


ค ำน ำ 

  คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานตามขอบข่าย/ภารกิจของ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  
2. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  3. งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา                 
4. งานส่งเสริมกิจการพิเศษ  กลุ่มงานดังกล่าวมีภารกิจงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาในส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ทั้งด้านสุขภาพกายใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรสภานักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเ สริมให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ร่วมจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ข้าพเจ้าในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน าขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบข่าย/ภารกิจทั้ง 4 กลุ่มงาน           
ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและองค์กร  
   

  ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 บุคลากรกลุ่มส่งเสริม    
การจัดการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงบรรลุตามเป้าหมาย      
มา ณ โอกาสนี้ 

 

 

                                                                                          ธนวัลย์  ปิตสิุข 

ก 



สารบัญ 

    หน้า 

ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
แนวคิด                                                        ๑ 
วัตถุประสงค์                      ๑ 
ขอบข่าย/ภารกิจ                      ๑ 
งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา                                4 
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน                   ๑๑ 
งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา                15 
งานส่งเสริมกิจการพิเศษ                    ๑๙ 

ข 



แนวคดิ 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ นําแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ 
จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส 
พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๒. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริม
ให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และเพ่ือส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้น
กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้รับบริการด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 

๔. เพ่ือส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
ขอบข่าย/ภารกิจ 

๑. งานธุรการ 
๒. งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๒.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต  
 ๒.๒ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ
สถานประกอบการ ฯลฯ 

SUP
Typewriter
๑



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๒ 

 ๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๒.๗ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 ๓. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 ๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๓.๒ งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา 
 ๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 ๓.๔ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
 ๓.๕ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
 ๔. งานส่งเสริมสวัสดิการ 
 ๔.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ๔.๒ งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา 
 ๔.๓ งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 ๕. งานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 ๕.๑ งานอันเน่ืองมาจากโครงการพระราชดําริ 
 ๕.๒ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๕.๓ งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
 ๕.๔ งานความม่ันคงของชาติ 
 ๕.๕ งานวิเทศสัมพันธ์ 
 ๕.๖ งานการป้องกันโรคเอดส์ 
 ๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน 
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คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๓ 

 
 
 
 

 งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
และการศึกษาตลอดชีวิต 

 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน  
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 งานส่งเสริมการเทียบโอนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสและ

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 
 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

ผู้บําเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

 
 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

 
 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
 งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
 งานความมั่นคงของชาติ 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
 งานสารวัตรนักเรียน 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

งานธุรการ 

งานส่งเสริม 
กิจการนักเรียน 

งานส่งเสริม 
กิจการพิเศษ 

งานส่งเสริม 
คุณภาพการจัดการศึกษา 

งานส่งเสริม 
สวัสดิการ สวัสดิภาพ 

และกองทุนเพ่ือการศึกษา
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คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๕ 

๒. งานส่งเสรมิคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๑  งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. จัดทําแผนกําหนดที่ต้ังสถานศึกษา (School  Mapping)  
  ๒. กําหนดพ้ืนที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยึดหลักการ การมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาที่เก่ียวข้องทุกสังกัด 
  ๓. สํารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน 
  ๔. วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับโดยคํานึงถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาของประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

งานส่งเสริมคณุภาพการจัดการศึกษา 

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษา

งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมปัิญญาท้องถิ่น 

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ 
สถานประกอบการ ฯลฯ

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียนรู้

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
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คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๖ 

  ๕. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายช่ือเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้
สถานศึกษาที่รับผิดชอบพ้ืนที่เขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน 
  ๖. ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก
ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาการศึกษาภาคบังคับ  
ก่อนถึงกําหนดที่เด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
  ๗. ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๘. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๙. ประสานงานกับสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัด
การศึกษาภาคบังคับอ่ืน เก่ียวกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน 
 
 ๒.๒  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
 ๒.๒.๑ การจัดการศึกษาในระบบ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานการสํารวจ รวบรวมข้อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา 
การจัดทําสํามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
  ๓. ส่งเสริมให้มีการกําหนดวิธีการและแนวทางดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ทั้งน้ีให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  ๔. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่
สถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง  เพ่ือจะนําไปสู่การปฏิบัติ 
  ๕. ประสานการดําเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๖. ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา 
 
 
 
 

SUP
Typewriter
๕



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๗ 

 ๒.๒.๒ การศึกษานอกระบบ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ๒. ร่วมวางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบ ให้เช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีจัดการศึกษานอกระบบหรือผู้เก่ียวข้อง เพ่ือ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
  ๔. ประสานการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือปรับปรุง
การจัดการศึกษานอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนขอบข่ายภารกิจของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพ 
  ๓.  ประสานการเผยแพร่ข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
  ๔.  ประสานการติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ 
ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษา
ปฐมวัย และได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 
  ๒. ผู้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่าย มีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ทําให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓. เขตพ้ืนที่การศึกษามีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางที่จะเช่ือมโยง 
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  ๔. มีการส่งเสริม ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา 
  ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๓. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 ๒.๓  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. สํารวจและจัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
  ๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓. ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ๔. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. มีทะเบียนแหลง่การเรียนรู้ สิง่แวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒. มีการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
  ๓. ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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 ๒.๔  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการ ฯลฯ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ๓. ประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว  
ชุมชนสถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการฯลฯ 
  ๔. สนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถในการอบรม 
เลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
  ๕. การดําเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทาง
ศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ๖. ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการอย่างต่อเน่ือง 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ มีความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ในการจัดการศึกษามีความสามารถและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ๒. มีระบบการติดตาม กํากับ ดูแล ผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา 
 

 ๒.๕  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ๓. ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคําร้องขอ 
  ๔. การพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
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  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจสิทธิ หน้าที่ในการจัดการศึกษา มีความพร้อมและจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ๔. พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 ๒.๖  งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็น 
ไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติในหน้าที่
สอดคล้องและเป็นตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง 
  ๒. มีการสนับสนุน  ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ๒.๗  งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การเทียบโอนผลการเรียน 
  ๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษากําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน 
  ๓. นิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินการของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. คณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา มีความเข้าใจ
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้ 
  ๒. สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในการเทียบโอนผลการเรียน 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๓. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการเทียบโอน
ผลการเรียน 
 
 ๒.๘  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานการสํารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําทะเบียนเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นของเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 
  ๒. ประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  ๓. ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพ่ือหารูปแบบและเผยแพร่ วิธีการจัดการศึกษา
แก่ผู้เก่ียวข้อง 
  ๔. ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. มีข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  ๒. เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
  ๓. มีการประสานงานการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสําหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
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๓.  งานส่งเสรมิกิจการนักเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสําคัญเก่ียวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน  เช่น โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอาหารเสริม (นม)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา 
  ๒. จัดทําแผนการส่งเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาเก่ียวกับสุขภาพอนามัยนักเรียน
ทุกกรณีที่กล่าวในข้อ ๑ 
  ๓. ดําเนินการในการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวัง
ติดตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล 
  ๔. ประสาน ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง 
  ๕. ปรับปรุงและรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  ๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 
  ๓. ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 
 

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์และ 
นักศึกษาวิชาทหาร 

งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
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  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติกองทุนอาหารกลางวัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒. ระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับอาหารเสริม(นม) 
  ๓. คู่มือการดําเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๓  กรมอนามัย 
  ๔. คู่มือการจัดการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ 
 
 ๓.๒  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจําเป็นของกิจกรรมแนะแนว 
  ๒. ส่งเสริมให้ดําเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
  ๓. ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
  ๔. สนับสนุนการทําวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 
  ๕. ส่งเสริมให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้คําปรึกษารายบุคคล 
  ๖. ส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครือข่ายในการเช่ือมโยง 
ให้คําปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
  ๗. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพ่ือการแนะแนว 
  ๘. ประสาน ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๙. ปรับปรุง  พัฒนาและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเน่ือง 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. การจัดกิจกรรมแนะแนวทําให้นักเรียนได้รับบริการสนเทศและข่าวสารความรู้ต่าง ๆ  
  ๒. สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถนําไปใช้ในการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. ๒๕๔๕  กรมวิชาการ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 
  ๓. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
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 ๓.๓  งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ 
  ๒. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา 
  ๓. ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ  
เพ่ือความเป็นเลิศ   
  ๔. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
  ๕. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ 
การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ 
  ๖. ประสาน   ติดตาม  นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  
และสังคม 
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและ
เยาวชนรู้สึกรักและและหวงแหนสถาบัน 
  ๓. ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีการออกกําลังกาย การส่งเสริม 
ความสามารถเฉพาะทางด้านกีฬานําไปสู่นักกีฬาอาชีพและมีช่ือเสียงในสังคม 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. คู่มือการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พ.ศ. ๒๕๔๔  กรมวิชาการ 
  ๒. คู่มือการจัดการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕  กรมวิชาการ 
  ๓. คู่มือการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๓  กรมอนามัย 
 
 ๓.๔  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้ดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น  การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสําคัญ เป็นต้น 
  ๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์
และผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น 
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คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๕ 

  ๓. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนทั้งระดับจังหวัด 
ชาติ  และระดับโลก 
  ๔. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น การ
ส่งเสริมภาวะผู้นํา การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคมและการบําเพ็ญ
ประโยชน์  เป็นต้น 
  ๕. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือกําหนดแนวทาง 
แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
  ๖. ส่งเสริมใหม้ีการจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารี หมู่ยุวกาชาด 
  ๗. จัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี 
  ๘. การดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาด
สมนาคุณ 
  ๙. ดําเนินการขอรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  ๑๐. ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ 
  ๑๑. ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานและรายงานกิจกรรม 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับ
การยอมรับและมีการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
  ๒. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนเมื่อนักเรียนมีระเบียบวินัย 
  ๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. ข้อบังคับสภากาชาดไทย ว่าด้วยยุวกาชาด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๓. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔   
  ๔. คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์  
  ๕. คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
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คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๖ 

 ๓.๕  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน 
  ๒. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย 
การร่วมกิจกรรม 
  ๓. สนับสนุนให้สถานศึกษากําหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน 
  ๔. ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการบุคคลดีเด่น–นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา 
  ๕. ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. นักเรียนได้เรียนรู้และมีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย  
มีวินัยในตนเอง  บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
  ๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเมืองการปกครองที่ดีของสังคม รวมท้ังการ
ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและวินัยของบุคลากร 
  ๓. ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ี
สงบสุข ประชากรมีวินัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีการช่วยเหลือจุนเจือ และเอ้ืออาทรต่อกัน 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พ.ศ. ๒๕๔๔  กรมวิชาการ 
  ๒. คู่มืองานสารวัตรนักเรียน  กรมพลศึกษา 
  ๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
 
๔.  งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศกึษา

งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา

งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
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คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๗ 

 ๔.๑  งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  ๔.๑.๑  การระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัด
การศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
  ๒. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุก
ประเภท ตลอดจนเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุน 
  ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งสนับสนุน 
  ๔. กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชนหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
  ๕. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
  ๔.๑.๒  การดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา เช่น กองทุนประถมศึกษา กองทุน
เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนการศึกษา หรือมูลนิธิต่าง ๆ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาเง่ือนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  ๒. วางแผนการดําเนินการและแจ้งเง่ือนไขการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือขอรับทุน 
ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน 
  ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือการศึกษา พิจารณา
คัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเง่ือนไขต่าง ๆ 
  ๔. แจ้งรายช่ือนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้สถานศึกษา 
  ๕. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 
  ๖. จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเง่ือนไขของกองทุน 
  ๗. ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียน
และการดําเนินการใช้ทุน 
  ๘. ดําเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจหรืออนุโมทนา 
   ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียนได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
   ๒. นักเรียนที่มีความจําเป็นได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้
จนจบหลักสูตร 

SUP
Typewriter
๑๖



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๘ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทน
ผู้ช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
  ๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบใจหรืออนุโมทนา 
 
 ๔.๒  งานส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา 
  ๔.๒.๑  การจัดสวัสดิการ เช่น การจัดหายานพาหนะ การประกันภัยรถยนต์ สวัสดิการ
กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการพัฒนาชีวิตครู ฯลฯ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ศึกษาระเบียบ  แนวทางปฏิบัติการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ 
   ๒. วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงานให้เหมาะสม 
   ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจ 
ในเง่ือนไขการรับการสนับสนุน 
   ๔. ดําเนินการให้บริการด้านสวัสดิการตามแนวทางและเง่ือนไขของแต่ละโครงการ 
   ๕. ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลตามรายละเอียดที่กําหนด 
 ๔.๒.๒  การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาระเบียบ แนวทางและเง่ือนไขในการดําเนินการที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การประกันชีวิต 
  ๒. วางแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้ข้าราชการและ
สถานศึกษาทราบ 
  ๓. ประสานการดําเนินการกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  ๔. ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เง่ือนไข เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการ  
ลูกจ้างและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
  ๕.  สรุปผลการดําเนินการและรายงานผล 
   ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

  ๑. ข้าราชการ  ลูกจ้างได้รับสวัสดิการที่ดี  เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ๒. ข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียนมีหลักประกัน ได้รับความช่วยเหลือ ในกรณี 

ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 
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คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๙ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  ๒. ระเบียบ หรือแนวทางการดําเนินการด้านสวัสดิการแต่ละเรื่อง 
 
 ๔.๓  งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธเิด็กและเยาวชน 
  ๔.๓.๑  งานพทิักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก 

  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็ก 
  ๒. รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เก่ียวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็กให้สถานศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
  ๓. จัดต้ังศูนย์ประสานงาน เพ่ือติดตาม สนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจาก
การถูกละเมิด 
  ๔. สรุปผลการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง 
 ๔.๓.๒  การป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑. ศึกษาแนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันความปลอดภัย
และการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา 
  ๒. รณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความสําคัญและ
ร่วมกันกําหนดมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ สอดแทรกการเรียนรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในการเรียนการสอน 
  ๔. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
  ๕. สรุปผลการดําเนินงานและปรับปรุงมาตรการในการป้องกันให้ทันต่อ
เหตุการณ์อยู่เสมอ 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

  นักเ รียนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิ พ้นจากการถูกล่วงละเมิดและมี 
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
  ๒. แนวทางการดําเนินงานการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
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๕.  งานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.๑  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประชุมจัดทําโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประสานพ้ืนที่
จัดกิจกรรม 
 ๒. แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงานวิทยากร เพ่ือจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 ๓. จัดทําเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมตามแผนงานโครงการท่ีกําหนด 
 ๔. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด 
 ๕.  เขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผลให้
กระทรวงทราบเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 
 ๖. ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงาน 
 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. มีองค์กรรับผิดชอบทุกระดับ 
  ๒. มีแผนงาน/โครงการทั้งระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 

งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต

งานความม่ันคงของชาติ

งานวิเทศสัมพันธ์

งานการป้องกันโรคเอดส์

งานสารวัตรนักเรียน
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  ๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ
กระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ 
  ๔. มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพ่ือเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริอย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
  ๕.  มีเครือข่ายการนําไปใช้ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
และสถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ 
 ระเบียบ/กฎหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 
 ๕.๒  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใชส้ารเสพติดในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เตรียมการจัดทําโครงการตามความสําคัญและงบประมาณที่ได้รับ 
 ๒. ประชุมช้ีแจงหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดระบบดูแลนักเรียนเพ่ือคัดกรองนักเรียน 
 ๔. ดําเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จําแนกตามสถานภาพที่เก่ียวกับการใช้สารเสพติดเป็นราย
สถานศึกษา 
 ๕. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มสถานภาพ 
 ๖. สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา เฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่าง
เคร่งครัดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
 ๗. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา จัดระบบบําบัดนักเรียนที่ติดสารเสพติด 
 ๘. จัดให้มีการยกย่องและให้รางวัลสําหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและจัดให้มีการ
แก้ไขปรับปรุงสําหรับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด 
 ๙. สรุปผลการดําเนินงานพร้อมประเมินผลและรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสาธารณชนทราบ 
 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. มีการดํา เ นินการป้องกันและแก้ ปัญหาสารเสพติดของหน่วยงานในสั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิการและมีการประสานร่วมมือในการดําเนินงานเป็นระบบเครือข่ายทุกระดับ 
โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 ๒. บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติด 
 ๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเก่ียวกับสารเสพติดทั้งในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ 
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 ๔. มีเครือข่ายเฝ้าระวังสารเสพติดในทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรใน
หน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบ 
 ๕. มีการติดตามผล รายงานผลเก่ียวกับสารเสพติดและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เก่ียวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงสามารถตรวจสอบได้ทุกระดับ 
 ๖. หน่วยงานและสถานศึกษามีผลงานการป้องกันสารเสพติด  โดยมีการประกาศเกียรติ
คุณให้ทุกระดับ 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ๑. นโยบายของรัฐบาล 
 ๒. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. แผนงาน/โครงการป้องกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 ๕.๓  งานโครงการเสมาพฒันาชีวิต 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการและวิธีการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุน 
 ๒. แจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรทุนให้สถานศึกษา 
 ๔. เขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอช่ือนักเรียนที่ได้รับทุนตามจํานวนที่เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
ให้กระทรวงทราบ 
 ๕. เขตพ้ืนที่การศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รวม ๒ ครั้ง 
 ๖. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบเพ่ือแก้ไขและปรับปรุง 
 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. จัดหากองทุนการศึกษาเตรียมรองรับนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒. มีศูนย์เสมาพัฒนาชีวิตในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 ๓. ทุกองค์กรร่วมมือกันระดมกองทุนทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการป้องกันการถูกล่อลวงไป
ในทางที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน 
 ๒. มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจบริการทางเพศ
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๙ 
 ๓. โครงการเสมาพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ๕.๔  งานความม่ันคงของชาติ 
  ๕.๔.๑  งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมจัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษาในหมู่บ้าน อพป. 
ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด 
   ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้ารับการประชุมร่วมกับ กอ.รมน. ภาค เพ่ือเตรียมการ 
ฝึกอบรมเป็นวิทยากรในหมู่บ้าน 
   ๓. จัดส่งข้าราชการในสํานักงานเข้าร่วมเป็นวิทยากรตามที่ กอ.รมน. จังหวัดกําหนด 
   ๔. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละปีตามที่ กอ.รมน. จังหวัดขอ
ความร่วมมือ 
   ๕. สรุปและรายงานผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
   ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
   ๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
   ๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมและจิตสํานึกในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   คู่มือการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
  ๕.๔.๒  งานสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
   ๒. วิเคราะห์นโยบาย แนวคิด งบประมาณ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
   ๓. พิจารณากําหนดแผนงาน สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทองในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔. กําหนดแผนการประสานงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   ๕. ดําเนินการตามแผนงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
   ๖. กํากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ๗. สรุปและจัดทํารายงาน 
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   ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
   ๑. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาคน/ 
หมู่บ้าน/ชุมชน/สังคมให้มีคุณภาพดํารงชีวิตประกอบอาชีพสุจริต ลดปัญหาอาชญากรรม/อบายมุข 
   ๒. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองและมีรายได้เพียงพอการดํารงชีวิต 
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   ๑. อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง น้อมนํามาจากพระบรมราชปณิธาน ใน
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อ 
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
   ๒. โครงสร้างองค์กรดําเนินการ/ประสานงานอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 ๕.๕  งานวิเทศสัมพนัธ ์
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานงานความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศ งานทุนการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน และงานวิจัยต่างประเทศและสารสนเทศ 
 ๒. ดําเนินการความร่วมมือโครงการและทุนต่างประเทศ 
 ๓. ติดตาม ประเมินผล พัฒนาและรายงาน โครงการต่างประเทศ ทุนและสารสนเทศ 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 ๒. บุคลากรและนักเรียน ได้มีโอกาสรับทุนต่างประเทศ 
 ๓. มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
  ระเบียบกฎหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ 
 ๒. แนวปฏิบัติเก่ียวกับความร่วมมือกับโครงการต่างประเทศ 
 
 ๕.๖  การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
  ขั้นตอนและการปฏิบัติ 
 ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๒. ประชุมช้ีแจงนโยบายและเป้าหมาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ 
 ๓. จัดทําแผนงาน/โครงการร่วมกัน ทั้งในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๒๕ 

 ๔. ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันทั้งในระดับ
สถานศึกษาและครอบครัวของนักเรียน 
 ๕. รายงานติดตามผลอย่างต่อเน่ืองและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. สถานศึกษาทุกระดับ มีการเฝ้าระวังนักเรียนให้ปลอดจากอบายมุขทุกเรื่อง 
 ๒. สถานศึกษาทุกระดับ นักเรียนปลอดจากโรคเอดส์ 
  ระเบียบกฎหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 ๕.๗  งานสารวัตรนักเรียน 
  ขั้นตอนและการปฏิบัติ  
 ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสารวัตรนักเรียนเพ่ือ 
จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาความประพฤตินักเรียนและป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียนร่วมกัน 
 ๒. สารวัตรนักเรียนและสถานศึกษาจัดทําระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาทและ
การพัฒนาความประพฤตินักเรียน โดยประสานงานกับชุมชนและผู้ปกครอง 
 ๓. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษา ในการพัฒนาความประพฤตินักเรียน 
และการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
 ๔. รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองและแก้ปัญหาร่วมกัน 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการทะเลาะวิวาทและ 
การพัฒนาความประพฤตินักเรียน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างฉับพลันทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
 ๒. นักเรียนทุกสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีความประพฤติดีและไม่มีการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท 
  ระเบียบกฎหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. นโยบาย/แผนงาน/โครงการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
 
 

SUP
Typewriter
๒๔






