
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 



 

คำนำ 

  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องและเป็น

กระบวนการทำงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงผู้รับบริการให้เห็นถึง

ขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม  จิตอาสา 

การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก ประสานส่งเสริมการศึกษา 

การศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 

       ปัทมารัตน์  สุทธิสงค์ 

                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานประสานส่งเสริมการศึกษา 

การศาสนาและวัฒนธรรม 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน 
  งานประสานส่งเสริมการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรม 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานด้านการศึกษากับศาสนาทั้งหน่วยงานภายใน 
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.  ขอบเขตของงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๑  ดำเนินการส่งเสริม  
สนับสนุน และประสานงานทั้งด้านการศึกษาศาสนาและการวัฒนธรรมกับหน่วยงานบุคคลทั้งภายในและภายนอก
เขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการรายงานผล 
4.  คำจำกัดความ 
  4.1  หน่วยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  4.2  หน่วยงานภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  สถาบัน  หน่วยงาน  บุคคลซึ่งอยู่ ในพื้นที่
จังหวัดที่ตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.3  การศาสนา  หมายถึง  ศาสนาที่บุคคลในหน่วยงานภายนอกและภายใน นับถือ 
  4.4  การวัฒนธรรม  หมายถึง  วิธีชีวิตของคนในสังคมเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติและการ
แสดงออกซ่ึงความรู้  สำนึก  คิดในสถานการณ์ต่างๆ 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการประสานงาน  การศึกษากับศาสนา  และการวัฒนธรรม 
  5.2  จัดทำแผนงาน/โครงการที่เป็นการส่งเสริมการศึกษากับศาสนา และการวัฒนธรรม  
เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.3  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการและคณะกรรมการประสานงานกับ
ศาสนา และการวัฒนธรรม 
  5.4  การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
  5.5  ติดตาม และประเมินผล 
  5.6  สรุป รายงานผล 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
1.  ชื่อกระบวนงาน 
  งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความประพฤติดี  มีผลการเรียน มีกิจกรรม
และผลงานดีเด่น  เข้ารับรางวัลพระราชทาน 
  2.2 เพื ่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่จัดการศึกษาที ่ได้มาตรฐานดีเด่น             
ในด้านต่างๆ  เข้ารับรางวัลพระราชทาน 
  2.3  เพ่ือส่งเสริมและดำรงรักษาสภาพของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
 

3.  ขอบเขตของงาน 
  3.1  ประเมินและคัดเลือกนักเรียน ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ  1 คน 
  3.2  ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา  ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ  1  แห่ง  
  3.3  เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด 
  3.4  ส่งเสริมและดำรงรักษาสภาพของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
   

4.  คำจำกัดความ 
           นักเรียน  หมายถึง  ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
  สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แก่เด็ก
อายุ 3 – 6 ปี  ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โดยจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ และการประเมิน
นักเรียนและสถานศึกษา 

มิถุนายน - กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื ่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้
สถานศึกษาทุกสังกัดทราบ 

กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. กรรมการประเมินคัดเลือก กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7. สรุปผลการประเมินคัดเลือก กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
8. เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
9. ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow chart  การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาคูมื่อ ระเบียน แนวทางการ
ด าเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์การคดัเลือกนกัเรียน
และสถานศกึษาให้ทกุหน่วยงานท่ี
จดัการศกึษาระดบัก่อนประถม และ

ระดบัประถมศกึษา

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน
คดัเลือกฯ

ประชมุชีแ้จงคณะกรรมการ
ด าเนินการคดัเลือกฯ

คณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมิน
ฯระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา

สรุปผลการคดัเลือกฯ
แจ้งผล/ประกาศการคดัเลือกตวัแทน

ระดบัเขต

สง่ผลการประเมินฯ  ให้ระดบัจงัหวดั 
และระดบักลุม่จงัหวดั

แจ้งประกาศผลการคดัเลือกฯ



 

     แบบฟอร์มที่ใช้  
1. แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. แบบประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 

3. แบบประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

2. คู่มือการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 

4. คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ 2555 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และ สถานศึกษา  

    พ.ศ 2555 (ฉบับที่ 2) 

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการดำเนินการคัดเลือก นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา      

    เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางการ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน  

    นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 

(Integrity &  Transparency  Assessment  :  ITA) 
 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน 

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 
(Integrity &  Transparency  Assessment  :  ITA) 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทราบระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพ้ืนทีเ่ขา้รบัการประเมนิ 
2. เพ่ือประเมนิผลดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสของหนว่ยงาน 
3. เพ่ือจดัทำมาตรการปอ้งกนัการทจุรติทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตั ิ 

 
3. ขัน้ตอนและแนวการปฎบิตั ิ
 1.  เขา้รว่มประชมุ  เพ่ือรบัทราบแนวทางการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity &  Transparency  Assessment  :  ITA)  เพ่ือรบัทราบแนวทางในการดำเนนิงาน    
ในแตล่ะป ี
 2.  จดัทำคำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทำแบบสำรวจหลกัฐานเชงิประจกัษ ์Evidence – Based Integrity 
and Transparency  Assessment : EBIT 
 3.  ชีแ้จงขัน้ตอนการประเมนิฯ  ระยะเวลาในการประเมนิ ใหบ้คุลากรในหนว่ยงานรบัทราย 
 4.  เขา้รบัการประเมนิตามระยะเวลาทีก่ำหนด 
 5.  ตดิตามผล และสรปุผลการประเมนิ 
 
4.  ผลสำเรจ็ทีค่าดหวัง 
 1.  บคุลากรในหนว่ยงานมกีารปฏบิตังิานทีเ่ปน็มาตรฐาน  โดยยดึหลกั 5 ดชัน ีไดแ้ก ่ดชันคีวามโปรง่ใส 
ดชันคีวามพรอ้มรบัผดิ  ดชันคีวามปลอดจากการทจุรติในการปฏบิตังิาน  ดชันวีฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร และ  
ดชันคีณุธรรมการทำงานในหนว่ยงาน 
 2.  สำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา  มผีลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของ
หนว่ยงานภาครฐั  เกนิกวา่รอ้ยละ  80 
 
5.  กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 คูม่อืการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ของ
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 


