีไอืไน 

4. ก ากับติดตามการด านินงานของสถานศึกษาทีไรวม
ครงการ 

ภาครียนละ 1ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. สรุปรายงานผลการด านินงาน มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรຌางความรูຌความขຌา฿จ 

สงสริมการประกวด/ขงขัน 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

สงสริมสนับสนนุละประสานงานครงการ
สงสริมสขุภาพ 

ก ากับติดตามการด านินงานของสถานศึกษาทีไรวมครงการ 
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 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดสภาพวดลຌอม฿หຌถูกสุขลักษณะละฝງาระวังติดตามดูลภาวะ 
ภชนาการละสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปງองกันรคระบาดรคติดตอทีไรຌายรง 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษา ท าความขຌา฿จการจัดสภาพวดลຌอม฿นสถานศึกษา ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. สรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นการจัดสภาพวดลຌอมทีไถูก
สุขลักษณะ฿หຌกับสถานศึกษา 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. สนับสนุน สงสริมการดูลภาวะภชนาการละสุขาภิบาล
ของสถานศึกษา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/สถานศึกษา 

4. รวมกับสถานศึกษา฿นการปງองกันรคระบาดรคติดตอทีไ
รຌายรง 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/สถานศึกษา 

5. รวมกับสถานศึกษา฿นการจัดกิจกรรมการรณรงค์พืไอสรຌาง
ความรูຌความขຌา฿จ/ปງองกัน 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/สถานศึกษา 

6. ก ากับ ติดตามการด านินงานของสถานศึกษา ภาครียนละ 1
ครัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

7. สรุปรายงานผลการด านินงาน มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุน สงสริมการดูลภาวะภชนาการละสุขาภิบาลของสถานศึกษา 

รวมกับสถานศกึษา฿นการปງองกนัรคระบาดรคติดตอทีไรຌายรง 

สรปุรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษา ท าความขຌา฿จการจัดสภาพวดลຌอม
฿นสถานศกึษา 

ก ากับติดตามการด านินงานของสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมการรณรงค์พืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จ/ปງองกันทีไ
กีไยวขຌองกับสขุภาพ 

สรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นการจัดสภาพวดลຌอมทีไถูกสุขลักษณะ฿หຌกับสถานศึกษา 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ   

- เมมี ู 
 อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 

1.พระราชบัญญัติสุขภาพหงชาติ พ.ศ. 2550 
http://www5.sakoncity.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=83 

2.คูมือการด านินการครงการสงสริมสุขภาพ http://hps.anamai.moph.go.th/process.pdf 
3.คูมือการประมินรงรียนสงสริมสุขภาพ 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=381 
ไ.คูมือสรຌางความขຌมขใงรงรียนตຌนบบนักรียนเทยสุขภาพ 

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

 
ใ.งานสงสริมกีฬา นันทนาการละทัศนศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอสงสริม฿หຌผูຌรียนเดຌขຌารวมกิจกรรมกีฬาประภทตางโ 
2. พืไอสงสริมการออกก าลังกายละการลนกีฬา฿หຌตอนืไองสมไ าสมอ 
3. พืไอสงสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ/ทัศนศึกษา 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. การสงสริม฿หຌผูຌรียน/สถานศึกษาเดຌขຌารวมกิจกรรมกีฬาประภทตางโ 

  2. การสงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมการออกก าลังกายละลนกีฬา฿หຌตอนืไองสมไ าสมอ 

3. การสงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการ/ทัศนศึกษาชนการทองทีไยวการลนดนตรี
นาฏศิลป์การรຌองพลงงานอดิรกปຓนตຌน 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
กีฬา หมายถึง การออกก าลังกายดຌวยการลนหรือการขงขันตามกฎกติกา 
นันทนาการ หมายถึง การ฿ชຌวลาวาง฿นการพักผอนหยอน฿จการทองทีไยวการลนดนตรีการรຌอง

พลงหรือท ากิจกรรมงานอดิรกตางโพืไอความพลิงพลินละสนุกสนาน 
 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษานวทางการสงสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ของ
สถานศึกษา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. สงสริมการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ของ
สถานศึกษา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ประสานงานการจัดการขงขันกีฬาประภทตางโจากหนวยงาน
ภายนอก 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/จຌาหนຌาทีไอืไน/
สถานศึกษา 

4. จัดหางบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

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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ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

5. สงสริมความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับการกีฬา ละนันทนาการ /ทัศน
ศึกษา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6. จัดการสดงศักยภาพดຌานกีฬา  ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
7. ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ของ
สถานศึกษา 

ภาครียนละ 
1 ครัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

8. สรุปผลการด านินงาน มีนาคมู
มษายน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานงานการจัดการขงขันกฬีาประภทตางโจากหนวยงานภายนอก 

จัดหางบประมาณสนับสนุนจัดกจิกรรมกีฬา นนัทนาการ/ทัศนศึกษา 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษานวทางการสงสริมกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ/ทัศนศึกษา 

สงสริมความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับการกีฬา/นนัทนาการ 

จัดการสดงศักยภาพดຌานกีฬา  

ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมกฬีา นันทนาการ/ทัศนศึกษา 

สงสริมการจัดกิจกรรมกีฬา นนัทนาการ/ ทัศนศึกษา  
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
- เมมี ู 

 อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
แ. ตัวชีๅวัดละสาระการรียนรูຌสาระการรียนรูຌกนกลาง กลุมสาระการรียนรูຌพละศึกษาละสุข

ศึกษา ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ55แ 
http://www.kan1.go.th/super/cur_20081218145829.pdf 
โ. ตัวชีๅวัดละสาระการรียนรูຌกนกลาง กลุมสาระการรียนรูຌศิลปะตามหลักสูตรกนกลาง

การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. โ55แ 
http://www.kan1.go.th/super/cur_20081218145621.pdf 
 

ไ. งานสงสริมกิจกรรมลกูสือูนตรนารี ยุวกาชาด ผูຌบ าพใญประยชน์ 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอสงสริมกิจกรรมการรียนการสอนลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด ผูຌบ าพใญประยชน์฿น
สถานศึกษา 

2. พืไอมุงนຌน฿หຌสถานศึกษา฿ชຌกิจกรรมการรียนการสอนลูกสือ ู นตรนารี ยุวกาชาดผูຌบ าพใญ
ประยชน์พัฒนาดຌานคุณธรรมจริยธรรมละคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. สงสริมการพัฒนากิจกรรมลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด ละผูຌบ าพใญประยชน์ 
2. พัฒนาผูຌบังคับบัญชาลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด 
3. คัดลือกผูຌบังคับบัญชาลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด ดีดน 
4. ด านินการ฿นฐานะลขานุการลูกสือจังหวัดลูกสือขตพืๅนทีไการศึกษา 
5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด ละผูຌบ าพใญประยชน์ 
6. สงสริมการจัดตัๅงกลุม/กองลูกสือ-นตรนารี ละยุวกาชาด 
7. ด านินการขอพระราชทานหรียญลูกสือสรรสริญลูกสือสดุดีขใมกาชาดครืไองหมายวูด

บดจ์ของผูຌบังคับบัญชาลูกสือ 
8. สงสริม฿หຌมีการสอบละประมินวิชาพิศษลูกสือละยุวกาชาด 
9. จัดกใบงินคาบ ารุงกิจกรรมลูกสือตามนวทาง/ กฎระบียบทีไก าหนด 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
ลูกสือ หมายความ วาดใกละยาวชนทัๅงชายละหญิงทีไสมัครขຌาปຓนลูกสือทัๅง฿นสถานศึกษา

ละนอกสถานศึกษาสวนลูกสือทีไปຓนหญิง฿หຌรียกวานตรนารี 
บุคลากรทางลูกสือ หมายความ วาผูຌบังคับบัญชาลูกสือผูຌตรวจการลูกสือกรรมการลูกสือ

อาสาสมัครลูกสือละจຌาหนຌาทีไลูกสือ 
ลูกสือม ี4 ประภท 

- ลูกสือส ารอง 
- ลูกสือสามัญ 
- ลูกสือสามัญรุน฿หญ 
- ลูกสือวิสามัญ 
 

http://www.kan1.go.th/super/cur_20081218145829.pdf
http://www.kan1.go.th/super/cur_20081218145621.pdf
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ยุวกาชาด หมายความวา ยาวชนชายหญิงอายุ 7 – 25 ปทัๅง฿นสถานศึกษาละนอกสถานศึกษา
สังกัดตางโ รวมถึงยาวชนกลุมพิศษ฿นความรับผิดชอบของหนวยงานตางโ ชน  กศน.            กรม
ราชทัณฑ์ ผูຌบ าพใญประยชน์ หมายถึง กิจกรรมอาสาสมัครส าหรับดใกผูຌหญิงละสตรีทีไสน฿จดยเม
จ ากัดชืๅอชาติละศาสนา 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 สงสริมการพัฒนากิจกรรมลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาดละผูຌบ าพใญประยชน์ 
 

ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษานวทางการพัฒนากิจกรรมลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด 
ละผูຌบ าพใญประยชน์  พรຌอมก าหนดนยบาย฿หຌสถานศึกษาทราบ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุม
สงสริมฯ 

2. สงสริมละก าหนดกิจกรรมพัฒนาลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด 
ละผูຌบ าพใญประยชน์  ชน การพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
การรียนการสอนการฝຄกอบรม  กิจกรรมคายพักรมกิจกรรมวัน
ส าคัญตางโ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุม
สงสริมฯ 

3. ด านินงานตามกิจกรรมทีไก าหนด ตามระยะวลาทีไ
ก าหนด 

จຌาหนຌาทีไกลุม
สงสริมฯ 

4. นิทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกสือ นตรนารี ฿น
สถานศึกษา 

ภาครียนละ 1
ครัๅง 

 

5. สรุปละรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุม
สงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ก าหนดกิจกรรมพัฒนาลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด ละผูຌบ าพใญ
ประยชน์

ด านินงานตามกิจกรรมทีไก าหนด 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษานวทางการพัฒนากิจกรรมลูกสือนตรูนารี 
ยุวกาชาด ละผูຌบ าพใญประยชน์ 

พรຌอมก าหนดนยบาย 

นิทศ ก ากับ ติดตาม 
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 สงสริมการพัฒนาผูຌบังคับบัญชาลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ส ารวจละวิคราะห์ฐานขຌอมูลรายบุคคลสถานศึกษา฿นสังกัด 
 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

2. ก าหนดผนงานครงการกิจกรรมด านินงานชนการฝຄกอบรม    
การประชุมสัมมนาการฝຄกอบรมทักษะฉพาะวิชาฯ 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ด านินการตามกรอบภารกิจของผนงาน/ครงการกิจกรรมทีไ
ก าหนด 

ระยะวลาตาม
ครงการ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. ประสานงานกับหนวยงานภายนอก฿นการพัฒนาผูຌบังคับบัญชา
ลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด  ละพิจารณาสงผูຌอบรม 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. นิทศติดตามการความรูຌเป฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน ภาครียนละ1
ครัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
ศึกษานิทศก์ 

6. ตรวจสอบบุคลากร฿นสังกัดกีไยวกับวุฒิการศึกษาทางลูกสือ มษายน  
7. จัดท าทะบียนผูຌผานการฝຄกอบรมหรือผานวุฒิการศึกษาทาง
ลูกสือ 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

8. สรุปรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดผนงานครงการกิจกรรมด านินงาน 

ด านินการตามกรอบภารกิจ 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ส ารวจละวิคราะห์ฐานขຌอมูลรายบุคคล 

ประสานงานกับหนวยงานภายนอก฿นการพัฒนา 

นิทศติดตามการความรูຌเป฿ชຌ฿นจัดการรียนการสอน 

ตรวจสอบบุคลากร฿นสังกัดกีไยวกับวุฒิการศึกษาทางลูกสือ 

จัดท าทะบียนผูຌผานการฝຄกอบรมหรือผานวุฒิการศึกษา 
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 คัดลือกผูຌบังคับบัญชาลูกสือ ู นตรนารี ยุวกาชาดดีดน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ.ศึกษารายละอียดการคัดลือกผูຌบังคับบัญชาลูกสือูนตรนารี  
ยุวกาชาดดีดน 

มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

โ.จຌงรายละอียดการคัดลือก฿หຌสถานศึกษาทราบ มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ใ.ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกละก าหนดหลักกณฑ์ มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ไ. คณะกรรมการด านินการคัดลือก พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/

คณะกรรมการ 
5.สรุปรายงานผลสงส านักงานลูกสือหงชาติ มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ๆ.ยกยองผูຌรับการคัดลือกละผยพรผลงาน กรกฎาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จຌงรายละอียดการคัดลือก฿หຌสถานศึกษาทราบ 

ยกยองผูຌรับการคัดลือกละ
ผยพรผลงาน 

สรุปรายงานผลสงส านักงานลูกสือหงชาติ 

ศึกษารายละอียดการคัดลือก 

ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกละก าหนดหลักกณฑ ์

ด านินการคัดลือก 

 



64 

 

 การด านินการ฿นฐานะลขานุการลูกสือจังหวัดลูกสือขตพืๅนทีไการศึกษา 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษารายละอียดนวทางการปฏิบัติงาน฿นฐานะลขานุการ
ลูกสือจังหวัดลูกสือขตพืๅนทีไการศึกษา  

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. ศึกษารายละอียดนวทางการสรรหาละตงตัๅง
คณะกรรมการลูกสือฯ 

กอนการสรรหา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ประสานงานกับผูຌกีไยวขຌองตามระบียบพืไอสรรหาละตงตัๅง
คณะกรรมการลูกสือฯ 

กอนการตงตัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. ด านินการตงตัๅงคณะกรรมการตามระบียบก าหนด ภาย฿น 2 สัปดาห์
หลังการประสาน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. จัดประชุมคณะกรรมการระดับตางโตามระบียบก าหนด
ก าหนด 

หลังการตงตัๅง  

6. สรุปละรายงานผลการด านินงาน ภาย฿น 2 สัปดาห์
หลังการตงตัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานงานกับผูຌกีไยวขຌองตามระบียบ 

ด านินการตงตัๅงคณะกรรมการตามระบียบก าหนด 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

จัดประชุมคณะกรรมการระดับตางโตามระบียบ
ก าหนดก าหนด 

ศึกษารายละอียดนวทางการสรรหาละตงตัๅง
คณะกรรมการลูกสือ 
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 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกสือูนตรนารี ยุวกาชาด ละผูຌบ าพใญประยชน์ 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ส ารวจ วิคราะห์กิจกรรมส าคัญทางการลูกสือ฿นรอบปลຌว
จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. ประสานหนวยงานองค์กรทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดกิจกรรมส าคัญ
ทางการลูกสือ 

ตามระยะวลาของ
ตละกิจกรรม

ส าคัญ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ด านินการจัดกิจกรรม  
 

ตามระยะวลาของ
ตละกิจกรรม

ส าคัญ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. สรุปรายงานผลการด านินงาน ภาย฿น 2 สัปดาห์
หลังการจัดกิจกรรม 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

 

 Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานหนวยงานองค์กรทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดกจิกรรมส าคัญ 

ทางการลูกสือ 

ด านินการจัดกิจกรรม 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

ส ารวจ วิคราะห์กิจกรรมส าคัญทางการลูกสือ฿นรอบป 
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 ด านินการขอพระราชทานหรียญลูกสือสรรสริญลูกสือสดุดีขใมกาชาดละครืไองหมาย 

วูดบดจ์ของผูຌบังคับบัญชาลูกสือ 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ส ารวจผูຌมีสิทธิเ์ดຌรับพระราชทานหรียญลูกสือสรรสริญลูกสือ
สดุดีขใมกาชาดละครืไองหมายวูดบดจ์ของผูຌบงัคับบญัชาลูกสือ 

ภาครียนละ 1
ครัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. จຌงกฎระบียบ นวปฏบิัติผูຌมีสิทธิ์เดຌรบัพระราชทานหรียญ
ลูกสือสรรสริญลูกสือสดุดีขใมกาชาดละครืไองหมายวูดบดจ์
ของผูຌบังคับบัญชาลูกสือ 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ตงตัๅงคณะกรรมการละด านินการ฿หຌปຓนเปตามระบยีบ
ปฏิบัต ิ

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. ด านนิการขอพระราชทานหรียญลูกสือสรรสริญลูกสือสดุดี
ขใมกาชาดละครืไองหมายวูดบดจ์ของผูຌบังคบับัญชาลูกสือ 

 จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
คณะกรรมการ 

5. จัดท าทะบียน จัดกใบปຓนระบบ ภาย฿น 3 สัปดาห์
หลังจากเดຌขຌอมูล 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด านนิงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จຌงกฎระบียบ นวปฏิบัติ 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

ส ารวจผูຌมีสิทธิ ์

ด านินการ 

จัดท าทะบียน จัดกใบป็นระบบ 

ตงตัๅงคณะกรรมการละ
ด านินการ 

พิจารณาตามระเบียบ 
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 สงสริม฿หຌมีการจัดตัๅงกลุมกองลูกสือูนตรนารี ละยุวกาชาด 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบตัิงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ส ารวจขຌอมูลการจัดตัๅงกลุมกองลูกสือ ละยุวกาชาด฿น
สถานศึกษา 

ปละ1ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. จຌงนวทางการจัดตัๅงกลุมกองลูกสือ ละยุวกาชาด฿หຌ
สถานศึกษาด านินการ 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. สถานศึกษาสงรืไองการจัดตัๅงกลุมกองลูกสือ ละยุวกาชาด฿หຌ
ขตพืๅนทีไการศึกษา 

ตลอดป สถานศึกษา 

4. ติดตามการจัดตัๅงกลุม กองลูกสือฯ  จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5. สรุปละรายงานผลการด านินการ ตุลาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จຌงนวทางการจัดตัๅงกลุมกองลกูสือ ละยุวกาชาด฿หຌสถานศึกษาด านินการ 

สถานศึกษาสงรืไองการจัดตัๅงกลุมกองลูกสือ ละยุวกาชาด 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

ส ารวจขຌอมลูการจัดตัๅงกลุมกองลกูสือละ 

ยุวกาชาด฿นสถานศกึษา 

ติดตามการจัดตัๅง 
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 การสงสริม฿หຌมีการจัดสอบละประมินวิชาพิศษลูกสือ ละยุวกาชาด 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบตัิงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดการประมินวิชาพิศษตางโตาม
หลักสูตรลูกสือ 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. สรຌางความขຌา฿จกับสถานศึกษา฿นการด านินการ มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
3. ตรวจสอบละอนุมัติตามการรายงานของสถานศึกษา ภาย฿น 2 สัปดาห์

หลังรับรืไอง 
จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. จຌงผลอนุมัติการประมินวิชาพิศษ ภาย฿น1 สัปดาห์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5. รวบรวมขຌอมูลวิชาพิศษตาง โทีไสถานศึกษาด านินการ ภาย฿น2 สัปดาห์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
6. ก ากับ ติดตาม การจัดสอนวิชาพิศษ฿นสถานศึกษา ภาครียนละ 1ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
7. สรุปรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

 

 Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

สรຌางความขຌา฿จกับสถานศกึษา฿นการด านินการ 

ตรวจสอบละอนมุัติตามการรายงานของสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

จຌงผลอนุมัติการประมินวชิาพิศษ 

ศึกษารายละอียดการประมินวิชาพิศษตางโตาม
หลักสูตรลูกสือ 

รวบรวมขຌอมูลวิชาพิศษตางโ ทีไสถานศึกษาด านินการ 

ก ากับ ติดตาม การจัดสอนวิชาพิศษ฿นสถานศึกษา 
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 การด านินการจัดกใบงินบ ารุงกิจการลูกสือตามระบียบทีไกีไยวขຌอง 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษาระบียบการจัดกใบงินบ ารุงกิจการลูกสือ ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. จຌง฿หຌสถานศึกษาทราบระบียบ/นวปฏิบัติ มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
3. ด านินการจัดกใบงินบ ารุงกิจการลูกสือจากสถานศึกษา ภาครียนละ1ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4. มอบกลุมการงินละสินทรัพย์จัดกใบตามระบียบฯ ภาย฿น3วันท าการ

หลังรับงิน 
จຌาหนຌาทีไกลุมการงินละ

สินทรัพย์ 
5. ฿ชຌจายงินบ ารุงกิจการลูกสือละน าสงตามระบียบฯ ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
6. ติดตามสถานศึกษาด านินการตามระบียบฯ ตลอดป  
็. สรุปรายงานผลการด านินงาน มษายน  

 

 Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จຌง฿หຌสถานศกึษาทราบระบียบ/นวปฏิบัติด านินการ 

ด านินการจัดกใบงินบ ารุงกิจการลูกสือจากสถานศกึษา 

สรุปรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษาระบียบการจัดกใบงินบ ารุงกิจการลูกสือ 

มอบกลุมการงินละสินทรัพย์จดักใบตามระบียบฯ 

฿ชຌจายงินบ ารุงกิจการลูกสือละน าสงตามระบียบฯ 

รงรัดสถานศึกษาด านินการตามระบียบฯ 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
แ. บบฟอร์มทีไกีไยวขຌอง 
http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5

9&Itemid=90  http://www.rayong1.go.th/scout/ 
 2.฿บสมัครขຌาปຓนลูกสือ  
http://www.scoutthailand.org/documents/from/application.pdf 

3.฿บสมัครปຓนผูຌบังคับบัญชาลูกสือผูຌตรวจการลูกสือกรรมการลูกสือละจຌาหนຌาทีไ 
ลูกสือ http://www.scoutthailand.org/documents/from/application2.pdf 

ไ.ค ารຌองขอตัๅงกลุมลูกสือ 
http://www.scoutthailand.org/documents/from/requestgroup.pdf 

5.฿บอนกองลูกสือ 
http://www.scoutthailand.org/documents/from/transfer.pdf 

ๆ. ทะบียนกองลูกสือส ารอง 
http://www.scoutthailand.org/documents/from/register1.pdf 

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

่. รายงานการงินลูกสือ 
http://www.scoutthailand.org/documents/from/reportmoney.pdf 
 9.บบรายงานการลูกสือประจ าป 
http://www.scoutthailand.org/documents/from/reportscout.pdf 
 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
 แ. พระราชบัญญัติลูกสือหงชาติ พ.ศ.2551 

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

  2. ประวัติลูกสือเทย 
 http://www.scoutthailand.org/ 

ใ.การลูกสือลก  
http://www.scoutthailand.org/ 

ไ. ระบียบคณะกรรมการบริหารลูกสือหงชาติวาดຌวยการฝຄกอบรมบุคลากรทางการลูกสือ 
พ.ศ. ๎๑๑๒ 
http://www.scoutthailand.org/documents/personnel/24062556.PDF 

5. ขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกสือหงชาติวาดຌวยการ฿ชຌจายงินหรือรายเดຌของส านักงาน
ลูกสือหงชาติ พ.ศ. โ55ไ 
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/income.pdf 

ๆ. ขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกสือหงชาติวาดຌวยขใมลูกสือบ าพใญประยชน์ พ.ศ.  
โ55ไ http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/guide.pdf 
 

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
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
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็. ขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกสือหงชาติวาดຌวยขใมลูกสือสมนาคุณ พ.ศ.2554 

http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/meed.pdf 
่.ขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกสือหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการลือกกรรม

การประภทผูຌทน฿นคณะกรรมการลูกสือจังหวัด พ.ศ. โ55โ 
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/province.pdf 

้. ขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกสือหงชาติวาดຌวยการตงตัๅงผูຌบังคับบัญชาลูกสือ  โ55ใ 
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/appoint.pdf 

แเ.ขຌอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกสือหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการลือก
กรรมการประภทผูຌทน฿นคณะกรรมการลูกสือขตพืๅนทีไการศึกษา 
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/autonomousarea.pdf 

แแ. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีรืไองพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์อันปຓนสิริยิไงรามกีรติ
ลูกสือสดุดีชัๅนพิศษละหรียญลูกสือสดุดี 
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/insignia51.pdf 

แโ. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีรืไองพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์อันปຓนสิริยิไงรามกีรติ
ลูกสือสดุดีชัๅนพิศษ ประจ าป ๎๑๑๎ 
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/insignia52.pdf 

แใ. ระบียบคณะกรรมการลูกสือชาวบຌาน พ.ศ. โ55ใ  
http://www.scoutthailand.org/documents/gazette/25092555.pdf 

แไ. ประภทลูกสือ 
http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemi
d=56 

แ5. ระบียบคณะกรรมการบริหารลูกสือหงชาติ วาดຌวยหลักกณฑ์ วิธีการ งืไอนเข การขอ
อนุญาตละการอนุญาตจัดตัๅงคายลูกสือ฿นจังหวัด พ.ศ. 2553  
http://www.rayong1.go.th/scout/document/rules/25530713.pdf 

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

แ็.คูมือการประกวดระบียบถวลูกสือ นตรนารี ๑๐  
http://www2.sesao1.go.th/news_area/files_store/25560520183608.pdf 

 
5. งานสงสริมกิจกรรมประชาธิปเตยละวินัยนักรียน 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอสงสริมกิจกรรมประชาธิปเตยละวินัยนักรียน฿นสถานศึกษา 
 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมประชาธิปเตย฿นรงรียนรวมทัๅง฿หຌปຓนหลงรียนรูຌกีไยวกับ
กระบวนการประชาธิปเตย 

2. สงสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าระบียบการประพฤติปฏิบัติของนักรียน฿หຌหมาะสม 

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
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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3. สงสริมสนับสนุนสถานศึกษา฿นการจัดท าครงการ/กิจกรรมดใกละยาวชนทีไสงสริมดຌ าน
วินัยของนักรียน 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
ประชาธิปเตย หมายถึง ระบอบการปกครองประทศระบอบหนึไงซึไงปกครองดยประชาชนผาน

กระบวนการลือกตัๅงผูຌทนราษฎร 
วินัย หมาย ถึงระบียบส าหรับควบคุมคน฿นสังคมตละหงปຓนขຌอตกลง฿นสังคมนัๅนทีไจะ฿หຌท า

หรือเม฿หຌท า฿นบางสิไงบางอยาง 
 ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 

 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมประชาธิปเตย฿นรงรียน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษานวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปเตย฿นสถานศึกษา มกราคมูกุมภาพันธ์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. สรຌางความขຌา฿จกับสถานศึกษา฿นนวทางการจัดกิจกรรม มษายน ูพฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
3. ก าหนดปຓนนยบาย฿หຌสถานศึกษาปฏิบัติ พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4. รวมกับสถานศึกษาจัดครงการสริม฿นระดับขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

มิถุนายน ู กันยายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

5. ประสานกับหนวยงานอืไน โ฿นการสงสริมกิจกรรม
ประชาธิปเตย฿นสถานศึกษา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6. ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ภาครียนละ 1 ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

7. สรุปละรายงานผลการด านินงาน ภาย฿น 2 สัปดาห์
หลังกิจกรรมสิๅนสุด 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Char 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรຌางความขຌา฿จ 

ก าหนดนยบาย฿หຌสถานศึกษาปฏิบัติ 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษานวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปเตย฿นสถานศึกษา 

จัดครงการสริม฿นระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 

ประสานกับหนวยงานอืไนโ 

ก ากับติดตามประมินผลการจัดกจิกรรมของสถานศึกษา 
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 สงสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าระบียบการประพฤติปฏิบัติของนักรียน฿หຌหมาะสม 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดระบียบดຌานการประพฤติปฏิบัติของ
นักรียน 

มกราคมู
กุมภาพันธ์ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. ท าความขຌา฿จกับสถานศึกษา฿นการด านินงานกีไยวกับ
ระบียบการประพฤติปฏิบัติของนักรียน 

พฤษภาคมู
มิถุนายน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ก าหนดปຓนนยบาย฿หຌสถานศึกษาด านินการพืไอ฿หຌ
นักรียนมีระบียบวินัยละมีความประพฤติปฏิบัติทีไหมาะสม 

พฤษภาคมู
มิถุนายน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. รวมกับสถานศึกษา฿นการก าหนดนวทางการจัดท าระบียบ
การประพฤติปฏิบัติของนักรียน               

พฤษภาคมู
มิถุนายน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. ประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอรวมกันพัฒนาระบียบ
วินัยของนักรียน 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6.ก ากับติดตาม ประมินผลการด านินงานของสถานศึกษา ภาครียนละ1ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
คณะก ากับติดตาม 

7. สรุปละรายงานผลการด านินงาน ตุลาคม/มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ท าความขຌา฿จกับสถานศกึษา฿นการด านินงานกีไยวกับระบียบการ
ประพฤติปฏิบัติของนกัรียน 

ก าหนดป็นนยบาย฿หຌสถานศึกษาด านินการ 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษาวิคราะห์ระบียบปฏิบัติ/นวทางระบียบ
การประพฤติปฏิบัติของนักรียน 

รวมกับสถานศกึษา฿นการก าหนดนวทางการจัดท าระบียบ 

การประพฤติปฏิบัติของนักรียน 

ประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอรวมกันพัฒนาระบียบวินัยของนักรียน 

ก ากับติดตาม ประมินผลการด านินงานของสถานศึกษา 
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 สนับสนุนสถานศึกษา฿นการจัดท าครงการ/กิจกรรมดใกละยาวชนทีไสงสริมดຌานวินัยนักรียน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิคราะห์การสงสริมวินัยนักรียน มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. ท าความ฿จกับสถานศึกษา฿นการจัดครงการ/กิจกรรมสงสริม
วินัยนักรียน 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. รวมกับสถานศึกษาจัดครงการ/กิจกรรมทีไสงสริมวินัย
นักรียน 
 

มิถุนายน ู
มีนาคม ปถัดเป 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการสงสริมวินัย
นักรียน 

ตลอดป  

4. ก ากับติดตามประมินผลการสงสริมวินัยนักรียน฿น
สถานศึกษา 

ภาครียนละ1
ครัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/คณะนิทศ 

5.สรุปละการรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

 Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าความ฿จกับสถานศกึษา฿นการจัดครงการ/กิจกรรมสงสริมวินยั
นักรียน

รวมกับสถานศกึษาจัดครงการ/กิจกรรมทีไสงสริมวินัย
นักรียน

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษาวิคราะห์การสงสริมวินัยนักรียน 

ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ก ากับติดตามประมินผลการสงสริมวินัยนักรียน฿น
สถานศึกษา



75 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 - เมมี ู 

 อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
1.คูมือการจัดการรียนรูຌประชาธิปเตยส าหรับครูผูຌสอน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ไูๆ 

http://www.ect.go.th/main/media/p2.pdf 
2. การสงสริมวิถีประชาธิปเตยผานกิจกรรมคาย

http://social.obec.go.th/library/document/asean/141254book04/กรมสงสริมวิถีประชาธิปเตย
ผานกิจกรรมคาย.pdf 

3.กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของนักรียนนักศึกษา พ.ศ. โ5ไ่ 
http://www.kpp.ac.th/images/tee1.pdf 

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

 
ๆ.งานสงสริมพัฒนาสรຌางความขຌมขใงองค์กรสภานักรียนดใกละยาวชน฿นสถานศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอสนับสนุน฿หຌสถานศึกษาจัดตัๅงองค์กรสภานักรียน฿นสถานศึกษา 
2. พืไอสงสริมพัฒนาการมีสวนรวมของนักรียนทัๅง฿นละนอกสถานศึกษา 
3. พืไอสงสริมการท างานปຓนทีมของดใกนักรียน 

 ขอบขตปฏิบัติงาน 

1. สงสริมละพัฒนาความขຌมขใง฿นองค์กรสภานักรียนดใกละยาวชน฿นสถานศึกษา 
2. สงสริมสนับสนุนครงการ/กิจกรรมสภาดใกละยาวชน฿นสถานศึกษาหรือกิจกรรมสมัชชา

นักรียน฿นทุกระดับทัๅงภาย฿น/ภายนอกสถานศึกษา 
 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 

สภานักรียน หมายถึง สภาผูຌทนนักรียนทีไเดຌรับการคัดลือกขຌ ามาท าหนຌาทีไชวยหลือ
สถานศึกษาทางดຌานการปกครองกิจกรรมของรงรียนละกิจกรรมของนักรียน 

สภาดใกละยาวชน หมายถึง สภาดใกละยาวชนทีไเดຌรับการคัดลือกจากดใกละยาวชน฿หຌ
ท าหนຌาทีไรวมกับหนวยงานตางโทัๅงภาครัฐละอกชน฿นการสงสริมสิทธิดใกการปງองกันกຌเขปัญหา
ตลอดจนการพัฒนาดใกละยาวชนตาม พ.ร.บ.สงสริมการพัฒนาดใกละยาวชนหงชาติ พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 

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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 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดการด านินงานองค์กรสภานักรียนดใกละ
ยาวชน฿นสถานศึกษา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. ก าหนดนยบาย฿หຌสถานศึกษาด านินงานการจัดตัๅงองค์กร
สภานักรียน 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/สถานศึกษา 

3. ท าความขຌา฿จกับสถานศึกษา฿นการด านินการ พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4. รวมกับสถานศึกษา฿นการจัดครงการ/กิจกรรมสริม฿นระดับ
ขตพืๅนทีไการศึกษา 

มิถุนายน ู
ธันวาคม 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/สถานศึกษา 

5. ประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอรวมกันสงสริมละ
พัฒนา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6.ก ากับติดตามประมินผลการด านินงาน 
 

ภาครียนละ1
ครัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/คณะนิทศ 

7.สรุปละรายงานผลการด านินงาน มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

 Flow Chart 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก าหนดนยบาย฿หຌสถานศึกษาด านินงานการจัดตัๅงองค์กรสภานกัรียน 

ท าความขຌา฿จกับสถานศกึษา฿นการด านินการ 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

รวมกับสถานศกึษา฿นการจัดครงการ/กิจกรรมสริม 

ประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอรวมกันสงสริมละพัฒนา 

ก ากับติดตามประมินผลการด านินงาน 

ศึกษารายละอียดการด านินงานองค์กร
สภานกัรียน 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
- เมมี ู 

 อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
1. คูมือการประมินตຌนบบสภานักรียน 

http://www.ssps4.go.th/ssps4/attachments/1696_คูมือั20รรั20ตຌนบบสภานักรียน.pdf 
โ. นวทางการพัฒนากิจกรรมสภานักรียน 

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

 
7. งานสงสริมพิทักษ์สิทธิดใกละยาวชน 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอ฿หຌนักรียนทุกคนเดຌรับการปกปງองคุຌมครองละสงสริมสิทธิดใก 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

ด านินงานการปງองกันละกຌเขปัญหาการละมิดสิทธิดใก฿นนักรียนนักศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
ดใกละยาวชน หมายความวา บุคคลทีไมีอายุตัๅงตสามปจนถึงยีไสิบหຌาปบริบูรณ์ 
สิทธิดใก หมายถึง การสนับสนุนสงสริมสิทธิดใกตามอนุสัญญาวาดຌวยสิทธิดใกหงองค์การ

สหประชาชาติ฿หຌความชวยหลือละคุຌมครองดใกถูกละมิดหรือถูกปลอยปละละลยทอดทิๅงเมเดຌรับการ
ดูลละพัฒนาตามทีไควรจนกิดอันตรายกรางกายละจิต฿จหานวทาง฿นการปງองกันละคุຌมครองสิทธิ
ดใก฿นประทศเทย 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิคราะห์กฎหมายระบียบทีไกีไยวขຌองกับการสิทธิดใกละ 
พ.ร.บ.คุຌมครองดใก 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. รวบรวมละผยพรอกสารทีไกีไยวขຌอง฿หຌสถานศึกษาละ
ผูຌกีไยวขຌองทราบ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. จຌง฿หຌสถานศึกษาดูลละคุຌมครองดใก/นักรียน฿หຌปลอดภัยจาก
การถูกละมิด 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. จัดตัๅงศูนย์ประสานงานพืไอติดตามสนับสนุนปງองกัน฿หຌดใก
ปลอดภัยจากการถูกละมิด 

กรกฎาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. ประสานงานกับผูຌปกรอง ชุมชน/หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการ
รวมกัน฿นการปງองกันละกຌเขปัญหา฿หຌดใกมีความปลอดภัยจาก
การถูกละมิดสิทธิ์ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

6. ติดตามดูลดใก/นักรียน฿นสังกัด฿หຌปลอดภัยจากการถูกละมิด
สิทธิ์ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
สถานศึกษา 

7. สรุปละรายผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

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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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
  - เมมี ู 
 อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 

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

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

ใ. พระราชบัญญัติปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ พ.ศ.2551 
http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/en/files/2-4(3).pdf 

ไ. พระราชบัญญัติคุຌมครองรงงานพ.ศ. 2541 
http://www.no-trafficking.org/content/pdf/labor_protection_act_thai.pdf 

5. พระราชบัญญัติคุมครองผูຌถูกกระท าดຌวยความรุนรง฿นครอบครัว พ.ศ. โ55เ 
http://www2.djop.moj.go.th/media/k2/attachments/01050001_1.pdf 

ๆ. กฎกระทรวงก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการลงทัณฑ์กดใกละยาวชน พ .ศ. ๎๑๑๔
http://www2.djop.moj.go.th/media/k2/attachments/AEAaAEAAAAAAOAEAAAuAnAAAAECA
EAiAeaEAAAAAoAAEAAIAuAEAAAAOAAAiAeaEAEOCAnOAEEAACAAAAUAu_A.A.ioooCe.pdf 

7.ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการสงสริมละคุຌมครองสิทธิดใกละยาวชนดย
สถานศึกษา พ.ศ. โ5ไใ 

รวบรวมละผยพรอกสารทีไกีไยวขຌอง฿หຌสถานศึกษา 

จัดตัๅงศูนย์ประสานงานพืไอติดตามสนับสนนุปງองกนั฿หຌดใกปลอดภยั
จากการถูกละมิดสิทธิ ์

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ประสานงานกับผูຌกีไยวขຌอง฿นการรวมกัน฿นการปງองกันละกຌเขปัญหา 

ติดตามดูลดใก/นักรียน฿นสังกดั฿หຌปลอดภัยจากการถูกละมิดสทิธิ์ 

 

ศึกษาวิคราะห์กฎหมายระบยีบทีไกีไยวขຌอง 

จຌง฿หຌสถานศึกษาดูลนักรียน฿หຌปลอดภัยจากการถูกละมิดสิทธิ์ 

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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  งานสงสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรพืไอการศึกษา 

 

1. งานทุนการศึกษาละการระดมทรัพยากรพืไอการศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอ฿หຌงินทุนการศึกษากนักรียนนักศึกษาทีไขาดคลนทุนทรัพย์ปຓนคาลารียนคา฿ชຌจายทีไ
กีไยวนืไองกับการศึกษาละคา฿ชຌจายทีไจ าปຓน฿นการครองชีพระหวางศึกษาพืไอบงบาภาระดຌานการงิน
ของผูຌปกครอง 

2. พืไอ฿หຌนักรียน/นักศึกษาเดຌรับอกาสทางการศึกษาอยางทัไวถึง 
3. พืไอระดมทรัพยากรการจัดการศึกษา 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. การ฿หຌทุนการศึกษากนักรียนของตละหนวยงานองค์กร 
2. การระดมทรัพยากรพืไอการศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
ทุนการศึกษา หมายถึง งินทุนส าหรับคา฿ชຌจาย฿นการศึกษาทีไบุคคลหรือองค์การตางโบริจาค฿หຌ

พืไอชวยหลือสงคราะห์ผูຌทีไมิเดຌอยู฿นหนຌาทีไลีๅยงดูปกครองดยตรงของตนเดຌศึกษาลารียนการศึกษา฿น
ระบบรงรียนละสถาบันการศึกษา฿นสมัยปัจจุบัน 

ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพย์ทิไ เม฿ช งิน  (Non-Financial Resources) ละ
ทรัพยากรทางการงิน (Financial Resources) ฿นความหมายรกทรัพยากรทีไมิ฿ชการงินครอบคลุม
ปัจจัยหลักโคือทีไดินอาคารสิไงกอสรຌางวัสดุอุปกรณ์การรียนการสอนละการผสมผสานการ฿ชຌปัจจัยตางโ
ขຌาดຌวยละยัง฿หຌความหมาย฿นวงทีไคบวาทรัพยากรทางการศึกษาหมายถึงปัจจัยน าขຌา  (Input) ทีไ
น าเป฿ชຌพืไอการจัดการศึกษาทุกระดับละทุกประภทภาย฿นสังคมปัจจัยน าขຌานีๅสวน฿หญจะปຓนรูปของ
งินงบประมาณทัๅงดຌานรายจายกีไยวกับการปฏิบัติงานประจ าชนงินดือนละคาตอบทนคา฿ชຌจายวัสดุ
อุปกรณ์กับรายจายดຌานการลงทุน 

ระดมทุน หมายถึง การรวบรวมงินสิไงของวัสดุตางโทีไเดຌรับจากการบริจาคขอซืๅอ฿นราคาถูกกวา
ตຌนทุนมาท าประยชน์฿หຌกองค์กร฿ดองค์กรหนึไงดยความหในชอบของสังคม 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดทุนการศึกษา/กองทุนการศึกษา/งืไอนเข
การบริหารงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. จัดหมวดหมูทุน/กองทุน฿หຌปຓนระบบรวมทัๅงจัดท าทะบียนผูຌ
เดຌรับทุนการศึกษา 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. จຌงสถานศึกษา฿นรายละอียดการขอรับทุนการศึกษา฿นต
ละประภท 

ภาย฿น1สัปดาห์มืไอมี
การจຌงทุนการศึกษา 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. ตงตัๅงคณะกรรมการพืไอพิจารณาคัดลือกนักรียนทีไ
สมควรเดຌรับความชวยหลือตามงืไอนเขของทุนการศึกษาต
ละประภท 

ระยะวลาของ
ทุนการศึกษาทีไเดຌรับ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
/คณะกรรมการ 
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ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

5. จຌงผลการพิจารณาผูຌเดຌรับทุนการศึกษา ภาย฿น1สัปดาห์หลังการ
พิจารณา 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6.มอบทุนการศึกษา฿หຌผูຌเดຌรับ ภาย฿น 3 วัน หลังเดຌรับ
ทุน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

7.บันทึกชืไอผูຌเดຌรับทุน฿นทะบียนทุนละด านินงานตาม
งืไอนเขของทุน/กองทุนการศึกษา 

ภาย฿น 1สัปดาหห์ลัง
เดຌรับทุน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

8.ประสานละติดตามผลการรียนของนักรียนทีไเดຌรับทุนกรณี
ทีไเดຌรับทุนตอนืไอง 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

9.฿หຌครืไองหมายตอบทนหรืออนุมทนา หลังมอบทุนการศึกษา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
10. ประสานหนวยงานตาง โ฿นการระดมทุนการศึกษา ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
11. สรุปละรายงานผลการด านินงาน ภาย฿น 1สัปดาหห์ลัง

สิๅนสุดการมอบทุน 
จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 

จัดหมวดหมูทุน/กองทุน฿หຌป็นระบบ 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

จຌงผลการพิจารณาผูຌเดຌรับทุนการศึกษา 

มอบทุนการศึกษา฿หຌผูຌเดຌรับ 

ศึกษารายละอียดทุนการศึกษา/กองทุนการศึกษา/
งืไอนเข 

จຌงสถานศกึษาขอรับทุนการศึกษา 

บันทึกชืไอผูຌเดຌรับทุน฿นทะบียนทนุ 

฿หຌครืไองหมายตอบทน/ขอบคุณ ประสานหนวยงานตางโ ฿นการระดมทุนการศึกษา 

ตงตัๅงคณะกรรมการพืไอพิจารณา
คัดลือกนักรียนทีไสมควรเดຌรับ 
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 อกสาร / หลักฐานอຌางอิง 
1. นวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษาประภทตางโ 
โ.ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว าดຌ วยการตอบขอบคุณหรืออนุ มทนา พ.ศ .2547 

http://www.thaischool.in.th/_files_school/64100273/data/64100273_1_20120201-
224245.pdf 

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

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

 
2. งานกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา ( กยศ. ) 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอพิจารณา฿หຌงินกูຌยืมกนักรียนนักศึกษาทีไขาดคลนทุนทรัพย์ปຓนคาลารียนคา฿ชຌจายทีไ
กีไยวนืไองกับการศึกษาคา฿ชຌจายทีไจ าปຓน฿นการครองชีพระหวางศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอาชีวศึกษาละระดับอุดมศึกษา 

2. พืไอติดตามการช าระหนีๅคืนของผูຌกูຌยืม 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. พิจารณา฿หຌผูຌมีสิทธิ์เดຌรับการกูຌยืมงินตามวงงินทีไเดຌรับจัดสรร฿หຌกับนักรียนละนักศึกษา
ภาย฿นจังหวัด 

  2. ติดตามการช าระหนีๅคืนของผูຌกูຌยืมกรณีคຌางช าระ 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
กองทุน หมายถึง กองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา 
กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา 
ผูຌจัดการ หมายถึง ผูຌจัดการกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา 
ผูຌบริหารละจัดการงิน฿หຌกูຌยืม หมายถึง บุคคลซึไงคณะกรรมการท าสัญญาจຌาง฿หຌท าหนຌาทีไ

บริหารละจัดการงิน฿หຌกูຌยืมตามมาตรา 37 
นักรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผูຌซึไงศึกษาอยู฿นรงรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาของ

ทางราชการหรือรงรียนตามกฎหมายวาดຌวยรงรียนอกชนสถาบันอุดมศึกษาอกชนตามกฎหมายวา
ดຌวยสถาบันอุดมศึกษาอกชนหรือรงรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาทีไกฎหมายจัดตัๅงขึๅน
ดยฉพาะหรือรงรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอืไนทีไก าหนดดยกฎกระทรวงละ฿หຌหมายความ
รวมถึงผูຌซึไงเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษา฿นรงรียนสถานศึกษาหรือถาบันการศึกษาดังกลาวดຌวย 

ผูຌกูຌยืมงิน หมายถึง นักรียนหรือนักศึกษาผูຌกูຌยืมงินจากกองทุน 
 
 
 

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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 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิคราะห์รายละอียดกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอ
การศึกษา 

กอนการพิจารณาทุน 
1ดือน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. จຌงสถานศึกษา฿หຌทราบรายละอียดของกองทุนฯ ภาย฿น 1สัปดาห์หลัง
เดຌรับจัดสรร 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ตงตัๅง/ประชุมคณะกรรมการพืไอพิจารณาจัดสรร
กองทุนฯ 

ภาย฿น 2 สัปดาห์หลัง
เดຌรับจัดสรร 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. จຌงผูຌเดຌรับจัดสรรกองทุนฯละจัดท าทะบียน
กองทุน 

ภาย฿น 2 สัปดาห์หลัง
พิจารณา 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. ติดตามผูຌเดຌรับทุนละผูຌเม฿ชຌคืนงินกองทุนฯ ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
6. สรุปละรายงานการด านินงาน ภาย฿น  1 สัปดาห์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

จຌงผูຌเดຌรับจัดสรรกองทุนฯ ละจัดท าทะบียน 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ติดตามผูຌเดຌรับทุนละผูຌเม฿ชຌคืนงินกองทุนฯ 

ศึกษารายละอียดการด านินการของกองทุนงิน฿หຌ
กูຌยืมพืไอการศึกษา 

จຌงสถานศกึษา 

ตงตัๅง/ประชุมคณะกรรมการพืไอ
พิจารณาจัดสรรกองทุนฯ 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
บบขอรับกองทุนงินกูຌยืมพืไอการศึกษา 

 อกสาร / หลักฐานอຌางอิง 
1.พระราชบัญญัติกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา พ.ศ. 2541 
โ. ระบียบคณะกรรมการกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา วาดຌวยการช าระงินกูຌยืมคืนกองทุน 

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.วใบเซต์กองทุนการศึกษา  
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/content.jsp?page=content_page_abo
ut_us.htm 
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/news_main.jsp?prefix=fund_announc 

3. งานสวัสดิการละสงคราะห์นักรียน 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอ฿หຌนักรียนทุกคนเดຌรับการปกปງองคุຌมครองละสงสริมสิทธิดใก 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ด านินการสงสริมการปງองกันละกຌเขปัญหาการละมิดสิทธิดใก
฿นนักรียน นักศึกษา ดยประสานงานกับสถานศึกษา฿นสังกัด ชุมชน ผูຌปกครองละหนวยงานอืไนโทัๅง
ภาครัฐละอกชน รวมกันก าหนดมาตรการ฿นการปງองกันละกຌเขปัญหา฿หຌมีความปลอดภัยจากการถูก
ละมิดสิทธิ์ 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
สิทธิดใก หมายถึง การสนับสนุนสงสริมสิทธิดใกตามอนุสัญญาวาดຌวยสิทธิดใกหงองค์การสหประชาชาติ 
฿หຌความชวยหลือละคุຌมครองดใกถูกละมิด หรือถูกปลอยปละละลย ทอดทิๅง เมเดຌรับการดูลละ
พัฒนาตามทีไควร จนกิดอันตรายกรางกายละจิต฿จ หานวทาง฿นการปງองกันละคุຌมครองสิทธิดใก฿น
ประทศเทย 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1.ศึกษาวิคราะห์กฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌองกับการสิทธิ
ดใกละ พ.ร.บ.คุຌมครองดใก 

มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. รวบรวมละผยพรอกสารทีไกีไยวขຌอง฿หຌสถานศึกษา
ละผูຌกีไยวขຌองทราบ 

กุมภาพันธ์ ู  
มีนาคม 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. จัดตัๅงศูนย์ประสานงาน พืไอติดตามสนับสนุน ปງองกัน
฿หຌดใกปลอดภัยจากการถูกละมิด 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. ติดตาม วิคราะห์ผล ดูลละสรุปผลการด านินงาน
อยางสมไ าสมอตอนืไอง 

ภาครียนละ  1 ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ศึกษานิทศก์ 

5. สรุปผลการด านินงาน ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
 

 
 

http://www.sa.ku.ac.th/loan2542-2.html
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
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 Flow Chart  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
- เมมี ู 

 อกสาร / หลักฐานอຌางอิง 
1. อนุสัญญาวาดຌวยสิทธิดใก (Convention on the Rights of the Child) 
2. นวทางการด านินการประกันความปลอดภัยของดใกละยาวชน 
3. พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. 2546 
4. พระราชบัญญัติปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ พ.ศ.2551 
5. พระราชบัญญัติคุຌมครองรงงาน พ.ศ. 2541 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมละผยพรอกสารทีไกีไยวขຌอง฿หຌสถานศึกษาละ
ผูຌกีไยวขຌองทราบ 

จัดตัๅงศูนย์ประสานงาน พืไอติดตามสนับสนนุ ปງองกัน฿หຌดใก
ปลอดภัยจากการถูกละมิด 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ติดตาม วิคราะห์ผล ดูลละสรปุผลการด านินงานอยาง
สมไ าสมอตอนืไอง 

ศึกษาวิคราะห์กฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌองกับ
การสิทธิดใกละ พ.ร.บ.คุຌมครองดใก 
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  งานสงสรมิงานกิจกรรมพิศษละงานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 

1.งานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอสนองพระราชด าริ฿นครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
2. พืไอปลูกจิตส านึกนักรียน฿หຌมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

สงสริมละสนับสนุนการปฏิบัติงานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริตามผนผนพัฒนา
ดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
ฉบับทีไ 4  พ.ศ. โ55เ ู โ55้   

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
ครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ หมายถึง ครงการผนงานหรือกิจกรรม฿ดโทีไสวน

ราชการรัฐวิสาหกิจปຓนผูຌด านินงานพืไอสนองพระราชด าริทัๅงนีๅปຓนครงการทีไสนองพระราชด าริ฿น
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวสมดใจพระนางจຌาฯพระบรมราชินีนาถสมดใจพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีสมดใจพระบรมอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ละสมดใจพระจຌาลูกธอจຌาฟງาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
 ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา  

สยามบรมรากุมารี ฉบับทีไ 4  พ.ศ. โ55เ ู โ55้  ดยมีวัตถุประสงค์ด านินการ  ดังนีๅ 
1. สงสริมภชนาการละสุขภาพอนามัยของดใกละยาวชนริไมตัๅงต฿นครรภ์มารดา 
2. สงสริมละสนับสนุนการพิไมอกาสทางการศึกษา฿หຌกดใกละยาวชน 
3. สริมสรຌางศักยภาพการรียนรูຌทางวิชาการ 
4. สริมสรຌางศักยภาพทางการกษตร การอาชีพละสหกรณ์รงรียน 
5. ปลูกฝังจิตส านึกละพัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
6. สริมสรຌางศักยภาพการอนุรักษ์ละสืบทอดวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดการด านินงานตามผนพัฒนาดใกละ
ยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฉบับทีไ ไ พ.ศ. 2550 ู 2559 

มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. สรຌางความขຌา฿จ/นวปฏิบัติการด านินงานของครงการ
พระราชด าริฯกับสถานศึกษา฿นครงการ 
 

กุมภาพันธ์ ู  
มีนาคม 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษาด านินงานตามนวทางของผนพัฒนาดใกละ
ยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฉบับทีไ ไ พ.ศ. 2550 ู 2559 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษา 
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ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

4. ก ากับติดตามการด านินงานของสถานศึกษาทีไ ขຌารวม
ครงการพระราชด าริฯ 

ภาครียนละ   
1 ครัๅง 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ศึกษานิทศก ์

5. ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอรวมกันพัฒนา
สถานศึกษา฿นครงการพระราชด าริฯ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

ๆ. สถานศึกษาประมินผลตัวชีๅวัด/รวบรวม/รายงานผลประมิน มิถุนายน/กันยายน สถานศึกษา 
7. ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกสถานศึกษาทีไจัดกิจกรรมดีดน สิงหาคม ู

พฤศจิกายน 
จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
คณะกรรมการ 

8. สถานศึกษาจัดนิทรรศการสดงผลงาน ธันวาคม สถานศึกษา/จຌาหนຌาทีไกลุม
สงสริม/คณะท างาน 

9. สรุปละรายงานผลการด านินงาน มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/ 
คณะท างาน 

  Flow Chart  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรຌางความขຌา฿จ/นวปฏิบัติ 

ก ากับติดตามการด านินงานของสถานศึกษา 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ศึกษารายละอียดผนพัฒนาดใกละ
ยาวชน฿นถิไนทุรกนัดาร 

สถานศึกษาด านินงานตามนวทางของครงการพระราชด าริฯ 

สถานศกึษาประมินผลตัวชีๅวัด/รวบรวม/รายงาน 

สถานศึกษาจัดนิทรรศการสดงผลงาน 
คัดลือกสถานศกึษาทีไจัด

กิจกรรมดีดน 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
- เมมี ู 

 อกสาร / หลักฐานอຌางอิง 
1. ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. โ550 ู โ55้  ฉบับทีไ 4 

http://kanchanapisek.or.th/kp14/plans/remote_area_child_1_3/plan4/child_dev_plan505
9.pdf 

2. ตัวชีๅวัด ภาย฿ตຌผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. โ550ูโ55้  ฉบับทีไ 4 

http://kanchanapisek.or.th/kp14/propagandise/book/weight_high.pdf 
ใ.กีไยวกับครงการพระราชด าริ  

http://th.wikipedia.org/wiki/ครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
 

2.งานครงการจัดการศึกษา฿นหมูบຌานอาสาพัฒนาละปງองกันตนอง ( อพป. ) 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอสงสริมสนับสนุน฿หຌประชาชน฿นหมูบຌาน฿หຌมีศักยภาพมีจิตส านึกสรຌางชุมชน฿หຌขຌมขใงรักถิไน
ฐานหในประยชน์ของชาติละสวนรวมปຓนทีไตัๅง 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

สงสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาชนรวมกับกองอ านวยการรักษาความมัไนคงภาย฿น
ราชอาณาจักร (กอ.รมน. จังหวัด) ฿นหมูบຌานอาสาพัฒนาละปງองกันตนอง (อพป.) 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
หมูบຌานหมายความวา หมูบຌานอาสาพัฒนาละปງองกันตนองทีไเดຌก าหนดขึๅนตามพระราชบัญญัติ

จัดระบียบบริหารหมูบຌานอาสาพัฒนาละปງองกันตนอง พ.ศ. โ5โโ 
งานครงการจัดการศึกษา฿นหมูบຌานอาสาพัฒนาละปງองกันตนอง ( อพป. ) หมายถึงครงการ

อาสาพัฒนาละปງองกันตนองดยฝຄกอบรมประชาชน฿นหมูบຌาน฿หຌมีศักยภาพสรຌางชุมชน฿หຌขຌมขใงรัก
ถิไนฐานรวมกันพัฒนาละปງองกันกຌเขปัญหาตางโดຌวยตนองจัดชุดรักษาความปลอดภัย฿นหมูบຌานรวม฿จ
฿นการอนุรักษ์ขนบธรรมนียมประพณีมรดกทางวัฒนธรรมอนุรักษ์ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kanchanapisek.or.th/kp14/plans/remote_area_child_1_3/plan4/child_dev_plan5059.pdf
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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 ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดการด านินงานหมูบຌานอาสาพัฒนา
ละปງองกันตนอง 

กอนด านินงาน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. จัดท าผนงานพัฒนาหมูบຌานอพป.รวมกับกอ.รมน. 
จังหวัด 

ตามระยะ วลาทีไ กอ .
รมน. จังหวัดก าหนด 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ด านินการรวมกับกอ .รมน. จังหวัด฿นการพัฒนา
หมูบຌาน อพป. 

ตามระยะ วลาทีไ กอ .
รมน. จังหวัดก าหนด 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
จຌาหนຌาทีไกอ.รมน. 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

4. ติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นตละป
ตามทีไ กอ.รมน.จังหวัดขอความรวมมือ 

ตามระยะ วลาทีไ กอ .
รมน. จังหวัดก าหนด 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. สรุปละรายงานผลการด านินงาน หลังสรใจสิๅน 
การด านินงาน 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
- เมมี ู 

 อกสาร / หลักฐานอຌางอิง 
พระราชบัญญัติจัดระบียบบริหารหมูบຌานอาสาพัฒนาละปງองกันตนองพ.ศ. 2522 
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code220.pdf 

จัดท าผนงานพัฒนาหมูบຌานอพป.รวมกับกอ.รมน. จังหวัด 

ติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นตละป 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษาวิคราะห์การด านินงานหมูบຌานอาสา
พัฒนาละปງองกันตนอง 

ด านินการรวมกับกอ.รมน. จังหวัด฿นการพัฒนาหมูบຌาน อพป. 

http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code220.pdf
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 ประสานการป้องกันละกຌเขปัญหาการ฿ชຌสารสพติดละสงสริมป้องกัน
กຌเขละคุຌมครองความประพฤตินักรียนละนักศึกษารวมทัๅงระบบดูล
ชวยหลือนักรียน 

 

1. งานการปງองกันละกຌเขปัญหาสารสพติด฿นสถานศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอด านินการปງองกันละกຌเขปัญหาสารสพติด฿นสถานศึกษา กลุมนักรียนละนักศึกษา 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

แ. ปງองกันละกຌเขปัญหาสารสพติด฿นสถานศึกษา฿นกลุมนักรียน-นักศึกษา 
2. ประสานงานสงสริมสนับสนุนการปງองกันละกຌเขปัญหาสารสพติด฿นสถานศึกษา฿นกลุม

นักรียน-นักศึกษา฿นพืๅนทีไ฿หຌบริการทางการศึกษารวมทัๅง฿นขตพืๅนทีไจังหวัดรวมกับหนวยงานตางโทีไ
กีไยวขຌอง 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
สารสพติด หมายถึง สารคมี หรือสาร฿ดกใตาม ซึไงมืไอบุคคลสพ หรือรับขຌาสูรางกาย เมวาดย

การฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอืไน ติดตอกัน ปຓนวลานาน หรือชวงระยะวลาหนึไง ลຌวจะ
กอ฿หຌกิดรืๅอรัง ซึไงจะท า฿หຌกิดความสืไอมทรมขึๅนกบุคคลผูຌสพ ละกสังคมดຌวย ทัๅงจะตຌองท า฿หຌ ผูຌ
สพสดงออกซึไงลักษณะ ดังนีๅ 

1ี ผูຌสพมีความตຌองการอยางรงกลຌา ทีไจะสพยาชนิดนัๅน โ ตอนืไองกันเป ละตຌองสวงหายา
ชนิดนัๅน โ มาสพ฿หຌเดຌเมวาดຌวยวิธีการ฿ด โ กใตาม 

2ี ผูຌสพจะตຌองพิไมปริมาณของยาทีไคย฿ชຌ฿หຌมากขึๅนทุกระยะ 
3ี ผูຌสพจะมีความปรารถนาอยากสพยาชนิดนัๅนโ อยางรุนรง ระงับเมเดຌ คือ มีการติดละ

อยากยาทัๅงทาง ดຌานรางกายละจิต฿จ 
  ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดสารสพติดการปງองกันละกຌเขปัญหา  จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. ส ารวจ ศึกษา สถานการณ์สารสพติด฿นสถานศึกษา พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

สถานศึกษา 
ใ. วิคราะห์ขຌอมูล จัดกลุมสถานศึกษา มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4. รวมกับสถานศึกษา หนวยงานทีไกีไยวขຌองวางผน
ด านินการ 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
สถานศึกษาฯ 

5. จัดท าครงการ/กิจกรรม฿นลักษณะการปງองกันละ
กຌปัญหา 

กรกฎาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6. ด านินครงการ/กิจกรรมตามทีไก าหนด กรกฎาคมูตุลาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
7. ประสาน สงสริมสนับสนุนการด านินงานของสถานศึกษา
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

่. ปฏิบัติตามนยบายของหนวยงานตຌนสังกัด/หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

9.ยกยอง฿หຌรางวัลฯสริมสรຌางความขຌมขใง สิๅนสุดครงการ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
10.ก ากับติดตามการด านินของสถานศึกษา ติดตามดใกกลุม
สีไยงละกลุมมีปัญหาพืไอกຌปัญหา/สงตอ 

ภาครียนละ1ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

11. สรุปรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ส ารวจ ศึกษา สถานการณ์สารสพติด฿นสถานศึกษา 

รวมกับสถานศกึษา หนวยงานทีไกีไยวขຌองวางผนด านินการ 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

จัดท าครงการ/กิจกรรม฿นลักษณะการปງองกันละกຌปัญหา 

ศึกษารายละอียดการปງองกันละ 

กຌเขปัญหา 
สำรเสพติด 

วิคราะห์ขຌอมูล จัดกลุมสถานศึกษา 

ด านินครงการ/กิจกรรมตามทีไก าหนด 

ประสาน สงสริมสนับสนุนการด านินงานของสถานศกึษาละ 

หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ปฏิบัติตามนยบายของหนวยงานตຌนสังกัด/หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ยกยอง฿หຌรางวัลฯ สริมสรຌางความขຌมขใง 

ก ากับติดตามการด านินงาน 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
บบรายงานขຌอมูลการจ านกสถานะ 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
1.พระราชบัญญัติยาสพติด฿หຌทษ พ.ศ. 2522 

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

2.พระราชบัญญัติยาสพติด฿หຌทษ ิฉบับทีไ 5) พ.ศ. 2545 
http://law.longdo.com/law/453/rev952 

3.กฎกระทรวง ฉบับทีไ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความ฿นพระราชบัญญัติยาสพติด฿หຌทษพ.ศ. 
2522   http://law.longdo.com/law/453/sub32381 

 
2. งานสงสริมความประพฤตินักรียนนักศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอจัดตัๅงศูนย์สงสริมความประพฤตินักรียนละนักศึกษาระดับจังหวัดละระดับขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

2. พืไอสรຌางครือขายสถานศึกษาละผูຌปกครองนักรียนนักศึกษาละหนวยงานอืไนโทีไกีไยวขຌอง
฿นการสงสริมความประพฤตินักรียนนักศึกษา฿นระดับจังหวัดละระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 

3. พืไอปງองกันละกຌเขปัญหาความประพฤตินักรียนละนักศึกษา 
 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. จัดตัๅงศูนย์สงสริมความประพฤตินักรียนละนักศึกษาระดับจังหวัดละระดับขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

2. สรຌางครือขายสถานศึกษาละผูຌปกครองนักรียนนักศึกษาละหนวยงานอืไนโทีไกีไยวขຌอง฿น
การสงสริมความประพฤตินักรียนนักศึกษา฿นระดับจังหวัดละระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 

ใ. สงสริมความประพฤตินักรียน-นักศึกษาตามสภาพปัญหาของจังหวัดละขตพืๅนทีไการศึกษา 
  4. ด านินงานละปฏิบัติหนຌาทีไพนักงานจຌาหนຌาทีไสงสริมความประพฤตินักรียน - นักศึกษา 
 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 

ศูนย์สงสริมความประพฤตินักรียน นักศึกษา หมายถึง ศูนย์ประสานงาน฿นการสงสริมความ
ประพฤตินักรียน-นักศึกษา 

พนักงานจຌาหนຌาทีไสงสริมความประพฤตินักรียน นักศึกษา หมายถึง พนักงานจຌาหนຌาทีไตาม
พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก 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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 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดการด านินงานสงสริมความประพฤติ
นักรียนละนักศึกษา 

มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. จัดตัๅงศูนย์ละครือขายสงสริมความประพฤตินักรียน
ละนักศึกษาระดับจังหวัดระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 

กุมภาพันธ์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. จัดท าคูมือการปฏิบัติงาน฿หຌหนวยงานละสถานศึกษา฿น
การด านินงานสงสริมความประพฤตินักรียนนักศึกษา 

มีนาคมูมษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. อบรม-ขึๅนทะบียนละตงตัๅงพนักงานจຌาหนຌาทีไสงสริม
ความประพฤตินักรียนละนักศึกษา 

กรกฎาคม ู สิงหาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. จัดท าระบบฝງาระวังปງองกันปัญหาพฤติกรรมทีไเม
หมาะสมของนักรียนละนักศึกษารวมกับหนวยงานตางโทีไ
กีไยวขຌองชนต ารวจพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์
จังหวัดฯ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/ 
จຌาหนຌาทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

6. ประสาน/รวมกับหนวยงานอืไนโทีไกีไยวขຌอง฿นการออก
ตรวจรวมละการจัดระบียบสังคม 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
จຌาหนຌาทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

8. สรุปรายงานผลการด านินงานปຓนระยะอยางตอนืไอง ตุลาคมุ มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดตัๅงศูนย์/ครือขายสงสริมความประพฤตินักรียนละนักศกึษา 

อบรม-ขึๅนทะบียนละตงตัๅงพนักงานจຌาหนຌาทีไสงสริมความ
ประพฤตินักรียนละนักศึกษา 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ศึกษารายละอียดการด านินงานสงสริมความ
ประพฤตินักรียนละนักศึกษา 

จัดท าคูมือการปฏิบัติงาน 

จัดท าระบบฝງาระวังปງองกันปัญหาพฤติกรรมทีไเมหมาะสม 

ประสาน/รวมกับหนวยงานอืไนโทีไกีไยวขຌอง 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
  - เมมี ู 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
1.พระราชบัญญัติคุຌมครองดใกพ.ศ. 2546 

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

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

 
3.งานปງองกันกຌเขปัญหารคอดส์ละพศศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จละสงสริมการปງองกันละกຌเขปัญหาพฤติกรรมทางพศ
รคติดตอทางพศสัมพันธ์ละอดส์฿นกลุมนักรียนละนักศึกษา 

2. พืไอสรຌางครือขายสถานศึกษาละผูຌปกครองนักรียนนักศึกษาละหนวยงานอืไนโทีไกีไยวขຌอง
฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาพฤติกรรมทางพศปัญหารคติดตอทางพศสัมพันธ์ละอดส์฿นกลุม
นักรียนละนักศึกษา 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. สริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จปງองกันละกຌเขปัญหาพฤติกรรมทางพศปัญหารคติดตอทาง
พศสัมพันธ์ละปัญหาอดส์฿นกลุมนักรียนละนักศึกษา 

2. สนับสนุนละประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอรวมการปງองกันละกຌปัญหาพฤติกรรม
ทางพศปัญหารคติดตอทางพศสัมพันธ์ละปัญหาอดส์฿นกลุมนักรียนละนักศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
รคอดส์ AIDS หรือ รคภูมิคุຌมกันบกพรอง ิAcquired Immune Deficiency Syndrome – 

AIDS) ปຓนกลุมอาการจใบปຆวยทีไกิดขึๅนพราะรางกายเดຌรับชืๅอเวรัสอชเอวี ิHIV) ซึไงจะขຌาเปท าลายมใด
ลือดขาว ทีไปຓนหลงสรຌางภูมิคุຌมกันรค ท า฿หຌภูมิคุຌมกันรคลดนຌอยลง จึงท า฿หຌติดชืๅอรคฉวยอกาส
ทรกซຌอนขຌาสูรางกายเดຌงายขึๅน ชน วัณรค฿นปอด หรือตอมนๅ าหลือง ยืไอหุຌมสมองอักสบจากชืๅอรา 
รคผิวหนังบางชนิด หรือปຓนมะรใงบางชนิดเดຌงายกวาคนปกติ ซึไงสาหตุของการสียชีวิตมักกิดขึๅนจาก
รคติดชืๅอฉวยอกาสตางโ หลานีๅ ท า฿หຌอาการจะรุนรง ละสียชีวิตอยางรวดรใว  

พศศึกษา ปຓนการรียนรูຌรืไองราวกีไยวกับ พศหญิง ละ พศชาย นืๅอหาวาดຌวยสรีระรางกาย
ของตละพศ ลักษณะการปลีไยนปลงจากวัยดใกสู วัยรุน ซึไงปຓนวัยจริญพันธุ์ นืๅอหาจะรวมถึงการ
ปฏิบัติตนพืไอการดูลรางกายตัวอง ละการปฏิบัติตัวตอพศตรงขຌาม ชีวิตคู การมี พศสัมพันธ์ การ
คุมก านิด กามรค ละ นืๅอหาตาง โ ทีไกีไยวกับพ 

พฤติกรรมทางพศ หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติตนทีไกีไยวขຌองกับรืไองพศดยครอบคลุม
พฤติกรรมทีไสดงออกภายนอก 

 
 
 

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/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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%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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 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบตัิงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดปัญหาพฤติกรรมทางพศปัญหา
รคติดตอทางพศสัมพันธ์ละปัญหาอดส์฿นกลุมนักรียน
ละนักศึกษา 

กันยายน ู ตุลาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. ส ารวจขຌอมูลปัญหาพฤติกรรมทางพศปัญหารคติดตอ
ทางพศสัมพันธ์ละปัญหาอดส์฿นกลุมนักรียน฿น
สถานศึกษา 

ตุลาคม ู พฤศจิกายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

ใ. สงสริมองค์ความรูຌกีไยวกับพศ อดส์ รคติดตอทาง
พศสัมพันธ์ฯ 

ธันวาคม ู มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ผูຌชีไยวชาญ 

ไ. สรຌางความรูຌความขຌา฿จถึงปัญหาพฤติกรรมทางพศ
ปัญหารคติดตอทางพศสัมพันธ์ละปัญหาอดส์฿นกลุม
นักรียน 

กุมภาพันธ์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ผูຌชีไยวชาญ 

5. รวมกับสถานศึกษา฿นการก าหนดนวทางกຌปัญหา มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

6. จัดท าผนงานครงการ/กิจกรรมปัญหาพฤติกรรมทาง
พศปัญหารคติดตอทางพศสัมพันธ์ละปัญหาอดส์฿น
กลุมนักรียน 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

็. ด านินการตามผนงานครงการ/กิจกรรมทีไก าหนด พฤษภาคม ู ตุลาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/ 
คณะท างาน 

8. ประสานงานละรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ
กຌปัญหารวมกัน 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

้. ก ากับติดตามการด านินงานของสถานศึกษา ภาครียนละ1ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
10. สรุปละรายงานผลการด านินงาน กุมภาพันธ์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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 Flow Chart  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
- เมมี ู 
 
 
 

ส ารวจขຌอมลูปัญหาพฤติกรรมทางพศปัญหารคติดตอทาง
พศสัมพันธ์ละปัญหาอดส์฿นกลุมนกัรียน฿นสถานศึกษา 

สรຌางความรูຌความขຌา฿จถึงปัญหาพฤติกรรมทางพศปัญหา
รคติดตอทางพศสัมพันธ์ละปญัหาอดส์ 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

รวมกับสถานศกึษา฿นการก าหนดนวทางกຌปัญหา 

ศึกษารายละอียดปัญหาพฤติกรรมทางพศ
ปัญหารคติดตอทางพศสัมพันธ์ละปัญหา

อดส์

สงสริมองค์ความรูຌกีไยวกับพศ อดส์ รคติดตอ 

จัดท าผนงานครงการ/กิจกรรมปัญหาพฤติกรรม 

ด านินการตามผนงานครงการ/กิจกรรมทีไก าหนด 

ประสานงานละรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอกຌปัญหา 

ก ากับติดตามการด านินงานของสถานศึกษา 
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 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
1. พระราชบัญญัติคุຌมครองดใกพ.ศ. 2546 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 
โ.ความรูຌรืไองอดส์http://th.wikipedia.org/wiki/อดส์ 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=901 
3.หลักสูตรพศศึกษา 

http://www.teenpath.net/data/module/00002/tpfile/00003.pdf 
4.คูมือการจัดกระบวนการรียนรูຌพศศึกษาส าหรับนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ โ 

http://www.teenpath.net/data/module/00014/tpfile/00003.pdf 
5.นวทางการจัดการรียนรูຌพศศึกษารอบดຌาน฿นสถานศึกษาส าหรับผูຌบริหารสถานศึกษา 

http://www.teenpath.net/data/module/00008/tpfile/00003.pdf 
6.คูมือการจัดกระบวนการรียนรูຌพศศึกษา ส าหรับยาวชนชวงชัๅนทีไ ใ 

http://www.teenpath.net/data/module/00006/tpfile/00003.pdf 
7.ชุดกิจกรรมการรียนรูຌพศศึกษาส าหรับนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ โ 

http://www.teenpath.net/data/module/00001/tpfile/00003.pdf 
8.ความรูຌรืไองพศศึกษาhttp://www.htc.ac.th/sport/web5126/palanamai/pas.html 

https://th-th.facebook.com/notes/ฅนปຓนครู/ท าเมตຌองสอนวิชาพศศึกษา/415372998567333 

 
4. งานพัฒนาระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
  วัตถุประสงค์ 

แ. พืไอสงสริมสนับสนุน฿หຌสถานศึกษาจัดระบบดูลชวยหลือนักรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
โ. พืไอสงสริมสนับสนุน฿หຌนักรียนเดຌรียนจนจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. สงสริมสนับสนุน฿หຌสถานศึกษาด านินการจัดระบบการดูลชวยหลือนักรียนอยางครบวงจร
เดຌมาตรฐานเดຌกการรูຌจักนักรียนปຓนรายบุคคลการคัดกรองนักรียนการจัดกิจกรรมปງองกันละกຌเข
ปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาละการสงตอ 

  2. ประสาน สนับสนุนการจัดระบบการดูลชวยหลือกับหนวยงานอืไนโทีไกีไยวขຌอง 
 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 

ระบบดูลชวยหลือนักรียน หมายถึง การสงสริม พัฒนา การปງองกัน ละการกຌเขปัญหา
฿หຌกนักรียน พืไอ฿หຌนักรียนมีคุณลักษณะทีไ พึงประสงค์ มีภูมิคุຌมกันทางจิต฿จทีไ ขຌ มขใง มี                
คุณภาพชีวิตทีไดี มีทักษะการด ารงชีวิตละรอดพຌนจากวิกฤติทัๅงปวง 

ระบบการดูลชวยหลือนักรียน  ปຓนกระบวนการด านินงานดูลชวยหลือนักรียน           
อยางปຓนระบบ มีขัๅนตอน มีครูทีไปรึกษาปຓนบุคลากรหลัก฿นการด านินงาน ดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง ทัๅงภาย฿นละภายนอกสถานศึกษา อันเดຌก คณะกรรมการสถานศึกษาผูຌปกครอง 
ชุมชน ผูຌบริหาร ละครูทุกคน มีวิธีการละครืไองมือทีไชัดจน มีมาตรฐานคุณภาพละ มีหลักฐานการ
ท างานทีไตรวจสอบเดຌกระบวนการด านินงานของระบบการดูลชวยหลือนักรียน   

 
 

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


97 

 

มีองค์ประกอบส าคัญ  5 ประการ คือ 
1. การรูຌจักนักรียนปຓนรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักรียน 
3. การสงสริมพัฒนานักรียน 
4. การปງองกันละกຌเขปัญหา 
5. การสงตอ 

ตละองค์ประกอบของระบบมีความส าคัญ มีวิ ธีการละครืไ องมื อต างกันเปต มี              
ความสัมพันธ์กีไยวนืไองกัน ซึไงอืๅอ฿หຌการดูลนักรียนปຓนระบบทีไมีประสิทธิภาพ 

1.รูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดกใบขຌอมูลนักรียนรายบุคคลประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษาขຌอมูลดຌานสุขภาพความสามารถพิศษฯซึไงจะชวย฿หຌมีความขຌา฿จนักรียนมากขึๅน 
สามารถน าขຌอมูลมาวิคราะห์พืไอการคัดกรองนักรียนปຓนประยชน์฿นการสงสริม การปງองกัน ละ
กຌเขปัญหาของนักรียนเดຌอยางถูกทาง ซึไงปຓนขຌอมูลชิงประจักษ์ทีไเดຌจากครืไองมือละวิธีการทีไ
หลากหลาย ตามหลักวิชาการ มิ฿ชการ฿ชຌความรูຌสึกหรือการคาดดา ดยฉพาะ฿นการกຌเขปัญหา
นักรียน ซึไงจะท า฿หຌเมกิดขຌอผิดพลาดตอการชวยหลือนักรียนหรือกิดเดຌนຌอยทีไสุด 

2.การคัดกรองนักรียน หมายถึง การจัดกลุมนักรียนตามฐานขຌอมูลรายบุคคลปຓนกลุมปกติกลุม
มีปัญหาละกลุมสีไยงปຓนการพิจารณาขຌอมูลกีไยวกับนักรียนพืไอการจัดกลุมนักรียน  มีประยชน์อยาง
ยิไง฿น การหาวิธีการทีไหมาะสม฿นการดูลชวยหลือนักรียน฿หຌตรงกับสภาพปัญหาละความตຌองการ
จ าปຓน ดຌวยความรวดรใวละถูกตຌอง ฿นระบบการดูลชวยหลือนักรียน อาจจัดกลุมนักรียนตามผลการ
คัดกรองปຓน 2 , 3 หรือ 4 กลุมกใเดຌ ตามขอบขายละกณฑ์การคัดกรองทีไรงรียนก าหนด ชน ฿นกรณีทีไ
บงนักรียนปຓน 4 กลุม อาจนิยามกลุมเดຌ ดังนีๅ 

 ู กลุมปกติคือ  นักรยนทีไเดຌรับการวิคราะห์ขຌอมูลตาง โ ตามกณฑ์การคัดกรองของ
รงรียน อยู฿นกณฑ์ของกลุมปกติ ซึไงควรเดຌรับการสรຌางสริมภูมิคุຌมกันละการสงสริมพัฒนา 

 - กลุมสีไยงคือ  นักรียนทีไอยู฿นกณฑ์ของกลุมสีไยงตามกณฑ์การคัดกรองของรงรียน 
ซึไงรงรียนตຌอง฿หຌการปງองกันละกຌเขตามกรณี 

 - กลุมมีปัญหาคือ  นักรียนทีไจัดอยู฿นกณฑ์ของกลุมมีปัญหาตามกณฑ์การคัดกรอง
ของรงรียน ซึไงรงรียนตຌองชวยหลือละกຌปัญหา ดยรงดวน 

 - กลุมพิศษคือ  นักรียนทีไมีความสามารถพิศษ มีความปຓนอัจฉริยะสดงออกซึไง
ความสามารถอันดดดนดຌาน฿ดดຌานหนึไง หรือหลายดຌานอยางปຓนทีไประจักษ์ มืไอทียบกับผูຌมีอายุ฿น
ระดับดียวกัน สภาพวดลຌอมดียวกัน ซึไงรงรียนตຌอง฿หຌการสงสริม฿หຌ  นักรียนเดຌพัฒนาความสามารถ
พิศษนัๅนอยางตใมศักยภาพ 

3.การจัดกิจกรรมปງองกัน หมายถึง กิจกรรมทีไจัดขึๅนพืไอนักรียนกลุมปกติพืไอปງองกันละสรຌาง
ความขຌมขใงปຓนการสรຌางภูมิคุຌมกันปງองกันความสีไยงของนักรียน 

4.การจัดกิจกรรมกຌปัญหา หมายถึง กิจกรรมทีไจัดขึๅนพืไอนักรียนกลุมทีไมีปัญหาดຌานตางโตาม
สภาพปัญหาชนการระดมทุนพืไอการศึกษาส าหรับดใกขาดคลนการขຌาคายปรับปลีไยนพฤติกรรมพืไอน
ทีไปรึกษา 

฿นการดูลชวยหลือนักรียน ครูควร฿หຌความอา฿จ฿สกับนักรียนทุกคนทาทียมกัน ตส าหรับ
นักรียนกลุมสีไยง / มีปัญหานัๅน จ าปຓนอยางมากทีไตຌอง฿หຌความดูลอา฿จ฿สอยาง฿กลຌชิดละหาวิธีการ
ชวยหลือ ทัๅงการปງองกันละการกຌเขปัญหา ดยเมปลอยปละละลยนักรียนจนกลายปຓนปัญหาของ
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สังคม การสรຌางภูมิคุຌมกัน การปງองกันละกຌเขปัญหาของนักรียน จึงปຓนภาระงานทีไยิไง฿หญละมีคุณคา
อยางมาก฿นการพัฒนา฿หຌนักรียนติบตปຓนบุคคลทีไมีคุณภาพของสังคมตอเป 

การปງองกันละการกຌเขปัญหา฿หຌกับนักรียนนัๅนมีหลายทคนิควิธีการตสิไงทีไครูทีไปรึกษา
จ าปຓนตຌองด านินการมีอยางนຌอย 2 ประการ คือ 

1ี การ฿หຌการปรึกษาบืๅองตຌน 
2ี การจัดกิจกรรมพืไอปງองกันละกຌเขปัญหา 

5.การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมทีไจัดพืไอนักรียนทีไมีความสามารถพิศษพืไอสงสริม
฿หຌนักรียนเดຌพัฒนาตามศักยภาพ 

การสงสริมพัฒนานักรียนปຓนการสนับสนุน฿หຌนักรียนทุกคน฿นกลุมคัดกรอง เมวาจะปຓน
นักรียนกลุมปกติหรือกลุมสีไยง มีปัญหา กลุมความสามารถพิศษ ฿หຌมีคุณภาพมากขึๅน เดຌพัฒนาตใม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ฿จ฿นตนอง฿นดຌานตาง โ ซึไงจะชวยปງองกันมิ฿หຌนักรยนทีไอยู฿นกลุมปกติละ
กลุมพิศษกลายปຓนนักรียนกลุมสีไยง / มีปัญหา ละปຓนการชวย฿หຌนักรียนกลุมสีไยง / กลุมมีปัญหา 
กลับมาปຓนนักรียนกลุมปกติละมีคุณภาพตามมาตรฐานทีไรงรียนหรือชุมชนคาดหวังตอเป 

6.การสงตอ หมายถึง กิจกรรมทีไจัดพืไอนักรียนทีไมีความสามารถพิศษหรือมีปัญหาปຓนพิศษทีไ
ตຌองอาศัยการมีสวนรวมจากหนวยงานหรือบุคลากรทีไมีความช านาญฉพาะดຌานชนจิตพทย์ศิลปຂนฯ 

฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาของนักรียนดยครูทีไปรึกษา อาจมีกรณีทีไปัญหามีความยากตอ
การชวยหลือ หรือชวยหลือลຌวนักรียนมีพฤติกรรมเมดีขึๅน กใควรด านินการสงตอเปยังผูຌชีไยวชาญ
ฉพาะดຌานตอเป พืไอ฿หຌปัญหาของนักรียนเดຌรับการชวยหลืออยางถูกทางละรวดรใวขึๅน หากปลอย฿หຌ
ปຓนบทบาทหนຌาทีไของครูทีไปรึกษาหรือครูคน฿ดคนหนึไงทานนัๅน ความยุงยากของปัญหาอาจมีมากขึๅนหรือ
ลุกลามกลายปຓนปัญหา฿หญตจนยากตอการกຌเข ซึไงครูทีไปรึกษาสามารถด านินการเดຌตัๅ งต
กระบวนการรูຌจักนักรียนปຓนรายบุคคลหรือการคัดกรองนักรียนกใเดຌขึๅนกับกรณีปัญหาของนักรียน 

การสงตอบงปຓน 2 บบ คือ 
1ี การสงตอภาย฿นครูทีไปรึกษาสงตอเปยังครูทีไสามารถ฿หຌการชวยหลือนักรียนเดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยู

กับลักษณะปัญหา ชน สงตอครูนะนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝຆายปกครอง 
2ี การสงตอภายนอกครูนะนวหรือฝຆายปกครองปຓนผูຌด านินการสงตอเปยังผูຌชีไยวชาญ

ภายนอก หากกิดกรณีปัญหาทีไมีความยากกินศักยภาพของรงรียน 
  ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ.ศึกษารายละอียดการจัดระบบดูลชวยหลือนักรียน฿น
สถานศึกษา 

มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. สรຌางความรูຌความขຌา฿จระบบดูลชวยหลือนักรียน฿หຌกับ
สถานศึกษา 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. จัดท าครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัดระบบดูล
ชวยหลือนักรียน 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. ด านินการตามครงการ/กิจกรรมทีไก าหนด มิถุนายน ู กันยายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5. ประสานละรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการสงสริม
การจัดระบบดูลชวยหลือนักรียน 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

6.ก ากับติดตามการด านินงานของสถานศึกษา฿หຌสามารถ
จัดระบบดูลชวยหลือนักรียนตามมาตรฐานเดຌครบวงจร 

ภาครียนละ1ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
ศึกษานิทศก ์

7.สถานศึกษารายงานผลการด านินงาน มีนาคม สถานศึกษา 
8. สรุปละรายงานผลการด านินงาน มีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
-บบบันทึกกิจกรรมยีไยมบຌานนักรียน 
-บบคัดกรองนักรียน S D Q 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
แ.คูมือการบริหารระบบดูลชวยหลือนักรียนชวงชัๅนทีไ ใ  

http://www.dmh.go.th/download/ebooks/my1.pdf 
2.สภาพความส ารใจการด านินงานระบบดูลชวยหลือนักรียน 

http://www.sesa37.go.th/support/images/file/07.pdf 
ใ.ระบบดูลชวยหลือนักรียน 

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

สรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿หຌกับสถานศึกษา 

จัดท าครงการ/กิจกรรมการจัดระบบดูลชวยหลือนักรียน 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ด านินการตามครงการ/กิจกรรมทีไก าหนด 

ศึกษารายละอียดการจัดระบบดูลชวยหลือ
นักรียน

ประสาน ละรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ก ากับติดตามการด านินงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษารายงานผลการด านินงาน 

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
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 การด านินงานวิทศสัมพันธ์ 
1. งานวิทศสัมพันธ์ 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอประสานความรวมมือทัๅงภาครัฐละอกชนทัๅง฿นละตางประทศ฿นการสวงหาหลง
งินทุนวัสดุอุปกรณ์ผูຌชีไยวชาญละอาสาสมัครตางประทศ 

2. พืไอสงสริมสนับสนุน฿หຌสถานศึกษา฿นสังกัด฿ชຌประยชน์ทรัพยากรการศึกษาขัๅนพืๅนฐานจาก
ตางประทศการสรຌางองค์ความรูຌดຌานตางประทศ 

3. พืไอสนับสนุน฿หຌสถานศึกษากิดความตืไนตัว฿นการสงนักรียนขຌารวมครงการลกปลีไ ยน
นักรียนกับตางประทศการขงขัน การขอรับทุนพืไอศึกษาตอตางประทศการรียนรูຌภาษาละ
วัฒนธรรม 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

 1. ประสานความรวมมือทัๅงภาครัฐละอกชนทัๅง฿นละตางประทศ฿นการสวงหาหลงงินทุน  
วัสดุอุปกรณ์ผูຌชีไยวชาญละอาสาสมัครตางประทศ 

2. สงสริมสนับสนุน฿หຌสถานศึกษา฿นสังกัด฿ชຌประยชน์ทรัพยากร การศึกษาขัๅนพืๅนฐานจาก
ตางประทศการสรຌางองค์ความรูຌดຌานตางประทศ 

3. สนับสนุน฿หຌสถานศึกษากิดความตืไนตัว฿นการสงนักรียนขຌารวมครงการลกปลีไยนนักรียน
กับตางประทศการขงขัน การขอรับทุนพืไอศึกษาตอตางประทศการรียนรูຌภาษาละวัฒนธรรม 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
วิทศสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์กับตางประทศ ( Foreign relations ) หมายถึงงานทีไ

กีไยวขຌองกับตางประทศรวมทัๅงการติดตอประสานงานกับสถาบันละหนวยงานตางประทศทัๅงทีไอยู
ภาย฿นละตางประทศ 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิคราะห์งานวิทศสัมพันธ์ พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. ด านินการตามนยบาย/หนังสือสัไงการของหนวยงาน
ตຌนสังกัด/หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ประสานงานวิทศสัมพันธ์กับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
  Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิคราะห์งานวิทศสัมพันธ์ 

ด านินการตามนยบาย/หนังสอืสัไงการ 

ประสานงานวิทศสัมพันธ์กับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง สรุปผลการด านินงาน 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
- เมมี ู 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
- เมมี – 

 
2.งานครงการลกปลีไยนนักรียนทุนระหวางประทศ 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอสงสริมสนับสนุนการด านินงานครงการลกปลีไยนนักรียนทุนระหวางประทศ฿หຌมี
คุณภาพประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. สงสริม฿หຌนักรียนสถานศึกษาครูอาจารย์฿นสังกัดเดຌมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับครงการ
ละวิธีด านินการ 

2. สงสริมสนับสนุนประสานงานกับผูຌปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐละอกชนพืไอสนับสนุน
ครงการ 

3. จัดท าขຌอมูลระบบสารสนทศ 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
ลกปลีไยนนักรียนทุนระหวางประทศ หมายถึง นักรียนจากประทศตางโทีไมีครงการ

ลกปลีไยนกับนักรียนเทย฿นการศึกษาลารียนละพ านักอาศัยอยูปຓนการชัไวคราวกับประทศนัๅนโ 
  ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิคราะห์นวปฏิบัติระบียบละวิธีการปฏิบัติงาน พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. ประสานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน /บุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอขอความรวมมือ฿นการสนับสนุนครงการ 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

3. ด านินการตามครงการก าหนด 
 

ตามระยะวลา
ของครงการ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
สถานศึกษา 

4. จຌงรืไองผลการด านินงาน฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบ ระยะวลาของ
ครงการ 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. จัดท าขຌอมูลสารสนทศ มกราคม  
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 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 - เมมี ู 

  อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
 - เมมี ู 

 งานประสานสงสริมการศึกษากับการศาสนาละการวัฒนธรรม 

งานประสานสงสริมการศึกษาการศาสนาละการวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอสงสริมสนับสนุนละประสานการด านินงานดຌานการศึกษากับการศาสนาทัๅงหนวยงาน
ภาย฿นภายนอกขตพืๅนทีไการศึกษา 

โ. พืไอสงสริมสนับสนุนละประสานการด านินงานดຌานการศึกษากับวัฒนธรรมทัๅงหนวยงาน
ภาย฿นภายนอกขตพืๅนทีไการศึกษา 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

สงสริม สนับสนุนละประสานงานทัๅงดຌานการศึกษาศาสนาละการวัฒนธรรมกับหนวยงาน
บุคคลทัๅงภาย฿นละภายนอกขตพืๅนทีไการศึกษา 

  ด านินงานครงการตามนยบายดังนีๅ 
           ํ. การรียนธรรมศึกษา฿นสถานศึกษา 

๎. กิจกรรมสถานศึกษา นักรียนดຌานคุณธรรมดีดน 

 ค าจ ากัดความ 

การศาสนา หมายถึง ศาสนาทีไบุคคล฿นหนวยงานภายนอกละภาย฿นนับถือ 
การวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคน฿นสังคมปຓนบบผนประพฤติปฏิบัติละการสดงออก

ซึไงความรูຌส านึกคิด฿นสถานการณ์ตางโ 

ศึกษาวิคราะห์นวปฏิบัติระบียบละวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ประสานหนวยงานตຌนสังกัด/หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ด านินงานตามครงการ 

จຌงรืไองผลการด านินงาน฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบ 

จัดท าขຌอมูลสารสนทศ 
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 งานสงสริมหลงการรียนรูຌสิไงวดลຌอมทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

งานสงสริมหลงการรียนรูຌสิไงวดลຌอมทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
  วัตถุประสงค์ 

พืไอสงสริม฿หຌมีการ฿ชຌหลงรียนรูຌสิไงวดลຌอมทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน฿นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจละจัดท าทะบียนหลงรียนรูຌสิไงวดลຌอมทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
2. สงสริมการพัฒนาหลงรียนรูຌสิไงวดลຌอมทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน฿หຌหมาะสม

ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ประสานการ฿ชຌประยชน์หลงรียนรูຌอยางปຓนระบบ 
4. สงสริมประชาสัมพันธ์฿หຌ฿ชຌประยชน์จากหลงรียนรูຌสิไงวดลຌอมทางการศึกษาละภูมิ

ปัญญาทຌองถิไนอยางตอนืไองละมีประสิทธิภาพ 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
หลงรียนรูຌ หมายถึง หลงการรียนรูຌ  หมายถึง  หลงขาวสารขຌอมูล  สารสนทศ หลง

ความรูຌทางวิทยาการละประสบการณ์ทีไสนับสนุนสงสริม฿หຌผูຌรียน ฿ฝຆรียน ฿ฝຆรูຌ สวงหาความรูຌละ
รียนรูຌดຌวยตนอง ตามอัธยาศัยอยางกวຌางขวางละตอนืไองจากหลงตาง โ  พืไอสริมสรຌาง฿หຌผูຌรียนกิด
กระบวนการรียนรูຌ  ละปຓนบุคคลหงการรียนรูຌ 

หลงรียนรูຌ หมายถึง ฮหลงฮ หรือ ฮทีไรวมฮ ซึไงอาจปຓนสภาพ สถานทีไ หรือศูนย์รวมทีไ
ประกอบดຌวย ขຌอมูล ขาวสาร ความรูຌ ละกิจกรรมทีไมีกระบวนการรียนรูຌ หรือกระบวนการรียนการสอน 
ทีไมีรูปบบตกตางจากกระบวนการรียนการสอนทีไมีครูปຓนผูຌสอน หรือศูนย์กลางการรียนรูຌ ปຓนการ
รียนรูຌทีไมีก าหนดวลารียนยืดหยุน สอดคลຌองกับความตຌองการละความพรຌอมของผูຌรียน การประมิน
ละการวัดผลการรียนมีลักษณะฉพาะทีไสรຌางขึๅน฿หຌหมาะสมกับการรียนรูຌอยางตอนืไอง ซึไงเมตຌองปຓน
รูปบบดียวกันกับการประมินผล฿นชัๅนหรือหຌองรียน หลงรียนรูຌตามมาตรา 25 ฿นพระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 เดຌก หຌองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ศูนย์การกีฬาละนันทนาการ หลงขຌอมูลละ
หลงการรียนรูຌอืไนปຓนตຌน ิส านักงานคณะกรรมการการศึกษาหงชาติี  

ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรูຌ ความสามารถ ความชืไอ ทีไน ามาเปสูการปฏิบัติพืไอ
กຌเขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พืๅนความรูຌของปวงชน฿นสังคมนัๅน โ ละปวงชน฿นสังคมยอม
รับรูຌ ชืไอถือ ขຌา฿จ รวมกัน รียกวา ภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาเทย หมายถึง องค์ความรูຌ ความสามารถละทักษะของคนเทยอันกิดจากการสัไงสม
ประสบการณ์ทีไผานกระบวนการรียนรูຌ ลือกสรร ปรุงตง พัฒนา ละถายทอดสืบตอกันมา พืไอ฿ชຌกຌ
ปัญญาละพัฒนาวิถีชีวิตของคนเทย฿หຌสมดุลกับสภาพวดลຌอมละหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาเทยนีๅ
มีลักษณะปຓนองค์รวม มีคุณคาทางวัฒนธรรมกิดขึๅน฿นวิถีชีวิตเทย ซึไงภูมิปัญญาทຌองถิไนอาจปຓนทีไมาของ
องค์ความรูຌทีไงอกงามขึๅน฿หมทีไจะชวย฿นการรียนรูຌ การกຌปัญหา การจัดการละการปรับตัว฿นการ
ด านินวิถีชีวิตของคนเทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความดนชัด฿นหลายดຌานชน ดຌาน
กษตรกรรม ดຌานอุตสาหกรรม ละหัตถกรรม ดຌานการพทย์ผนเทย ดຌานการจัดการทรัพยากรละ
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สิไงวดลຌอม ดຌานกองทุนละธุรกิจชุมชน ดຌานศิลปกรรม ดຌานภาษาละวรรณกรรม ดຌานปรัชญา ศาสนา 
ละประพณี ละดຌานภชนาการ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อกลักษณะละภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาชาวบຌาน หรือภูมิปัญญาทຌองถิไน ิFolk Wisdom)  หมายถึง ความรูຌทีไกิดจาก
ประสบการณ์฿นชีวิตของคนราผานกระบวนการศึกษา สังกตคิดวิคราะห์จนกิดปัญญา ละตกผลึกมา
ปຓนองค์ความรูຌทีไประกอบกันขึๅนมาจากความรูຌฉพาะหลาย โ รืไอง ความรูຌดังกลาวเมเดຌยกยอยออกมา
ปຓนศาสตร์ ฉพาะสาขาวิชาตาง โ อาจกลาวเวຌวา ภูมิปัญญาทຌองถิไนจัดปຓนพืๅนฐานขององค์ความรูຌ
สมัย฿หมทีไจะชวย฿นการรียนรูຌ การกຌปัญหา การจัดการ ลการปรับตัว฿นการด านินชีวิตของคนรา ภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนปຓนความรูຌทีไมีอยูทัไวเป฿นสังคม ชุมชนละ฿นการตัวของผูຌรูຌอง หากมีการสืบคຌนหาพืไอ
ศึกษาละน ามา฿ชຌกใจะปຓนทีไรูຌจักกันกิดการยอมรับถายทอดละพัฒนาเปสูคนรุน฿หมตามยุคตามสมัยเดຌ  

ภูมิปัญญาทຌองถิไน คือ องค์ความรูຌความสามารถของชุมชนทีไสัไงสมสืบทอดกันมานาน ปຓนความ
จริงทຌของชุมชนปຓนศักยภาพทีไจะ฿ชຌกຌปัญหา จัดการปรับตน รียนรูຌ ละถายทอดสูคนรุน฿หม พืไอ฿หຌ
ด ารงชีวิตอยูเดຌอยางผาสุก ปຓนกนของชุมชนทีไจรรลง ความปຓนชาติ฿หຌอยูรอดจากทุกข์ภัยพิบัติทัๅงปวง  
ของภูมิปัญญาทຌองถิไน คือ บบผน การด านินชีวิตทีไมีคุณคาสดงถึงความฉลียวฉลาดของบุคคล ละ
สังคมซึไงเดຌสัไงสมละปฏิบัติตอกันมา ภูมิปัญญาจะปຓนทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรูຌกใเดຌ 

สิไงวดลຌอมศึกษา ปຓนกระบวนการศึกษาดຌานสิไงวดลຌอม ฿หຌผูຌรับการศึกษามีความรูຌ ความ
ขຌา฿จถึงธรรมชาติละปัญหาทีไกิดขึๅนกับสิไงวดลຌอม ลຌวกิดความตระหนัก จตคติ ละคานิยม ฿นการ
รูຌสึกมีสวนรวม ละหานวทางปฏิบัติทีไถูกตຌองพืไอปງองกันกຌเขปัญหา 

สภาพวดลຌอม฿นสถานศึกษา ปຓนการรับรูຌหรือความรูຌสึกทีไมีตอสิไงตางโทีไมีอยูรอบตัวสมาชิกของ
สถานศึกษา ท า฿หຌกิดทัศนคติหรือความรูຌสึกตอสถานศึกษาทัๅงทางทีไดีละเมดีความรูຌสึก฿นทางทีไดีจะท า
฿หຌมีจิต฿จจม฿สมีความรักสวยรักงามรักความสะอาดมีความผูกพันอยากมารงรียนรูຌสึกปຓนจຌาของละ
ภูมิ฿จตอรงรียน ถຌาความรูຌสึกเมดีกใจะมีปัญหาตางโ ตามมา 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษารายละอียดการสงสริมการ฿ชຌหลงการรียนรูຌ
สิไงวดลຌอมทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

2. สรຌางความรูຌความขຌา฿จละก าหนดนวทาง฿หຌกับสถานศึกษา มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
3. ส ารวจละจัดท าทะบียนหลงการรียนรูຌสิไงวดลຌอมทาง
การศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

มษายนูพฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

4. จัดท าอกสารสรุปหลงรียนรูຌสิไงวดลຌอมทางการศึกษาละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไนจຌงสถานศึกษา /ประชาสัมพันธ์พืไอ฿ชຌ
ประยชน์฿นการสงสริมการรียนรูຌ 

พฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5. ด านินการประสานการ฿ชຌประยชน์หลงรียนรูຌสิไงวดลຌอม
ทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง 

มิถุนายนูมีนาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริม
ฯ/สถานศึกษา 

6. ก ากับติดตามประมินผลการ฿ชຌหลงรียนรูຌสิไงวดลຌอม
ทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ภาครียนละ 1 ครัๅง จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

7. สรุปละรายงานผลการด านินงาน มีนาคม/ภาย฿น1สัปดาห์
หลังสิๅนสุดกิจกรรม 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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 Flow Chart  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
1.บบส ารวจขຌอมูลหลงการรียนรูຌสิไงวดลຌอมทางการศึกษาละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
1.การจัดสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการรียนรูຌ 

http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/154/Tatsanee_W.pdf?sequence=1 
2.ความรูຌทีไกีไยวขຌองกับหลงรียนรูຌ 

http://www.bangkapi.ac.th/MediaOnLine/weerawanWMD/unit1_part1.htm 
http://www.st.ac.th/av/wisd_mean.htm 
http://www.st.ac.th/av/wisd_work.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษารายละอียดการสงสริมการ฿ชຌ 
หลงการรียนรูຌ ฯ 

สรຌางความรูຌความขຌา฿จละก าหนดนวทางปฏิบัติ 

ส ารวจละจัดท าทะบียนหลงการรียนรูຌฯ 

ประสานการ฿ชຌประยชน์หลงรียนรูຌฯ 

 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ก ากับติดตามประมินผล 

http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/154/Tatsanee_W.pdf?sequence=1
http://www.bangkapi.ac.th/MediaOnLine/weerawanWMD/unit1_part1.htm
http://www.st.ac.th/av/wisd_mean.htm
http://www.st.ac.th/av/wisd_work.htm
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 การประสานละสงสริมสถานศึกษา฿หຌมีบทบาท฿นการสรຌางความขຌมขใง 
ของชุมชน 

 

งานประสานละสงสริมสถานศึกษา฿หຌมีบทบาท฿นการสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอสงสริมการมีสวนรวมของผูຌปกครอง ชุมชน องค์กรตางโ  
2. พืไอสรຌางความขຌมขใง฿หຌกคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. สงสริมละพัฒนาความรูຌความสามารถ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅน
พืๅนฐานละชุมชน 

2. สงสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไของคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานละชุมชน 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน หมายถึง คณะกรรมการทีไเดຌรับการตงตัๅงมาจากตัวทน

ผูຌปกครองครูศิษย์กาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนองค์กรชุมชนละผูຌทรงคุณวุฒิตาม พ.ร.บ.ระบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

อ านาจหนຌาทีไของคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน มีดังนีๅ 
1. ก ากับการด านินกิจการของสถานศึกษา฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมายกฎระบียบประกาศค าสัไง

ละนยบายของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษาละความตຌองการของชุมชนละทຌองถิไน 

2. สงสริมละสนับสนุนการด านินการกิจการดຌานตางโของสถานศึกษา 
3. มีอ านาจหนຌาทีไกีไยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา

฿นสถานศึกษาตามทีไกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการละบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
4. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกฎหมายระบียบประกาศ ฯลฯ ก าหนด฿หຌปຓนอ านาจหนຌาทีไของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ชุมชน หมายถึง ถิไนฐานทีไอยูของกลุมคนถิไนฐานนีๅมีพืๅนทีไอຌางอิงเดຌละกลุมคนนีๅมีการอยูอาศัย

รวมกันมีการท ากิจกรรมรียนรูຌติดตอสืไอสารรวมมือละพึไงพาอาศัยกันมีวัฒนธรรมละภูมิปัญญาประจ า
ถิไนมีจิตวิญญาณละความผูกพันอยูกับพืๅนทีไหงนัๅนอยูภาย฿ตຌการปกครองดียวกัน 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดการมีสวนรวมของหนวยงานตางโ฿น
การจัดการศึกษา 

มษายนูพฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

โ. ศึกษาองค์ความรูຌทีไกีไยวขຌองกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

มษายนูพฤษภาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

ใ. รวมกับสถานศึกษาสรຌางความรูຌความขຌา฿จบทบาท
หนຌาทีไของคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

มิถุนายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ/
สถานศึกษา 

4. ตงตัๅงละจัดท าทะบียนขຌอมูลคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานของรงรียน฿นสังกัด 

ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

5. ก ากับติดตามการด านินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

6. สรุปละรายงานผลการด านินการ มีนาคม/ภาย฿น1สัปดาห์
หลังสิๅนสุดกิจกรรม 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 - เมมี ู 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
1.คูมือการสรรหาละการลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/kumusanhakamakan.pdf 
2.คูมือการสรรหา ลือกละตงตัๅงคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

http://www.nongkhoo.in.th/files/downloads/nk1.pdf 
ใ.กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักกณฑ์ วิธีการสรรหาการลือกประธาน

กรรมการละกรรมการ วาระการด ารงต าหนงละการพຌนจากต าหนง ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. ๎๑๐๒ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0303-n.pdf 

  4. คูมือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 

ศึกษาวิคราะห์การมีสวนรวมของ
หนวยงานตางโ฿นการจัดการศึกษา 

ศึกษาองค์ความรูຌทีไกีไยวขຌองกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

รวมกับสถานศกึษาสรຌางความรูຌความขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไ
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัๅนพืๅนฐาน 

ตงตัๅงละจัดท าทะบียนขຌอมลูคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐานของรงรียน฿นสังกัด 

สรุปละรายงานผลการด านินการ 

ก ากับติดตามการด านินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/kumusanhakamakan.pdf
http://www.nongkhoo.in.th/files/downloads/nk1.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0303-n.pdf
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 ปฏิบัติงานอืไนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

1.งานธุรการ 
  วัตถุประสงค์ 

1. พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานของกลุมสงสรมิการจัดการศึกษากิดประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงาน
เดຌอยางราบรืไน ปຓนระบบ ปຓนปัจจุบันละถูกตຌอง 

2. พืไอประชาสัมพันธ์  สนับสนุนละประสานงานกับหนวยงานภาย฿นภายนอก 
3. พืไอจัดระบบขຌอมูลสารสนทศ วัสดุ ครุภัณฑ์฿หຌพรຌอม฿ชຌงาน 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
งานธุรการ  คือ งานทีไกีไยวกับอกสารหลักฐาน฿นราชการ  รวมทัๅงการควบคุมตรวจสอบอ านวย

ความสะดวก฿นการติดตอประสานงาน พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานของทุกฝຆายด านินเปสูปງาหมายทีไวางเวຌเดຌดี
ทีไสุดประกอบดຌวย 

1. งานสารบรรณ ปฏิบัติงาน ดังนีๅ 
        -จัด฿หຌมีบุคลากร฿นการจัดท างานสารบรรณของรงรียน 
                     -จัดหาครุภัณฑ์ละอุปกรณ์฿นการท างานธุรการ สารบรรณ฿หຌพียงพอ 
                    -จัดหาวัสดุทีไ฿ชຌ฿นงานสารบรรณ 
                     -จัด฿หຌมีอกสารละคูมือ฿นการปฏิบัติงานสารบรรณ 
                     -จัด฿หຌมีระบบการจัดกใบหนังสือราชการหรืออกสารตาง โของทางราชการอยางมี    
            ระบบ 
                      -จัด฿หຌมีทะบียนรับ  
   ูทะบียนสงหนังสือราชการ 
                     -จัด฿หຌมีทะบียนยืมหนังสือราชการ หรือ  อกสารของทางราชการ 
                     -ตรวจรางหนังสือตຌตอบตาง  โ  
                     -ตรวจสอบระบบงานสารบรรณ ฿หຌปຓนเปดຌวยความถูกตຌองละปຓนปัจจุบัน 
                     -ด านินการกีไยวกับการท าลายอกสารของทางราชการตามระบียบ 
       2. งานทะบียนละรายงาน   

3.งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานทีไปฏิบัติงานดังนีๅ 
            -วางผนการรักษาความปลอดภัยกีไยวกับอาคารสถานทีไ 
                     -จัดท าค าสัไงกีไยวกับรืไองการอยูวร 
                     -จัด฿หຌมีวัสดุอุปกรณ์ทีไจ าปຓน  ฿นการรักษาความปลอดภัย 
                     -ตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจวร 
                    -จัด฿หຌมีการบันทึกหตุการณ์฿นการอยูวร 
                     -จัด฿หຌมีการบันทึกการตรวจวร 
        4.งานประชาสัมพันธ์ 
       -ก าหนดงานละปງาหมาย฿นการประชาสัมพันธ์ 
       -จัดตรียมสถานทีไ  ละวัสดุอุปกรณ์ทีไจ าปຓน 
      -ก าหนดบุคลากร฿นการปฏิบัติหนຌาทีไงานประชาสัมพันธ์ 
                     -จัด฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปบบ พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมาย 
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                     -ก ากับ  ควบคุมการด านินงานประชาสัมพันธ์ 
                     -ประมินผลการประชาสัมพันธ์ 

   การประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การสืไอสารความคิดหใน ขาวสาร ขຌอทใจจริงตางโ เปสู
กลุมประชาชน ปຓนการสริมสรຌางความสัมพันธ์ละความขຌา฿จอันดีระหวางหนวยงาน  องค์การ  สถาบัน
กับกลุม ประชาชนปງาหมายละประชาชนทีไกีไยวขຌอง  พืไอหวังผล฿นความรวมมือ สนับสนุนจาก
ประชาชน รวมทัๅงมีสวนชวยสริมสรຌางภาพลักษณ์ ทีไดี฿หຌกหนวยงาน องค์การ สถาบันดຌวย ท า฿หຌ
ประชาชน กิดความนิยมลืไอม฿ส ศรัทธาตอหนวยงาน ตลอดจนคຌนหาละก าจัดหลงขຌา฿จผิด ชวยลบ
ลຌางปัญหา พืไอสรຌางความส ารใจ฿นการด านินงานของหนวยงานนัๅน 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1.การจัดท างานธุรการ  ชน การรับูสงหนังสือ การจัดระบบขຌอมูลละสารสนทศของกลุมฯ 
ตรวจสอบ วิคราะห์ หนังสือราชการ พืไอน าสง฿หຌผูຌรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตຌองหนังสือพืไอสงตอ
ผูຌบังคับบัญชา ละ/หรืออืไนโทีไกีไยวขຌอง ซึไงประกอบดຌวย 

1.1 งานสารบรรณ 
1.2 งานทะบียนละรายงาน 
1.3 งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานทีไ 
1.4 งานประชาสัมพันธ์ 

2. ประสานงานการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละภายนอกกลุม 
 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษา รายละอียดการปฏิบัติงานธุรการ ตลอดวลา จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
2. วางผน  จัดระบบการปฏิบัติงานงานธุรการ มษายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
3.ปฏิบัติงานตามระบบการปฏิบัติงานงานธุรการทีไก าหนด ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
4.ประสานงานกับหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกกลุม 

ตลอดป จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

5.ตรวจสอบ วิคราะห์ละประมินผลการปฏิบัติงาน ทุก 1 ดือน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
6.สรุปละรายงานผลการด านินงาน 1 สัปดาห์ หลัง

ตรวจสอบ/
ประมินผล 

จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

7.ปรับปรุงละพัฒนางานตามผลการประมิน หลังสรุปผลงาน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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 Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 - เมมี ู 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
1.คูมือปฏิบัติงานธุรการ 

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

http://km.dmcr.go.th/attachments/246_manualGAS.pdf 
3.ระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ 

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

 
 

ศึกษารายละอียดการปฏิบัติงาน
ธุรกำร 

วางผน  จัดระบบการปฏิบัติงานงานธุรการ 

 

ปฏิบัติงานตามระบบการปฏิบัติงานตามทีไก าหนด 

ประสานงานการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง 

ปรับปรุงละพัฒนา 

ตรวจสอบ วิคราะห์ละประมินผลการปฏิบัติงาน 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

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. งานคัดลือกนักรียนละสถานศึกษาพืไอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
  วัตถุประสงค์ 

แ. พืไอคัดลือกนักรียนระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทีไมีความประพฤติดี มีผลการรียน มีกิจกรรม
ละผลงานดีดน ขຌารับรางวัลพระราชทาน 

โ. พืไอคัดลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทีไจัดการศึกษาทีไเดຌมาตรฐานดีดน฿นดຌาน
ตางโ ขຌารับรางวัลพระราชทาน 

ใ. พืไอสงสริมละด ารงรักษาสภาพของสถานศึกษาทีไเดຌรับรางวัลพระราชทาน 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

แ. ประมินละคัดลือกนักรียน ตามระดับละขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ แ คน 
โ. ประมินละคัดลือกสถานศึกษา ตามระดับละขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ แ หง 
ใ. สนอผลการคัดลือก฿หຌคณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด 
4. สงสริมละด ารงรักษาสภาพของสถานศึกษาทีไเดຌรับรางวัลพระราชทาน 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
  นักรียน  หมายถึง  ผูຌรียน฿นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

 สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา หมายถึง  สถานศึกษาหรือหนวยงานทีไจัดการศึกษา฿หຌก
ดใกอายุใูๆ ป  กอนขຌารียนชัๅนประถมศึกษาปทีไแ  ดยจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือทีไสอดคลຌองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา หมายถึง  สถานศึกษาทีไปຂดสอนระดับประถมศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา หมายถึง  สถานศึกษาทีไปຂดสอนระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

แ. ศึกษารายละอียดนวทางการปฏิบัติละประมิน
สถานศึกษาพระราชทาน 

มิถุนายนูกรกฎาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

โ.ประชาสัมพันธ์ครงการคัดลือกนักรียนละสถานศึกษาพืไอ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขัๅน พืๅนฐาน฿หຌ
สถานศึกษาทุกสังกัดทราบ 

กรกฎาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

โ.รับสมัครสถานศึกษาขຌารวมครงการ สิงหาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ใ.ตงตัๅงคณะกรรมการประมินคัดลือก สิงหาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ไ.ประชุมชีๅจงคณะกรรมการประมินคัดลือก สิงหาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5.กรรมการประมินคัดลือก กันยายน คณะกรรมการฯ 
ๆ.สรุปผลการประมินคัดลือก กันยายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
็.สนอผลการคัดลือก฿หຌคณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด กันยายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
่. ประกาศผลการประมินคัดลือก กันยายน จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
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 Flow Chart   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
แ. บบประมินนักรียนพืไอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
โ. บบประมินสถานศึกษาพืไอรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา 
ใ. บบประมินสถานศึกษาพืไอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาละมัธยมศึกษา 

 อกสาร/หลักฐานอຌางอิง 
1. http://sportact.obec.go.th/ 
2. http://bet.obec.go.th/RSBE/index.php?option=com_content&task=blogsection

&id=7&Itemid=33ครงการคัดลือกนักรียนละสถานศึกษาพืไอรับรางวัลพระราชทาน 
ใ. คูมือการประมินนักรียนพืไอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ไ. คูมือการประมินสถานศึกษาพืไอรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา 
5. คูมือการประมินสถานศึกษาพืไอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาละมัธยมศึกษา 
ๆ. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดຌวยรางวัลพระราชทานกนักรียน นักศึกษา ละ

สถานศึกษา พ.ศ................ 
็. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไองหลักกณฑ์ละนวทางการด านินการคัดลือกนักรียน

นักศึกษาละสถานศึกษา พืไอรับรางวัลพระราชทาน 
่. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน รืไองหลักกณฑ์ละนวทางการ

ด านินการคัดลือกนักรียน นักศึกษาละสถานศึกษา พืไอรับรางวัลพระราชทานประจ าปการศึกษา 

รับสมัครสถานศกึษาทุกสังกัดขຌารวมครงการ 

ตงตัๅงคณะกรรมด านินงานคัดลือกฯ 

ประชุมชีๅจงคณะกรรมการด านินงานคัดลือกฯ 

คณะกรรมการฯด านินการประมิน 

สงผลการประมินพรຌอมบบประมิน 

ประชาสัมพันธ์ครงการคัดลือกนักรียนละสถานศกึษา 

ศึกษารายละอียดนวทางการปฏิบัติละประมนิ 

สรุปผลการประมินฯ 

ประกาศผลการประมินฯคัดลือก 

 

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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4. การจัดงานวันดใกหงชาติ 
  วัตถุประสงค์ 

  พืไอ฿หຌผูຌปกครองละประชาชนเดຌตระหนักถึงความส าคัญของดใก สน฿จการลีๅยงดู สัไงสอนละ
ชวยหลือสงคราะห์ดใกปຓนพิศษ  ฿หຌดใกยึดมัไน฿นสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ละการ
ปกครองระบบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ปຓนประมุข  ฿หຌดใกรูຌจักหนຌาทีไของตนละอยู฿น
ระบียบวินัยอันดี หในคุณคาละความส าคัญของตนอง 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

1. ประสานหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอรวมจัดกิจกรรมดใก 
2. ระดมทรัพยากร฿นการจัดงานวันดใก 
3. ท าหนຌาทีไลขานุการ฿นการจัดงานวันดใก 

 ค าจ ากัดความ/พืๅนฐานความรูຌ 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เดຌ฿หຌความหมายของค าวา "ดใก" เวຌ 
คือ "ดใก" หมายถึง คนทีไมีอายุยังนຌอย ยังลใก ออนวัน ชน ดใกชาย คือ ค าน ารียกดใกผูຌชายทีไมีอายุเม
กิน 14 ปบริบูรณ์ ละ ดใกหญิง คือ ค าน ารียกดใกผูຌหญิงทีไมีอายุเมกิน 14 ป บริบูรณ์ 
 งานวันดใก หมายถึง การจัดกิจกรรมตางโ฿นวันดใกหงชาติ  พืไอ฿หຌดใกเดຌตระหนักถึงคุณคา
บทบาทละความส าคัญของตนอง อาจจัดขึๅน฿นรงรียน หมูบຌานหรือหนวยงานตางโทัๅงภาครัฐละ
อกชน 

 วันดใกหงชาติ ฿นประทศเทย ตรงกับวันสาร์ทีไสองของดือนมกราคมของทุกป ปຓน
วันหยุดราชการทีไมิเดຌชดชย฿นวันท างานถัดเป มีการ฿หຌค าขวัญวันดใกทุกปดยนายกรัฐมนตรีเทย ริไมตຌน
จัดงานวันดใกครัๅงรกมืไอวันทีไ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ดยเดຌก าหนด฿หຌวันจันทร์รกของดือนตุลาคม 
ปຓนวันดใกหงชาติ จนกระทัไง฿นป พ.ศ. 2506 เดຌมีมติปลีไยนปลงวันดใกหงชาติมาปຓนวันสาร์ทีไสอง
ของดือนมกราคม ดยริไมจัดงานวันดใก฿นป พ.ศ. 2508 ปຓนตຌนมา 

 ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละอียดการจัดงานวันดใก฿นตละป ธันวาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
โ. ตงตัๅงคณะท างาน ธันวาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ใ. ประชุมคณะท างานก าหนดนวทางการจัดงานวันดใก฿หຌ ธันวาคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ไ. ประสานผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆายพืไอรวมสนับสนุนการจัดงาน ธันวาคมูมกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
5. ด านินการผนทีไก าหนด มกราคม จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 
ๆ.ประมินละสรุปผลการด านินงาน กุมภาพันธ์ จຌาหนຌาทีไกลุมสงสริมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Flow Chart 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
 - เมมี ู 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
1.หนังสือสัไงการจากกระทรวงศึกษาธิการละจังหวัด 
2.ความรูຌทีไกีไยวขຌองวันดใก 

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

 
 

 งานนักจิตวิทยารงรียนประจ าส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 

แ. งานชวยหลือนักรียนทีไเดຌรับการสงตอจากระบบการดูลชวยหลือนักรียน 

 วัตถุประสงค์ 
แ. พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรับการดูลชวยหลืออยางหมาะสม ตรงตามสภาพ น าเปสูการสงสริมละพัฒนา
ศักยภาพของนักรียน ปຓนคนทีไสมบูรณ์ทัๅงทางดຌานรางกาย จิต฿จ สังคมละสติปัญญา สามารถรียนจบ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

โ. พืไอดูลชวยหลือ วิคราะห์ละวินิจฉัยปัญหานักรียนปຓนรายบุคคล ปรับพฤติกรรม ฿หຌค านะน าปรึกษา
กนักรียนละผูຌกีไยวขຌองปຓนรายบุคคล 

ศึกษารายละอียดการจัดงานวันดใก฿นตละป 

ตงตัๅงคณะท างาน 

ประชุมคณะท างานก าหนดนวทางการจัดงานวันดใก 

ประสานผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆายพืไอ฿หຌรวมสนับสนุนการจัดงาน 

ด านินการผนทีไก าหนด 

ประมินละสรุปผลการด านินงาน 

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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 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

แ. ฿หຌการชวยหลือนักรียนทีไเดຌรับการสงตอจากระบบการดูลชวยหลือนักรียน ชน การตัๅงครรภ์  ภาวะจิต
วช  ติดกม  พนัน  สืไอออนเลน์  ถูกทิๅง  ปลอยปละ  ละลย  ดใกตกหลน  ออกกลางคัน  ยาสพติด  การ
กลัไนกลຌง  ปຓนตຌน 

โ. วิคราะห์ละวินิจฉัยปัญหานักรียนปຓนรายบุคคลทีไมีปัญหาซับซຌอนหรือจากการสงตอดຌวยวิธีทีไหลากหลาย 
เดຌก บบทดสอบทางจิตวิทยาดຌานสติปัญญา อารมณ์ สังคม ละวางผนการกຌเขปัญหา   
ใ. ประมิน ส ารวจ วิคราะห์ สภาวะทางสุขภาพจิตดຌวยวิธีการทางจิตวิทยากับนักรียน พืไอคຌนหา อธิบาย 
ท านายนวนຌม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ รงจูง฿จ ความถนัด บุคลิกภาพ สาหตุ
ของปัญหาสุขภาพจิต฿นระดับบืๅองตຌน 

ไ. ฿หຌค าปรึกษากนักรียนละผูຌกีไยวขຌองปຓนรายบุคคล รายกลุม ละบ าบัดครอบครัว พืไอการบ าบัดละ
กຌเขปัญหาฉพาะรืไอง หรือปัญหาทีไซับซຌอน ชน พฤติกรรมสีไยง รืไองยาสพติด  การทะลาะวิวาท การ฿ชຌ
ความรุนรง ฯลฯ 

5. ปรับพฤติกรรม ฟຕนฟูสภาวะทางจิต฿จ สังคม อารมณ์ สงสริมพัฒนาการ฿นระดับบืๅองตຌน พืไอ฿หຌนักรียน
ขຌา฿จ ยอมรับปัญหาของตนอง ปรับปลีไยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีการกຌเข
ปัญหา฿หຌหมาะสม  
ๆ. ฿หຌการดูลชวยหลือ สงสริมพัฒนากลุมดใกพิศษ ชน ดใกสมาธิสัๅน ดใกออทิสติก ดใกบกพรองทางการ
รียนรูຌ (LD)  ดใกทีไมีสติปัญญาบกพรอง  
็. ติดตามการชวยหลือละประสานสงตอหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน รงพยาบาล฿นพืๅนทีไ บຌานพักดใกละ
ครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าภอ ฯลฯ 

่. สรุปรายงานผลการด านินงานกผูຌบังคับบัญชา ละหนวยงานตຌนสังกัด 

 

 ค าจ ากัดความ 

การดูลชวยหลือนักรียน หมายถึง การสงสริม การปງองกันละการชวยหลือ กຌเขปัญหา ดยวิธีการละ 
ครืไองมือส าหรับครูทีไปรึกษาละบุคลากรทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌการด านินงานพัฒนานักรียน ดยนຌน฿หຌนักรียน 
ปຓนคนดี คนกง ปลอดภัยจากสารสพติด ละมีความสุข฿นการด ารงชีวิต  
รูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดกใบขຌอมูลนักรียนรายบุคคล ประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา 
ขຌอมูลดຌานสุขภาพ ความสามารถพิศษ ฯลฯ 

การคัดกรองนักรียน หมายถึง การจัดกลุมนักรียนตามฐานขຌอมูลรายบุคคลปຓนกลุมปกติ กลุมมีปัญหา ละ
กลุมสีไยง  
การสงตอ หมายถึง กิจกรรมทีไจัดพืไอนักรียนทีไมีความสามารถพิศษหรือมีปัญหาปຓนพิศษทีไตຌอง อาศัยการมี
สวนรวมจากหนวยงานหรือบุคลากรทีไมีความช านาญฉพาะดຌาน ู การสงตอภาย฿น ครูทีไปรึกษาสงตอเปยังผูຌทีไ
กีไยวขຌองภาย฿นรงรียน ดยพิจารณาจากปัญหา ของนักรียน ชน ครูนะนว ครูพยาบาล ครูภชนาการ 
ครูประจ าวิชา หรือฝຆายกิจการนักรียน ปຓนตຌน ู การสงตอภายนอก ผูຌทีไกีไยวขຌองภาย฿นรงรียนด านินการสง
ตอเปยังผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน฿นกรณีทีไนักรียนมีปัญหา ยากตอการชวยหลือ 
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 ขัๅนตอน/ รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

รับรืไองจากสถานศึกษา฿นสังกัด ตลอดป นักจิตวิทยารงรียนฯ 

ประสานของทราบขຌอมูล ละอกสารทีไกีไยวขຌอง ตลอดป นักจิตวิทยารงรียนฯ/ รงรียนตຌน
สังกัด 

ประมินละวินิจฉัย฿นบืๅองตຌน  
    ู กรณีเมรงดวน นะน านวทางการดูล
ชวยหลือ฿หຌกครู ฿นการสงสริมพัฒนา 
    ู กรณีรงดวน ลงพืๅนทีไประมิน ฿หຌค าปรึกษา ละ
฿หຌการชวยหลือ 

ภาย฿น แ 
สัปดาห์ หลัง
เดຌรับรืไอง 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ รงรียนตຌน
สังกัด 

ประมิน วินิจฉัยความรุนรง  ภาย฿น โ วัน นักจิตวิทยารงรียนฯ 

ปรับพฤติกรรมนักรียนรวมกับครูละผูຌปกครอง ระยะวลาตาม
อาการ 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ ครู/ 
ผูຌปกครอง 

ประชุม case conference รวมกับสหวิชาชีพ กรณี
พฤติกรรมนักรียนเมดีขึๅน 

ภาย฿น แ 
สัปดาห์ หลัง
การติดตาม
อาการ  

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ สหวิชาชีพ 

สงตอผูຌชีไยวชาญฉพาะทาง ชน นักจิตวิทยาคลินิก 
จิตพทย์ 

ระยะวลาตาม
อาการ 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ นักจิตวิทยา
คลินิก จิตพทย์ 

สรุปสถิติละสรุปรายงานผลการด านินงาน ภาย฿น แ 
สัปดาห์หลังการ
สงตอ/ การ
ประมินอาการ
สิๅนสุด 

นักจิตวิทยารงรียนฯ 
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 Flow chart  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรืไองจากสถานศึกษา฿นสังกัด 

ประสานของทราบขຌอมูล ละ
อกสารทีไกีไยวขຌอง 

ประมินละวินิจฉัย฿น
บืๅองตຌน 

รงดวน 

เมรงดวน นะน านวทางการดูลชวยหลือ
฿หຌกครู ฿นการสงสริมพัฒนา 

ประมินละวินิจฉัย 

ลงพืๅนทีไประมิน ฿หຌค าปรึกษา ละ฿หຌการชวยหลือ 

ปรับพฤติกรรมนักรียนรวมกับครูละผูຌปกครอง 

พฤติกรรมนักรียน 

ประชุม case conference รวมกับสหวิชาชีพ 

สงตอผูຌชีไยวชาญฉพาะทาง ชน นักจิตวิทยาคลินิก จิตพทย์ ติดตามการชวยหลือ 

สรุปสถิติละสรุปรายงานผลการ
ด านินงาน 

รุนรง 

เมรุนรง 

เมดีขึๅน 

ดีขึๅน 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ู บบฟอร์ม ฉก.ชน.เแ 

ู บบบันทึกการ฿หຌค าปรึกษา 

ู บบรายงาน 

ู บบสงตอ 

ู ครืไองมือบบคัดกรองสุขภาพจิตทีไกีไยวขຌอง 
 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 

ู พระราชบัญญัติการศึกษาหงช าติ พ.ศ. 2542 ละทีไกเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2545 

ู พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

ู พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. 2546  

ู พระราชบัญญัติการปງองกันละกຌเขปัญหาการตัๅงครรภ์฿นวัยรุน พ.ศ.2559  

ู พระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนาดใกละยาวชนหงชาติ พ.ศ.2550 ละทีไกຌเขพิไมติม 

 

2. งานสริมสรຌางความขຌมขใงระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿หຌกรงรียน฿นสังกัด 

 วัตถุประสงค์ 
1. พืไอสงสริม สนับสนุน฿หຌรงรียน ครูประจ าชัๅน ครูผูຌรับผิดชอบระบบการดูลชวยหลือนักรียน สามารถน า
กระบวนการ ทัๅง 5 ขัๅนตอนของระบบการดูลชวยหลือนักรียน เปปฏิบัติเดຌจริง ปຓนรูปธรรม ละปຓนเป฿น
ทิศทางดียวกัน  

2. พืไอ฿หຌนักรียนกลุมสีไยงหรือกลุมมีปัญหาเดຌรับการชวยหลือทีไถูกตຌอง หมาะสม 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

แ. วางผนการปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการศึกษา ศึกษานิทศก์ ละบุคลากรทีไกีไยวขຌอง 
โ. รวมก าหนดมาตรการนวทาง฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกรงรียน฿นสังกัด ขน ประดในการคัดกรอง นว
ทางการชวยหลือ การสงตอ ปຓนตຌน 

ใ. ตงตัๅงคณะท างาน พืไอขับคลืไอนระบบการดูลชวยหลอืนักรียน ละพืไอด านินงานคุຌมครองละ
ชวยหลือนักรียน 

4. ศึกษา ผยพร ประชาสัมพันธ์ องค์ความรูຌทีไมีประยชน์฿นการดูลชวยหลือนักรียน สงสริมสุขภาพจิต
ของนักรียน ละสริมสรຌางสุขภาวะทีไดี 
5. สงสริม สนับสนุนรงรียน฿นสังกัด฿หຌมีองค์ความรูຌละทักษะทีไจ าปຓน฿นการด านินงานดຌานการดูล
ชวยหลือนักรียน ชนพัฒนาครูหรือผูຌรับผิดชอบ฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿นการคัดกรองนักรียนรายบุคคล 
พัฒนาครูหรือผูຌรับผิดชอบ฿หຌมีองค์ความรูຌกีไยวกับจิตวิทยาหรือสุขภาพจิตดใกวัยรียน หรือรคทางจิตวชดใก
ละวัยรุน ฯลฯ 

ๆ. จัดกิจกรรมสงสริมพัฒนา ปງองกัน ฝງาระวัง ปัญหาพฤติกรรมละสุขภาพจิต฿หຌกนักรียน รวมกับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
็. ก ากับ ติดตาม ชวยหลือนักรียนกลุมสีไยง จากการรายงานผลการยีไยมบຌานนักรียน ผลการคัดกรอง
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นักรียน ละผลการจัดกิจกรรมของรงรียน 

่. สรุปรายงานผลกผูຌบังคับบัญชาละหนวยงานตຌนสังกัด 

 

 ค าจ ากัดความ 

องค์ความรูຌ หมายถึง ความรูຌทีไกีไยวกับ฿นการดูลชวยหลือนักรียน การสงสริมสุขภาพจิตของนักรียน 

การจัดกิจกรรมปງองกัน หมายถึง กิจกรรมทีไจัดขึๅนพืไอนักรียนกลุมปกติปງองกันละสรຌางความ ขຌมขใง ปຓน
การสรຌางภูมิคุຌมกันปງองกันความสีไยงของนักรียน  
การจัดกิจกรรมกຌปัญหา หมายถึง กิจกรรมทีไจัดขึๅนพืไอนักรียนกลุมทีไมีปัญหาดຌานตางโ ตามสภาพ ปัญหา 
ชน การระดมทุนพืไอการศึกษาส าหรับดใกขาดคลน การขຌาคายปรับปลีไยนพฤติกรรม พืไอนทีไปรึกษา ฯลฯ  
การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมทีไจัดขึๅนพืไอนักรียนทีไมีความสามารถพิศษ พืไอสงสริม ฿หຌนักรียน
เดຌพัฒนาตามศักยภาพ 

 

 ขัๅนตอน/ รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

วางผนการปฏิบัติงาน ตุลาคม นักจิตวิทยารงรียนฯ/ นักวิชาการ
ศึกษา/ ศึกษานิทศก์  

ก าหนดมาตรการ/นวทาง฿นการปฏิบัติงาน฿หຌก
สถานศึกษา฿นสังกัด 

ตุลาคม นักจิตวิทยารงรียนฯ/ นักวิชาการ
ศึกษา/ ศึกษานิทศก์ 

ตงตัๅงคณะท างานหรือรวมปຓนคณะท างานพืไอ
ขับคลืไอนระบบการดูลชวยหลือนักรียน 

ตุลาคม นักจิตวิทยารงรียนฯ/ คณะท างาน 

ผยพรประชาสัมพันธ์องค์ความรูຌทีไปຓนประยชน์ 
฿นการดูลชวยหลือนักรียน การสงสริมสุขภาพจิต
ของนักรียน  

ตลอดป นักจิตวิทยารงรียนฯ 

จัดกิจกรรมสงสริมพัฒนา ปງองกัน ฝງาระวัง ปัญหา
พฤติกรรมละสุขภาพจิต฿หຌกนักรียน ครู หรือ
ผูຌรับผิดชอบ 

กุมภาพันธ์ – 
สิงหาคม 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ จຌาหนຌาทีไกลุม
สงสริมฯ 

ก ากับ ติดตาม ละ฿หຌการชวยหลือนักรียนกลุม
สีไยง จากการรายงานผลการด านินงานระบบการ
ดูลชวยหลือนักรียน 

ตลอดป นักจิตวิทยารงรียนฯ 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน กันยายน นักจิตวิทยารงรียนฯ 
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 Flow chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางผนการปฏิบัติงาน 

ก าหนดมาตรการ/นวทาง฿นการปฏิบัติงาน
฿หຌกสถานศึกษา฿นสังกัด 

ตงตัๅงคณะท างานหรือรวมป็นคณะท างานพืไอ
ขับคลืไอนระบบการดูลชวยหลือนักรียนสังกัด 

ผยพรประชาสัมพันธ์องค์ความรูຌทีไป็นประยชน์ ฿นการดูล
ชวยหลือนักรียน การสงสริมสุขภาพจิตของนักรียน  

จัดกิจกรรม/ โครงการ 

ส าหรับครู/ บุคลากรทางการศึกษา 

ก ากับ ติดตาม ละ฿หຌการชวยหลือนักรียนกลุมสีไยง จากการ
รายงานผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 

ส าหรับนักรียน 

สงสริม สนับสนุนรงรียน฿นสังกัด
฿หຌมีองค์ความรูຌละทักษะทีไจ าป็น
฿นการด านินงานดຌานการดูล
ชวยหลือนักรียน 

สงสริมพัฒนา ป้องกัน ฝ้าระวัง 
ปัญหาพฤติกรรมละสุขภาพจิต 

สรุปละรายงานผลการด านินงาน 
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 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ู เมมีู 

 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
ูเมมีู 

 

3. งานคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียนทีไผชิญหตุวิกฤต 

 วัตถุประสงค์ 
1. พืไอคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียนทีไผชิญหตุวิกฤต 

 ขอบขตการปฏิบัติงาน 

แ. นักจิตวิทยารงรียนประจ าส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละผูຌปฏิบัติงานศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละ
ชวยหลือนักรียนส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ตรวจสอบขຌอทใจจริง ละอกสารทีไกีไยวขຌอง 
โ. รายงานหตุ฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ 

ใ. นักจิตวิทยารงรียนประจ าส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละผูຌปฏิบัติงานศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละ
ชวยหลือนักรียนส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ด านินการคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียนทีไผชิญหตุ
วิกฤติ ชน ถูกลวงละมิดทางพศเดຌรับผลกระทบจากความรุนรง หรือเมเดຌรับความปຓนธรรมจากระบบ
การศึกษา รคติดตอ อุบัติหตุ จมนๅ า ภัยพิบัติ สียชีวิต 

4. นักจิตวิทยารงรียนประจ าส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ประสานความรวมมือกับภาคีครือขายทีไกีไยวขຌอง
พืไอด านินงานคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

5. จัดประชุม Case conference ิฉพาะกรณีี 
ๆ. รายงานหตุ฿หຌ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ทราบ ิความรงดวนรายกรณีี 
็. ติดตามการชวยหลือจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
่. สรุปสถิติละรายงานผลการด านินกผูຌบังคับบัญชาละหนวยงานตຌนสังกัด 

 

 ค าจ ากัดความ 

ผชิญหตุวิกฤต หมายถึง การด านินงานดุลชวยหลือนักรียน฿นสถานการณ์ทีไเมปกติ ละมีความรงดวน 
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 ขัๅนตอน/ รายละอียดการปฏิบัติงาน 

 

ขัๅนตอน/รายละอียดการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 

เดຌรับการประสานจากสถานศึกษาตຌนสังกัด ตลอดป สถานศึกษาตຌนสังกัด 

ตรวจสอบขຌอทใจจริง ละอกสารทีไกีไยวขຌอง    ภาย฿น แ วันหลังเดຌรับ
การประสาน 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ ผูຌปฏิบัติงานศูนย์
ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือนักรียน 

รายงานหตุ฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ ภาย฿น แ วันหลังเดຌรับ
การประสาน 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ ผูຌปฏิบัติงานศูนย์
ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือนักรียน 

ด านินงานคุຌมครองละชวยหลือนักรียน  ภาย฿น แ วันหลังเดຌรับ
การประสาน 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ ผูຌปฏิบัติงานศูนย์
ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือนักรียน/ 
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ิสหวิชาชีพี 

ประสานความรวมมือกับภาคีครือขายทีไ
กีไยวขຌอง 

ภาย฿น แ วันหลังเดຌรับ
การประสาน 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ ผูຌปฏิบัติงานศูนย์
ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือนักรียน/ 
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ิสหวิชาชีพี 

ประชุม Case conference ิฉพาะกรณีี ตามอาการ/
สถานการณ์รุนรง 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ สหวิชาชีพ 

ติดตามการชวยหลือ ตามระยะวลาการ
ด านินงานของ
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 

นักจิตวิทยารงรียนฯ/ ผูຌปฏิบัติงานศูนย์
ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือนักรียน 

สรุปสถิติละสรุปรายงานผลการด านินงาน ภาย฿น แ สัปดาห์หลัง
จาการสรุปผลความ
ชวยหลือ 

นักจิตวิทยารงรียนฯ 
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 Flow chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บบฟอร์มทีไ฿ชຌ 
ู บบฟอร์ม ฉก.ชน.เแ 

ู บบบันทึกการ฿หຌค าปรึกษา 

ู บบรายงาน 

ู บบสงตอ 

ู ครืไองมือคัดกรองสุขภาพจิตทีไกีไยวขຌอง 
 

เดຌรับการประสานจากสถานศึกษา
ตຌนสังกัด

ตรวจสอบขຌอทใจจริง ละอกสารทีไกีไยวขຌอง    

รายงานหตุ฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ 

ด านินงานคุຌมครองละชวยหลือนักรียน 

ประสานความรวมมือกับภาคีครือขาย 

ทีไกีไยวขຌอง 

ประชุม Case conference ิฉพาะกรณีี
นักรียน 

ติดตามการชวยหลือนักรียน 

สรุปสถิติละรายงานผลการด านินงาน 
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 อกสาร/ หลักฐานอຌางอิง 
ู พระราชบัญญัติการศึกษาหงช าติ พ.ศ. 2542 ละทีไกเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2545 

ู พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

ู พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. 2546  

ู พระราชบัญญัติการปງองกันละกຌเขปัญหาการตัๅงครรภ์฿นวัยรุน พ.ศ.2559  

ู พระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนาดใกละยาวชนหงชาติ พ.ศ.2550 ละทีไกຌเขพิไมติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

คำสัไง สำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต 1 ทีไ 135/2563 

รืไอง กกรกำหนดหน้าทีไละความรับผิดชอบให้ข้าราชการ ละบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำละ 

ลูกจ้างชัไวคราวปฏิบัติงาน 
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กลุมสงสริมการจัดการศึกษา              
1. นางพิศมัย   สุขรักษา    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิศษ  ต าหนงลขทีไ อ ใ้ 

    ปฏิบัติหนຌาทีไ ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการจัดการศึกษา  มีหนຌาทีไรับผิดชอบละปฏิบัติงานดังนีๅ   
ก ำกับ ควบคุม ดูล นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรศึกษำปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรศึกษำปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำน
สูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรศึกษำ  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย     

แ. ควบคุม ก ำกับดูลละตรวจพิจำรณำงำน฿นกลุม฿หຌกำรปฏิบัติหนຌำทีไป็นเปตำมระบียบกฎหมำยขຌอบังคับ  
นยบำยละบบธรรมนียมทำงรำชกำร 
 โ. ก ำกับผนงำน ตรวจสอบ กลัไนกรองละสนอควำมคิดหในตำมภำรกิจงำนทีไรับผิดชอบ฿นกลุมกอนสนอ
ผูຌบังคับบัญชำสัไงกำรหรือลงนำม 
 ใ. วิครำะห์ วิจัย ศึกษำคຌนควຌำ  วิครำะห์ขຌอมูลละสถิติกำรศึกษำพืไอกำรพัฒนำงำนละกำรจัด 
กำรรียนกำรสอนตำมกรอบภำรกิจของกลุม ละภำรกิจของส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำละผยพรกสถำนศึกษำ 
ละผูຌทีไกีไยวขຌองพืไอน ำเปสูผูຌปฏิบัติ 

 ไ. งำนควำมมัไนคงของชำติ ละกำรตรวจหอพัก สถำนประกอบกำร 
 5.  ประสำนสงสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำละวัฒนธรรม  

 ๆ.  งำนสงสริมกิจกรรมลูกสือ นตรนำรี งำนยุวกำชำด  ผูຌบ ำพใญประยชน์  ลูกสือชำวบຌำนระดับจังหวัด 
7. งำนสงสริมกิจกรรมประชำธิปเตยละวินัยนักรียน ละสภำนักรียนดใกยำวชน฿นสภำศึกษำ 
8. งำนกำรสอบธรรมศึกษำประจ ำป 
9. งำนประสำนงำนมูลนิธิปรม  ติณสูลำนนท์ 
10. งำนทุนทุกประภท  ยกวຌน  ทุน  กยศ. 

 แแ. คัดลือกดใกละยำวชนดีดนตำง โ 
 แโ. กำรจัดงำนวันดใกหงชำติ       
 13. งำนสงสริมกำรทียบอนผลกำรรียน ละตรวจสอบวุฒิทำงกำรศึกษำของนักรียน 

แไ. งำนสงสริมกีฬำละนันทนำกำรของสถำนศึกษำหนวยงำน 
แ5. ปฏิบัติหนຌำทีไทน นำงสำริกำ  ชำยผำ ละนำงอรอุมำ  ค ำสุข กรณีบุคคลดังกลำวเมอยูหรืออยูตเม      

สำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ 
แๆ. ปฏิบัติงำนอืไน โ ตำมทีไผูຌบังคับบัญชำมอบหมำย   
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2. นางสาริกา  ชายผา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าหนงลขทีไ อ ไแ  
       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ           
ควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรศึกษำ  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย 

1. ปฏิบัติหนຌำทีไทนผูຌอ ำนวยกำรกลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ ล ำดับทีไ แ ฿นกรณีผูຌอ ำนวยกำรกลุมเมอยู
หรืออยูตเมสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไรำชกำรเดຌ  

2. งำนจัดกำรศึกษำตำมครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัวละ     
พระบรมวงศำทุกพระองค ์

3. งำนขับคลืไอนหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงสูสถำนศึกษำ 
4. งำนประมินคุณธรรมละควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนของส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ITA 
5. งำนประมินคุณธรรมละควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนของสถำนศึกษำ ITA ิรงรียนคุณภำพประจ ำ

ต ำบลี 
6. งำนครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรม

รำชกุมำรี 
7. งำนครงกำรบริจำคลหิต 
8. งำนสงสริมกำรรียนรูຌดຌำนสหกรณ์฿นสถำนศึกษำ       
9. ปฏิบัติหนຌำทีไทน  นำงพิสมัย  สุขรักษำ กรณีบุคคลดังกลำวเมอยูหรืออยูตเมสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ 
แเ. ปฏิบัติงำนอืไน โ ตำมทีไผูຌบังคับบัญชำมอบหมำย 

ใ .นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม  นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ   ต าหนงลขทีไ อ ไโ 

    มีหนຌาทีไรับผิดชอบละปฏิบัติงานดังนีๅ 
ปฏิบัติงำนดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรศึกษำ

ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะ
ผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำน            
วิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

แ.  งำนประสำนกำรปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติด฿นสถำนศึกษำ 
โ.  งำนกำรประมินนักรียน  นักศึกษำละสถำนศึกษำพืไอรับรำงวัลพระรำชทำน   
ใ.  ครงกำรรงรียนสีขำว 
4. ครงกำร To Be Number One 
5. ครงกำรคัดกรองปัจจัยพืๅนฐำนนักรียนยำกจน ิCCTี 
6. งำนกำรด ำนินกำรบ ำหนใจควำมชอบกรณีพิศษ฿หຌกจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติงำนดຌำนยำสพติด 
7. งำนปງองกันรคอดส์  พศศึกษำ 
8. งำนปງองกันละกຌปัญหำกำรคຌำมนุษย์ 
9. ปฏิบัติหนຌำทีไทน นำงทัศนย์วรรณ จันทศิลป์  ละ นำงสำวสุนิสำ ข ำพลับ กรณีบุคคลดังกลำวเมอยู 

หรืออยูตเมสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ 
10. ปฏิบัติงำนอืไน โ ตำมทีไผูຌบังคับบัญชำมอบหมำย 
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ไ. นางสาวพใญประภา  บรรทา    นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ต าหนงลขทีไ อ ไใ  
    มีหนຌาทีไรับผิดชอบละปฏิบัติงานดังนีๅ 

ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรศึกษำ
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะ
ผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำน              
วิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

1. งำนครงกำรอำหำรกลำงวันละครงกำรรงรียนตຌนบบอำหำรกลำงวัน฿นรงรียนประถมศึกษำ 
2. ครงกำรอำหำรสริม ินมี 
3. ครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลอำหำรทีไดี฿นรงรียนประถมศึกษำ 
4. ครงกำรพัฒนำระบบนๅ ำดืไมสะอำด฿นรงรียน ครงกำรสงสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรอำหำร กຌเข

ปัญหำภำวะทุพภชนำกำร 
5. ครงกำรนักรียนเทยสุขภำพดี 
6. ครงกำรพัฒนำสติปัญญำดใกเทย 
7. ครงกำรรงรียนสงสริมสุขบัญญัติหงชำติ  
8. งำนขับคลืไอนรงรียนสงสริมสุขภำพระดับพชร 
9. งำนครงกำรวำยนๅ ำพืไอชีวิตรอด ภำคฤดูรຌอน  

 แเ.  ครงกำรรงรียนปลอดขยะละส ำนักงำนปลอดขยะ 
 แแ.  ครงกำรพัฒนำสຌวมสุขสันต์ 
 แโ.  ครงกำรพัฒนำสิไงวดลຌอม฿นสถำนศึกษำ,งำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม,งำนอนุรักษ์
พลังงำนลดภำวะลกรຌอน 
 แใ. งำนทันตกรรมนักรียน฿นสถำนศึกษำ 
 แไ. งำน อย.นຌอย ละกำรคุຌมครองผูຌบริภค 
 แ5. งำนปງองกันละควบคุมรคตำง โ ฿นสถำนศึกษำ 
 16. งำนคัดกรองละดูลชวยหลือสุขภำพจิต฿นดใก ๆ – แ5 ป  
 แ็. ปฏิบัติหนຌำทีไทน  นำงลำวัลย์ฉวี  ศรีงำม  ละนำงทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์  กรณีเมอยูหรืออยูต
เมสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ 
           แ่. ปฏิบัติงำนอืไน โ ตำมทีไผูຌบังคับบัญชำมอบหมำย   
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5.  นางทัศนย์วรรณ   จันทศิลป์  ต าหนง นักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าหนงลขทีไ อ ไไ 

     มีหนຌาทีไรับผิดชอบละปฏิบัติงานดังนีๅ 
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรศึกษำ

ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะ
ผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำน         
วิชำกำรศึกษำปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    

1. งำนนยบำยกำรรับนักรียน           
2. นิทศ ติดตำม ตรวจยีไยม ประมินผลสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ฿นระบบ  กำรศึกษำนอกระบบตำม

อัธยำศัยละกำรศึกษำตลอดชีวิต 
ใ.  งำนศูนย์ฝງำระวังดใกออกกลำงคัน  ติดตำมกำรกຌเขปัญหำดใกออกกลำงคัน  
4. งำนกำรรำยงำนผูຌส ำรใจกำรศึกษำ 
5. งำนจัดกใบหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ิปพ.ใี 
6. งำนสงสริมละสนับสนุนนักรียน฿นครงกำรจัดสอบคัดลือกนักรียน ตำมครงกำรพัฒนำ

อัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ละวิทยำศำสตร์ ิสสวท.ี  
7   ครงกำรกองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอกำรศึกษำ ิกยศ.ี 
่.  งำนสริมสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชนดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
้. งำนถำยอนสถำนศึกษำ฿หຌกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
แเ. ปฏิบัติหนຌำทีไทน นำงลำวัลย์ฉวี  ศรีงำม  ละ นำงสำวพใญประภำ  บรรทำ กรณีบุคคลดังกลำว

เมอยูหรืออยูตเมสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ 
11. ปฏิบัติงำนอืไน โ ตำมทีไผูຌบังคับบัญชำมอบหมำย 

 
6. นางปริยา งามรจน์   ต าหนง  จຌาพนักงานธุรการ ช านาญงาน  ต าหนงลขทีไ อ ไ5 

    มีหนຌาทีไรับผิดชอบละปฏิบัติงานดังนีๅ 
 ปฏิบัติงำน ดยตຌองก ำกับนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ  
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนดຌำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทัไวเป ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน
ทีไมีประสบกำรณ์   ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนดຌำนธุรกำรหรือบริกำรทัไวเป  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไรับเดຌรับมอบหมำย   
 1. ปฏิบัติหนຌำทีไหัวหนຌำงำนธุรกำรกลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 โ. งำนกำร รับ ู สงหนังสือหนังสือตำมระบบรำชกำรทำง  internet ดຌวยระบบปฏิบัติกำร ระบบ SMART  
OBEC  ละ ระบบ SMART AREA ิAMSS++ี 
      ใ. ตรวจสอบละควบคุมกำรสงหนังสือรำชกำรทำงวใบเซต์ของกลุม 
 ไ. งำนกีไยวกับหนังสือจຌงวียน ระบียบกฎหมำย น ำสนอผูຌบังคับบัญชำตำมล ำดับ       
      5. ออกบบระบบงำนสำรบรรณ฿หຌหมำะสมละสอดคลຌองกับระบบงำน สำรบรรณของส ำนักงำน         
ขตพืๅนทีไกำรศึกษำ 
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6. งำนกำรจัดซืๅอ/อกสำรหลักฐำนสดงผลกำรรียน ิบบ ปพ.ี 
7. จัดท ำทะบียนคลุมอกสำรหลักฐำนสดงผลกำรรียน  
่. กำรขออนุญำต ปຂด – ปຂด สถำนศึกษำตำมระบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 

          ้ งำนทัศนศึกษำดูงำนของนักรียนตำมระบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  
          แเ. ปฏิบัติหนຌำทีไทน  นำงศศินิภำ อ ำภำวงศ์ กรณีบุคคลดังกลำวเมอยูหรืออยูตเมสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ 
          แแ. ปฏิบัติงำนอืไน โ ตำมทีไผูຌบังคับบัญชำมอบหมำย 

๔. นางศศินิภา  อ าภาวงศ์  ต าหนง  จຌาพนักงานธุรการช านาญงาน 

มีหนຌาทีไรับผิดชอบละปฏิบัติงานดังนีๅ 
ปฏิบัติงำนดยตຌองก ำกับ ดูล นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ  

ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนดຌำนธุรกำรสำรบรรณ หรือบริหำรทัไวเป ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน
ทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนดຌำนธุรกำรหรือบริกำรทัไวเป 
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

1. ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

2. งำนประชุมภำย฿นกลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำละบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

3. จัดท ำทะบียนคุมวัสดุส ำนักงำน ของกลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

4. งำนกำรจຌำงครูชำวตำงชำติละกำรตอวีซำ ิVISAี 
5. งำนครงกำรนักรียนลกปลีไยนนำนำชำติ 
6. งำนอำสำสมัครชำวตำงชำติ 
7. งำนกำรจ ำหนำยติดตำมสอบถำมกำรยຌำยสถำนศึกษำของนักรียน 

8. กำรขออนุญำตดินทำงเกลละอยูคำยพักรม 

9. ประชำสัมพันธ์กำรฝຄกอบรมผูຌบังคับบัญชำลูกสือ 

10. ปฏิบัติหนຌำทีไทน นำงปริยำ งำมรจน์ ละ นำงอรอุมำ ค ำสุข  กรณีเมอยูหรือเมสำมำรถปฏิบัติ
หนຌำทีไเดຌ 

11. งำนอืไน โ ทีไมีผูຌบังคับบัญชำมอบหมำย 

่. นางอรอุมา  ค าสุข   ต าหนง  จຌาหนຌาทีไลูกสือจังหวัด 

    มีหนຌาทีไรับผิดชอบละปฏิบัติงานดังนีๅ 
 แ. ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำรอืไน โ ชน  ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี    
ขต โ – 5 ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ขต โ้  สถำนศึกษำอกชน  สถำบันอำชีวศึกษำ   
ทศบำลนครอุบลรำชธำนี องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ฯลฯ  
 โ. กำรขอรับพระรำชทำนหรียญลูกสือสดุดี ขอขใมลูกสือบ ำพใญประยชน์ กำรขอพระรำชทำน
หรียญลูกสือสรรสริญ  กำรขอมีต ำหน งทำงลูกสือ กำรคัดลือกผูຌบังคับบัญชำลูกสือดีดน  กำรขอ
พระรำชทำนหรียญลูกสือยัไงยืน 
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 ใ. กำรปฏิบัติงำนกีไยวกับลูกสือพืไอขอรับครืไองหมำยวูดบดจ์ โ ,ใ ทอน ละ ไ ทอน 
 ไ. กำรขออนุมัติครงกำรฝຄกอบรมผูຌบังคับบัญชำลูกสือชัๅนควำมรูຌทัไวเป ขัๅนควำมรูຌบืๅองตຌน ิB.T.C.ี     
ขัๅนควำมควำมรูຌชัๅนสูง ิA.T.C.ี วูดบดจ์ ใ ทอน ิA.L.T.C.ี  
 5. จัดตรียมงำนวันคลຌำยวันสถำปนำคณะลูกสือหงชำติ วันทีไ แ กรกฎำคม  ของทุกป 
 ๆ. จัดตรียมงำนวันสมดใจพระมหำธีรรำชจຌำ  วันทีไ โ5  พฤศจิกำยน ของทุกป 
 ็. กใบงินคำบ ำรุงลูกสือประจ ำป 
 ่. งำนยุวกำชำด  กำรจัดตัๅงหมูยุวกำชำด฿นสถำนศึกษำ 
 ้. รำยงำนกิจกรรมลูกสือประจ ำป ละรำยงำนส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำจัดกิจกรรมลูกสือดีดน ิสพฐ.ี 
 แเ. กำรคัดลือกรงรียนตຌนบบลูกสือ 
 แแ. กำรจัดท ำผนพัฒนำคำยลูกสือจังหวัดอุบลรำชธำนี 
 12. กำรดูลคำยลูกสือจังหวัดอุบลรำชธำนี ละบันทึกสถิติกำร฿ชຌคำยลูกสือตปงบประมำณ 
 แใ. กำรขอรับกำรตรวจขัๅนทีไ  5  ชัๅนปฏิบัติกำรพืไอขอรับครืไองหมำยวูดบดจ์  โ ทอน 
 แใ. งำนอืไน โ ตำมทีไผูຌบังคับบัญชำหมอบหมำย 

้. นางสาวสุนิสา ข าพลับ  พนักงานราชการ ต าหนง นักจิตวิทยารงรียนประจ าส านักงานขตพืๅนทีไ 
    การศึกษา มีหนຌารับผิดชอบละปฏิบัติงานดังนีๅ 
         ปฏิบัติงำนชวยหลือละ฿หຌค ำปรึกษำ นักรียน฿หຌประสบควำมส ำรใจ฿นดຌำนกำรศึกษำ สังคม ละอำรมณ์
มืไออยูรวมกับผูຌอืไน  ดยท ำงำนรวมกับครู  ผูຌปกครองละผูຌชีไยวชำญฉพำะดຌำน  พืไอสงสริมสรຌำงสภำพวดลຌอม
ทีไปลอดภัยละสงสริม฿หຌกิดคุณประยชน์฿นกำรรียนรูຌ รวมทัๅงควำมสัมพันธ์ระหวำงบຌำนละรงรียนยิไงขึๅน  ตำม
ลักษณะงำนทัๅง ไ ดຌำน คือดຌำนปฏิบัติกำร  ดຌำนกำรวำงผน  ดຌำนกำรประสำนงำน ดຌำนกำรบริกำร งำนอืไน โ   

1. งำนสงสริมควำมประพฤตินักรียนละนักศึกษำ ละ พรบ.คุຌมครองดใก พ.ศ. โ5ไๆ 

2. งำนประสำนงำนศูนย์ฉพำะกิจคุຌมครองละชวยหลือนักรียน ิฉก.ชน.สพฐ.ี 
3. งำนสงสริมพัฒนำระบบกำรดูลชวยหลือนักรียน 

4. ปฏิบัติงำนรวมกับหนวยงำน องค์กรทีไกีไยวขຌอง฿นกำรชวยหลือนักรียน งำนปງองกันคุຌมครองสิทธิดใกละยำวชน 

5. ผยพรประชำสัมพันธ์ควำมรูຌวิชำกำรจิตวิทยำ วิชำกำรทีไกีไยวขຌอง฿หຌครู นักรียน฿นสถำนศึกษำ 

6. งำนปງองกันคุຌมครองสิทธิดใกละยำวชน 

7. ปฏิบัติหนຌำทีไทน นำงศศินิภำ  อ ำภำวงศ์  กรณีบุคคลดังกลำวเมอยูหรืออยูตเมสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌ 
8. งำนอืไน โ ทีไผูຌบังคับบัญชำมอบหมำย 

  




