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คํานํา 

 
แนวทางการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานตาม 

ขอบขอบข่ายภารกิจของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยภารกิจงาน ๕ ด้าน ได้แก่ 

๑. งานธุรการ ๒. งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ๓. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ๔. งานส่งเสริม 

สว ัสด ิการ และ ๕. งานส ่งเสร ิมก ิจการพ ิเศษ ซ่ึงงานส ่งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษา เป  นงานที่สน ับสน ุนและ 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมี 

ประส ิทธ ิภาพ โดยเน ้นการบ ูรณาการการจ ัดการศ ึกษาทั ้งการศ ึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม 

อัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอน 

ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา ที่

จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้ 

บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน 

ร ่วมจ ัดการศ ึกษาที ่จะส ่งผลต ่อค ุณภาพช ีว ิตของผู ้เร ียน ข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ก ําก ับด ูแลกลุ ่มส ่งเสร ิม 

การจ ัดการศ ึกษา ม ีหน ้าที ่ให ้ค ําปร ึกษา แนะน ํา ช ี้แนะแนวทางการปฏ ิบ ัต ิงานตามขอบข ่ายภารก ิจ 

งานทั้ง ๕ ด้าน ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

 

 

 

                                                                                        นางสาวจิรภา  อ้วนล่ํา 
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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สารบัญ 

 
หนา้ 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

แนวคิด ๑ 

วัตถุประสงค์ ๑ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ๑ 

๑. งานธุรการ ๔ 

๒. งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ๕ 

๓. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ๑๒ 

๔. งานส่งเสร ิมสว ัสด ิการ สว ัสด ิภาพและกองทุนเพ ื่อการศึกษา  ๑๖ 

๕. งานส่งเสร ิมก ิจการพ ิเศษ  ๒๐ 

๖. การดําเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ                                          ๒๕  



 

แนวคิด 

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัด 

การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ นําแหล่งเรียนรู้ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัด

สวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ 

และมีความสามารถพิเศษ อีกท้ังส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถาน

ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพ ชีวิต

ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค ์

๑.  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็น 

การศึกษาตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์การ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๒.  เพ ื่อส่งเสร ิมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รบับรกิารทางการศึกษา ให้สมบ ูรณ ์โดยส ่งเสร ิม 

ใหส้ถานศึกษาจดัอาหารกลางว ัน อาหารเสร ิมนม และเพ ื ่อส ่งเสร ิมให ้ม ีจร ิยธรรม ค ุณธรรม ว ิน ัย โดยเน ้น 

ก ีฬา น ันทนาการ ลูกเสือ-ย ุวกาชาด และการปฏ ิบ ัต ิตนตามระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ 

เป็นประมุข 

๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้รับบริการ

ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 

๔.  เพ่ือส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอบข่าย/ภารกิิจ 

๑.  งานธุรการ 

๒.  งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม 

อ ัธยาศัยและการศึกษาตลอดช ีว ิต 

๒.๒ งานส่งเสร ิมแหล่งเรยีนรู้ สิง่แวดล้อมทางการศึกษาและภ ูมิป ัญญาทอ้งถิ่น 

๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ 

สถานประกอบการ ฯลฯ 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๒ 
 

 

๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 

๒.๗ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด กพิการ เด กด้อยโอกาสและเด กที่มีความสามารถพิเศษ 

๓.  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

๓.๒ งานส่งเสร ิมก ิจการแนะแนวในสถานศึกษา 

๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

๓.๔ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร 
(นศท.) 

๓.๕ งานส่งเสร ิมก ิจกรรมประชาธ ิปไตย 

๔.  งานส่งเสริมสวัสดิการ 

๔.๑ งานส่งเสร ิม สน ับสน ุนการระดมทร ัพยากรเพ ื่อการศึกษา 

๔.๒ งานส่งเสร ิมการจัดสว ัสด ิการ สว ัสด ิภาพ ในสถานศึกษา 

๔.๓ งานส่งเสร ิมการพ ิทกัษ์สิทธ ิเด  กและเยาวชน 

๕.  งานส่งเสร ิมก ิจการพ ิเศษ 

๕.๑ งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ 

๕.๒ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

๕.๓ งานความมั่นคงของชาติ 

๕.๔ งานวิเทศสัมพันธ์ 

๕.๕ งานการป้องกันโรคเอดส์ 

๕.๖ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ

การศึกษาตลอดชีวิต 

 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน สถาบนั

ศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 

  งานส่งเสร ิมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ่น 

  งานส่งเสร ิมคณะกรรมการสถานศ ึกษาขัน้พ ื้นฐาน 

 งานส่งเสริมการเทียบโอนการเรียนรู ้

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด กพิเศษ เด กดอยโอกาสและ เด กที่มี

ความสามารถพิเศษ 

 
  งานส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

 งานส่งเสริมกจิกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 

 งานส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 

 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ ญประโยชน์

และนักศึกษาวิชาทหาร 

 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธปิไตยและวินัยนักเรียน 

 
 งานส่งเสรมิสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  งานส่งเสรมิการจดัสวสัดิการ สวัสดภิาพในสถานศึกษา 

 งานส่งเสริมการพิทกัษ์สิทธิเด กและเยาวชน 

 
 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 งานป้องกันและแกไ้ขปญัหาการใช้สารเสพตดิในสถานศึกษา 

  งานความมั่นคงของชาติ 

  งานว ิเทศสมพ ันธ ์ 

 งานป้องกันปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคเอดส์ในกลุม่นักเรยีนนกศึกษา 

 งานส่งเสรมิความประพฤตินกัเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

งานธุรการ 

งานส่งเสรมิ 

 

งานส่งเสรมิ 
กิจการน กเรียน 

งานส่งเสรมิ  

สวัสดิการ สวสัดภิาพ 

และกองทุนเพ่ือการศึกษา 

งานส่งเสรมิ 

 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๔ 
 

 
 

๑. งานธุรการ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา ให้สามารถดําเนินงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และออกแบบระบบงานสารบัญ

ให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๔.  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสํานักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 

๕. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 

๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นระบบ คล่องตัว รวดเร วและ มี

ประสิทธิภาพ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ระเบ ียบสําน ักนายกร ัฐมนตรี  ว ่าด ้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 

๒.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๕ 
 

 
 

๒. งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 

งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  

  
 งานจ ัดการศึกษาภาคบงัคบ ั   

 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย   

 
 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ สถาน

ประกอบการ ฯลฯ 
  

 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  
 
 งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียนร้ื 

  
 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด กพิการ เด กด้อยโอกาสและเด กท่ืมีความสามารถพิเศษ  

 

๒.๑ งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑.  จัดทําแผนกําหนดท่ืตั้ง  สถานศึกษา (School  Mapping) 

๒. กําหนดพ้ืนที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยึดหลักการ การมีส่วนร่วมของ 

สถานศึกษาที่เกีย่วข้องทุกสังกัด 

๓.  สํารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน 

๔.  ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลประชากรว ัยเร ียนและวางแผนการร ับน ักเร ียนแต ่ละระด ับโดยค ําน ึงถ ึง 

โอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาของประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๕.ตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อเด กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้ สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน 

๖. ประกาศรายละเอียดการส่งเด กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด ก 

ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาการศึกษาภาคบังคับ 

ก่อนถึงกําหนดที่เด กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๗.  ตรวจสอบ ต ิดตาม สรปุผลการรบัเด  กเข้าเรยีนของสถานศึกษาในสังก ัด 

๘. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๙.ประสานงานกับสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัด การศึกษา

ภาคบังคับอ่ืน เกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด กเข้าเรียน 
 

๒.๒ิ งานส่งเสริมการจิัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิิต 

๒.๒.๑ิการจัดการศึกษาในระบบิขั้นตอนและแนว

การปฏิบัติ 

๑. ประสานการสํารวจ รวบรวมข้อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา 

การจัดทําสํามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพ 

๒. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

๓. ส่งเสริมให้มีการกําหนดวิธีการและแนวทางดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการส่งเสริมให้เกิด 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๔.  ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่ 

สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจะนําไปสู่การปฏิบัติ 

๕.  ประสานการดําเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง 

เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๖.  ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา 
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๒.๒.๒ิการศึกษานอกระบบิขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของ เขต

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. ร่วมวางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นอกระบบ ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

๓.  ประสานงานก ับหน ่วยงานท ี ่จ ัดการศ ึกษานอกระบบหร ือผู ้เก ี่ยวข ้อง เพ ื่อ 

สน ับสน ุนให ้ผู้เรยีนได ้รับการศึกษาขัน้พ ื้นฐานอย ่างทัว่ถึง 

๔. ประสานการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือปรับปรุง 

การจัดการศึกษานอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๓ิการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยิข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนขอบข่ายภารกิจของ เขต

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและ 

กําหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต ม 

ศักยภาพ 

๓.  ประสานการเผยแพร ่ข ้อม ูล แหล ่งการเร ียนรู้ ส ่งเสร ิมผู ้เร ียนให ้ใช ้แหล ่งเร ียนรู้ 

อย ่างเหมาะสม เสริมสรา้งโอกาสในการได ้รับการศึกษาขัน้พ ื้นฐานอย ่างทัว่ถึง 

๔. ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ ปรับปรุง

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษา 

ปฐมวัย และได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 

๒.  ผู ้ม ีหน ้าท ี่ในการจ ัดการศ ึกษาท ุกฝ ่าย ม ีความเข ้าใจที ่ถ ูกต ้องและจ ัดการศ ึกษา 

อย ่างม ีค ุณภาพทั ้งการศ ึกษาในระบบ การศ ึกษานอกระบบ การศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัย ท ําให ้ผู ้เร ียน 

ได ้เรยีนรู้ตลอดช ีว ิต 

๓. เขตพ้ืนที่การศึกษามีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางท่ีจะเชื่อมโยง 

ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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๔.  มีการส่งเสร ิม ศึกษา ว ิจัย และเผยแพร ่ รปูแบบทีเ่หมาะสมในการจัดการศึกษา 

๕.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒.๓ิิงานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ิสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นิ

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑.  สํารวจและจัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

๔.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

๕. ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ  

ภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  มีทะเบ ียนแหล ่งการเรยีนรู้ ส ิ ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภ ูมปิ ัญญาทอ้งถิ่น 

๒.  มีการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๓.  ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคลิครอบครัวิชุมชนิสถาบันทางศาสนาิและิ
สถานประกอบการิฯลฯ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑.  ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของ บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน

ทางศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ 
๓. ประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบัน

ทางศาสนา และสถานประกอบการฯลฯ 
๔. สนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถในการอบรม เลี้ยงดูและให้

การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
๕. การดําเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง ศาสนา

และสถานประกอบการ ฯลฯ 
๖. ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และ สถาน

ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
๑.   บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ มีความ 

เข้าใจในสิทธิหน้าที่ในการจัดการศึกษามีความสามารถและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
๒.  มีระบบการติดตาม กํากับ ดูแล ผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน สถาบัน

ทางศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๓.  ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา 

๒.๕ิิงานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นิ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑.   สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
๓.   ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคําร้องขอ 
๔. การพิจารณาให้ความเห นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.   ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง 

ต่อเนื่อง 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๐ 
 

 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจสิทธิ หน้าที่ในการจัดการศึกษา มีความพร้อมและจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓.  ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา 

๔. พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๖ิงานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานิขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็น ไป

ตามเจตนารมณ์ของระเบียบ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติในหน้าที่ 

สอดคล้องและเป็นตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง 

๒.  มีการสนับสนุน  ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงว่าด้วย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒.๗ิงานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียนิขั้นตอนและ

แนวทางการปฏิบัติ 

๑.  ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การเทียบโอนผลการเรียน 

๒.  ส่งเสริมให้สถานศึกษากําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้ สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน 

๓.   นิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินการของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๑ 
 

 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  คณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา มีความเข้าใจ 

และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้ 

๒. สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในการเทียบโอนผลการเรียน 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอน 

ผลการเรียน 
๒.๘ิงานส่งเสริมการจัดการศกึษาของเด็กพิการิเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษิ

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 

๑. ประสานการสํารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําทะเบียนเพ่ือ 

รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นของเด กพิการ  เด กด้อยโอกาส และเด กท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 

๒. ประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด กพิการ เด กด้อยโอกาส และเด กที่มี 

ความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

๓. ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพ่ือหารูปแบบและเผยแพร่ วิธีการจัดการศึกษา 

แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

๔.  ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑. มีข้อมูลเด กพิการ เด กด้อยโอกาสและเด กท่ีมีความสามารถพิเศษ อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน 

๒.   เด กพิการ เด กด้อยโอกาส และเด กที่มีความสามารถพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนาเต มตาม 

ศักยภาพ 

๓.   มีการประสานงานการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสําหรับเด กพิการ เด กด้อยโอกาส 

และเด กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับเด กพิการ เด กด้อย

โอกาส และเด กท่ีมีความสามารถพิเศษ 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๒ 
 

 
 

๓. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 
 

งานส่งเสริมกิจการนกเรียน  

  

 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  

 
 งานส่งเสร ิมก ิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา   

 
 งานส่งเสริมการกีฬาและนนทนาการ   

 
 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผ้ืบําเพ ญประโยชน์และ 

นักศึกษาวิชาทหาร 
  

 
 งานส่งเสร ิมก ิจกรรมประชาธ ิปไตยและว ิน ัยน ักเร ียน 

 

 
๓.๑ิงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยิ

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑.  สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห นความสําคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ 

นักเรียน  เช่น โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอาหารเสริม (นม)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร 

เสพติดในสถานศึกษา 

๒.  จัดทําแผนการส่งเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนักเรียน 

ทุกกรณีท่ีกล่าวในข้อ ๑ 

๓. ดําเนินการในการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ 

ติดตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล 

 ถูกสุขลกษณะ เฝ้าระวัง 

๔.  ประสาน ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

๕. ปรับปรุงและรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑. ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพผู้เรียนได้อย่างท่วถึง 

๓.  ผู้ปกครอง ช ุมชน และสังคมได ้รับการด ูแลด ้านสุขภาพอนามย ั 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๓ 
 

 
 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติกองทุนอาหารกลางวัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.  ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารเสริม(นม) 

๓.  คู่มือการดําเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนามัย 

๔.   คู่มือการจัดการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ 
๓.๒ิงานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาิขั้นตอน

และแนวการปฏิบัติ 

๑.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห นคุณค่าและความจําเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

๒.  ส่งเสริมให้ดําเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ 

สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 

๓.  ส่งเสร ิมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาช ีพ 

๔.  สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 

๕.  ส่งเสร ิมให้จัดระบบต ิดตามช ่วยเหลือน ักเรยีนโดยอาศัยการให ้คาํปรึกษารายบ ุคคล 

๖. ส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยง ให้

คําปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 

๗. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพ่ือการแนะแนว 

๘.  ประสาน ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๙.  ปรับปรุง พัฒนาและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเนื่อง 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  การจ ัดก ิจกรรมแนะแนวทําให ้น ักเรยีนได ้รับบรกิารสนเทศและข่าวสารความร ู้ต ่าง ๆ 

๒.  สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถนําไปใช้ในการช่วยเหลือและ 

ส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

๓. เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 

แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. ๒๕๔๕  กรมวิชาการ 

๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด กและเยาวชน 

๓.  ปฏ ิญญาสากลว ่าด ้วยสิทธ ิมน ุษยชน 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๔ 
 

 
 

๓.๓ิงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการิขั้นตอนและ

แนวการปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ 

๒.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความ 

สามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา 

๓.  ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ เพ่ือ

ความเป็นเลิศ 

๔.  ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 

๕. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ 

การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ 

๖.  ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  ผู ้เร ียนร ู้จ ักใช ้เวลาให ้เป  นประโยชน ์ม ีส ุขภาพสมบ ูรณ ์ทัง้ด ้านร ่างกาย จ ิตใจ  อารมณ ์ 

และสังคม 

๒.  สถานศึกษาส่งเสริมกฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความสามัคคีในหม่ืคณะ เด กและ 

เยาวชนรู้สึกรักและและหวงแหนสถาบัน 

๓.  ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีการออกกําลังกาย การส่งเสริม 

ความสามารถเฉพาะทางด้านกีฬานําไปสู่นักกีฬาอาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  คู่มือการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พ.ศ. ๒๕๔๔  กรมวิชาการ 

๒.  คู่มือการจัดการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕  กรมวิชาการ 

๓.  คู่มือการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๓  กรมอนามัย 
๓.๔ิงานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือิเนตรนารีิยุวกาชาดิผู้บําเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาริ

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมให้ดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ ญประโยชน ์

และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น  การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 

กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสําคัญ เป็นต้น 

๒.  ส ่งเสร ิมให ้ม ีการพ ัฒนาผู ้บ ังค ับบ ัญชาล ูกเส ือ เนตรนาร ีย ุวกาชาด ผ ู้บ ําเพ  ญประโยชน ์ 

และผู้ก ําก ับน ักศึกษาว ิชาทหาร เช ่น จดัอบรม สัมมนา จัดอบรมทกัษะเฉพาะว ิชา เป  นต ้น 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๕ 
 

 
 

๓.  สน ับสน ุนก ิจกรรมช ุมน ุมล ูกเส ือ เนตรนารี ตามก ิจกรรมของน ักเร ียนทัง้ระด ับจ ังหว ัด 

ชาติ และระดับโลก 

๔. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด กและเยาวชน เช่น การ 

ส่งเสริมภาวะผู้นํา การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคมและการบําเพ ญ 

ประโยชน์  เป็นต้น 

๕. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือกําหนดแนวทาง 

แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

๖.  ส่งเสริมใหมีการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารี หมู่ยุวกาชาด 
 

 
สมนาคุณ 

๗.  จัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี 

๘.   การดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ  ลูกเสือสดุดี  เข มกาชาด 

 
๙. ดําเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

๑๐. ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ 

๑๑.   ประสาน  ติดตาม  นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานและรายงานกิจกรรม 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับ 

การยอมรับและมีการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 

๒.  สถานศึกษาทุกแหง่ได ้รับการยอมร ับและศรทัธาจากช ุมชนเมื่อน ักเรยีนมีระเบ ียบว ิน ัย 

๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบ ัญญตั ิลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.  ข้อบังคับสภากาชาดไทย ว่าด้วยยุวกาชาด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔.  คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ ญประโยชน์ 

๕.  คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๖ 
 

 
 

๓.๕ิิงานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนิ

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน 

๒. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย การ

ร่วมกิจกรรม 

๓.  สนับสนุนให้สถานศึกษากําหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน 

๔.  ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการบุคคลดีเด่น–นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา 

๕.   ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  นักเรียนได้เรียนรู้และมีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย มี

วินัยในตนเอง  บําเพ ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 

๒. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเมืองการปกครองที่ดีของสังคม รวมทั้งการ 

ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและวินัยของบุคลากร 

๓. ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ สงบ

สุข ประชากรมีวินัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีการช่วยเหลือจุนเจือ และเอ้ืออาทรต่อกัน 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พ.ศ. ๒๕๔๔  กรมวชิาการ 

๒.  คู่มืองานสารวัตรนักเรียน  กรมพลศึกษา 

๓.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด กและเยาวชน 
๔.  งานส่งเสริมสวัสดิการิสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา 

 
 

งานสิ่งเสริิมสวิัสดิิการ สวสดิิภาพและกองทุนเพือ่การศิึกษา 

  
 งานส่งเสร ิม สน ับสน ุนการระดมทร ัพยากรเพ ื่อการศึกษา 

  
 
 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา 

  
 
 งานส่งเสร ิมการพ ิทกัษ์สิทธ ิเด  กและเยาวชน 

 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๗ 
 

๔.๑ิิงานส่งเสริมิสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๔.๑.๑ิการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการศึกษาิ

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑.  ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด 

การศึกษาท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

๒. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุก 

ประเภท ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

๓.   แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจาก 

แหล่งสน ับสน ุน 

๔.  ก ําหนดแนวทางการประชาส ัมพนธ ์ เพ ื่อจ ูงใจ ช ักชวนประชาชน เอกชนหร ือ 

หน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 

๕.  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๔.๑.๒ิการดําเนินงานสวัสดกิารกองทุนเพื่อการศึกษาิเช่นิกองทิุนเงินให้กิู้ยิืมิเพื่อ

การศึกษาิกองทิุนการศึกษาิหรอืมิูลนิธิติ่างิๆ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

๒.  วางแผนการดําเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือขอรับทุน 

ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน 

๓.  แต ่งต ั้งคณะกรรมการด ําเน ินงานสว ัสด ิการกองท ุนเพ ื่อการศ ึกษา พ ิจารณา 

คัดเลือกน ักเรยีนที่สมควรได ้รับความช ่วยเหลือ ตลอดจนด ําเน ินการตามเง ื่อนไขต ่าง ๆ 

๔.  แจ้งรายช ื่อน ักเรยีนทีไ่ด ้รับคัดเลือกให ้สถานศึกษา 

๕.  โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 

๖.  จดัทําเอกสารและรายงานทางการเง ิน ตามเง ื่อนไขของกองทุน 

๗.  ประสานการต ิดตามผลการเร ียนของนักเรียนที่ได ้รับทุนและรายงานผลการเร ียน 

และการดําเนินการใช้ทุน 

๘.   ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเ้ครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจหรืออนุโมทนา 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียนได้รับการ 

สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

๒.   นักเรียนที่มีความจําเป็นได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้ 

จนจบหลักสูตร 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๑๙ 
 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒. ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบใจหรืออนุโมทนา 
ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
๑.  ข้าราชการ  ลูกจ้างได ้รับสว ัสด ิการทีด่ ี  เก ิดขว ัญก ําลังใจในการปฏ ิบ ัต ิงาน 
๒. ข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียนมีหลักประกัน ได้รับความช่วยเหลือ ในกรณี ที่

ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 
  กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวสัดิการในสว่นราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒.  ระเบียบ หรือแนวทางการดําเนินการด้านสวัสดิการแต่ละเรื่อง 

๔.๒ งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
๔.๒.๑ิิงานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กิ

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑.  ศึกษา ว ิเคราะห์กฎหมาย ระเบ ียบ ที่เก ี่ยวข้องก ับการพ ิทกัษ์สิทธ ิเด  ก 
๒. รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด กให้สถานศึกษา 

และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
๓.  จ ัดต ั ้งศ ูนย ์ประสานงาน เพ ื ่อต ิดตาม สน ับสน ุน ป ้องก ันให ้เด  กปลอดภ ัยจาก 

การถูกละเมิด 
๔.  สรปผลการดาเน ํ ุ  ินการอย ่างสม่ําเสมอต ่อเน ื่อง 

๔.๒.๒ิการป้องกันความปลอดภัยิและอุบัติเหตุในสถานศึกษาิขั้นตอนและแนวการ
ปฏิบัติ 
๑. ศึกษาแนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันความปลอดภัย และ

การป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา 
๒. รณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เห นความสําคัญและ 

ร่วมกันกําหนดมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับความ 

ปลอดภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในการเรียนการสอน 
๔.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๕.     สรุปผลการดําเนินงานและปรับปรุงมาตรการในการป้องกันให้ทันต่อ 

เหตุการณ์อยู่เสมอ  
ผลสําเร็จที่คคาดหวัง 
น ักเร ียนท ุกคนได ้ร ับการคุ ้มครองส ิทธ ิ  พ ้นจากการถ ูกล ่วงละเม ิดและ 

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑.  อน ุสัญญาว ่าด ้วยสิทธ ิเด  ก 
๒. แนวทางการดําเนินงานการประกันความปลอดภัยของเด กและเยาวชน 
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๕. งานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ  

  

 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  

 
 งานป้องกันและแกไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 

  
 
 งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 

  
 
 งานวิเทศสมพันธ์   

 
 งานการป้องกันโรคเอดส์   

 
 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน   

 
   

๕.๑ิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิข้นตอน

และแนวการปฏิบัติ 

๑.  ประชุมจัดทําโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประสานพ้ืนที่ จัด

กิจกรรม 

๒.   แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงานวิทยากร เพ่ือจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

๓.  จัดทําเอกสารค ู่มอืประกอบการฝึกอบรมตามแผนงานโครงการท ่ ีก ําหนด 

๔. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด 

๕.  เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสรุปผลการดําเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผลให้ 

กระทรวงทราบเพ่ือปรบปรุงและแกไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 

๖.  ติดตาม รายงานผลและประชาสมพนธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงาน 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  มีองค์กรรับผิดชอบทุกระดับ 

๒.  มีแผนงาน/โครงการทั้งระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
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๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ 

กระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ 

๔. มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริอย่างแพร่หลายและทั่วถึง 

๕. มีเครือข่ายการนําไปใช้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ และ

สถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ 

ระเบียบ/กฎหมายและเอกสารทิี่เกิี่ยวข้อง 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๕.๒ิงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใชสารเสพติดในสถานศึกษาิขั้นตอนและแนวการ

ปฏิบัติ 

๑. เตรียมการจัดทําโครงการตามความสําคัญและงบประมาณท่ีได้รับ 

๒. ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

๓.  จัดระบบดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียน 

๔. ดําเนินการเก บข้อมูลนักเรียน จําแนกตามสถานภาพที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดเป็นราย 

สถานศึกษา 

๕.  จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มสถานภาพ 

๖. สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา เฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่าง เคร่งครัด

ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 

๗.  สถานศึกษาและเขตพ้ืนทีก่ารศ ึกษา จัดระบบบ ําบ ัดน ักเรยีนทีต่ ิดสารเสพต ิด 

๘. จัดให้มีการยกย่องและให้รางวัลสําหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและจัดให้มีการ แก้ไข

ปรับปรุงสําหรับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด 

๙.  สรุปผลการดําเนินงานพร้อมประเมินผลและรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสาธารณชนทราบ 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.มีการดําเนินการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดของหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการและมีการประสานร่วมมือในการดําเนินงานเป็นระบบเครือข่ายทุกระดับ 

โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 

๒.  บ ุคลากรของเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาและสถานศึกษาปลอดจากสารเสพต ิด 

๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสารเสพติดทั้งในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ 
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๔. มีเครือข่ายเฝ้าระวังสารเสพติดในทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรใน 

หน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบ 

๕.  ม ีการต ิดตามผล รายงานผลเกี ่ยวก ับสารเสพต ิดและเผยแพร ่ข ้อม ูลให ้ผู ้เก ี ่ยวข ้องทราบ 

อย ่างทัว่ถึงสามารถตรวจสอบได ้ทกุระด ับ 

๖. หน่วยงานและสถานศึกษามีผลงานการป้องกันสารเสพติด โดยมีการประกาศเกียรติ คุณ

ให้ทุกระดับ 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑.  นโยบายของรัฐบาล 

๒.  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

๓. แผนงาน/โครงการป้องกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕.๓ งานความม่ันคงของชาติ 

๕.๓.๑ิิงานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองิ(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 

ความรว่มมือ  
๕.   สรุปและรายงานผลให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.    ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาตามความเหมาะสมกับ 

สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

๒.  ประชาชนกลุ ่มเป ้าหมายม ีความพร ้อมและจ ิตส ําน ึกในการพ ัฒนาเศรษฐก ิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง การอน ุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายิระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

คู่มือการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
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๕.๔ งานวิเทศสัมพนธ์ ขั้นตอน

และแนวการปฏิบัติ 

๑. ประสานงานความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศ งานทุนการศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงาน และงานวิจัยต่างประเทศและสารสนเทศ 

๒. ดําเนินการความร่วมมือโครงการและทุนต่างประเทศ 

๓.  ติดตาม ประเมินผล พัฒนาและรายงาน โครงการต่างประเทศ ทุนและสารสนเทศ 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  บ ุคลากรได ้รับการพ ัฒนาภายใต ้ความรว่มมือก ับต ่างประเทศ 

๒.  บุคลากรและนักเรียน ได้มีโอกาสรับทุนต่างประเทศ 

๓. มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 

ระเบียบกฎหมายและเอกสารทิี่เกิี่ยวข้อง 

๑.  กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ 

๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือกับโครงการต่างประเทศ 
๕.๕ การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียนินักศึกษาิขั้นตอนและการ

ปฏิบัติ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

๒.  ประชุมชี้แจงนโยบายและเป้าหมาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ 

๓.  จัดทําแผนงาน/โครงการร ่วมก ัน ทัง้ในระด ับสถานศึกษาและเขตพ้ืนทีก่ารศ ึกษา 

๔.  ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันทั้งในระดับ 

สถานศึกษาและครอบครัวของนักเรียน 

๕. รายงานติดตามผลอย่างต่อเนื่องและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  สถานศึกษาทุกระดับ มีการเฝ้าระวังนักเรียนให้ปลอดจากอบายมุขทุกเรื่อง 

๒.  สถานศึกษาทุกระดับ นักเรียนปลอดจากโรคเอดส์ 

ระเบียบกฎหมายและเอกสารทิี่เกิี่ยวข้อง 

๑. นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๕.๖ งานส่งเสริมความประพฤติ 

ขั้นตอนและการปฏิบัติ 

๑. เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาความประพฤตินักเรียนและป้องกันการทะเลาะ 

วิวาทนักเรียนร่วมกัน 

๒. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ  

ประพฤตินักเรียนและสถานศึกษาจัดทําระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาทและการ

พัฒนาความประพฤตินักเรียน โดยประสานงานกับชุมชนและผู้ปกครอง 

๓. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษา ในการพัฒนาความประพฤตินักเรียน 

และการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน 

๔.  รายงานต ิดตามผลเป  นระยะอย ่างต ่อเน ื่องและแก ้ป ัญหารว่มก ัน 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

๑.  เขตพ้ืนทีก่ารศ ึกษาและสถานศ ึกษาม ีระบบเฝ ้าระว ัง ป ้องก ันการทะเลาะว ิวาทและ 

การพัฒนาความประพฤตินักเรียน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างฉับพลันทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

๒. นักเรียนทุกสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีความประพฤติดีและไม่มีการก่อเหตุ 

ทะเลาะวิวาท 

ระเบียบกฎหมายและเอกสารทิี่เกิี่ยวข้อง 

๑.  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. นโยบาย/แผนงาน/โครงการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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แนวทางการดําเนินงาน การสงเด็กเขาเรียน 
 

1. การสงเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
1. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ

การศึกษาภาคบังคับเขาเรียน ภายในเดือนมีนาคม กอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป  
2. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียน ใน

สถานศึกษาโดยใหปดประกาศไว ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ภายในเดือน เมษายน ก
อนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป  

3. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ทราบภายในเดือนเมษายน กอนป
การศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน 1 ป (แบบ บค.06) และผูปกครองแจงการสงเด็กเขาเรียน (แบบ บค.08) กอนป
การศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน และสถานศึกษารับแจงการสงเด็ก (แบบ บค.08/๑)  

ทั้งนี้ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมอบใหสถานศึกษาทีร่ับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการ 
ดําเนินการแทนได  

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ประชาสัมพันธรายละเอียดการสงเด็ก เขาเรียน 
ในสถานศึกษา โดยใชสื่อประชาสัมพันธอยางหลากหลาย เชน ปายโฆษณา วิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาว  
แผนพับ เอกสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส การประชุมชี้แจงผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน 
กํานัน และผูใหญบาน ฯลฯ  

5. ผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีกําหนดในวันเปดเรียนภาคตนของปการศึกษา  
6. สถานศึกษารายงานผลการรับนักเรียนทั้งในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการของ

สถานศึกษา ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (แบบ บค.09) ภายในวันทําการแรกของเดือนมิถุนายน 
ของทุกป  

7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาแจงรายชื่อเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการท่เข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่รับผิดชอบทีเ่ขตพ้ืนที่บริการของนักเรียนทราบ (แบบ บค.09/3) กรณีท่ีเปนเด็กจากสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับนักเรียนนอกเขตไว แจงสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่โรงเรียนที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการของนักเรียนนั้นทราบ เพ่ือดําเนินการแจงโรงเรียนในสังกัด 
ตอไป  

8. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานสถานศึกษาดําเนินการติดตามเด็กเขาเรียน (แบบ  
บค.11)  

9. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปผลการรับเด็กเขาเรียน รายงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (แบบ บค.09/๕)  
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2. การจัดสรรโอกาสเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
1. สถานศึกษาสงรายชื่อนักเรียนที่คาดวาจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหสถานศึกษาท่ี

รับผิดชอบ เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภายในเดือน มีนาคม กอนปการศึกษาที่นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (แบบ บค.10)  

2. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาต
อระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ โดยใหปดประกาศไว ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาภายในเดือนเมษายน กอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป (แบบ บค.05)  

3. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงเปนหนังสือใหผูปกครองของนักเรียนที่คาดวาจะจบ
การศึกษาตามขอ 1 ในสถานศึกษาที่มิไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทราบภายในเดือนเมษายน ก
อนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน (แบบ บค.07) และผูปกครองแจงการสงเด็กเขาเรียน (แบบ บค.08) ทั้งนี้ 
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมอบใหสถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการดําเนินการแทนได  

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาประชาสัมพันธรายละเอียดการจัดสรรโอกาส 
เขาเรียนในสถานศึกษา โดยใชสื่อประชาสัมพันธอยางหลากหลาย เชน ปายโฆษณา วิทยุกระจายเสียง หอ
กระจายขาว แผนพับ เอกสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส การประชุมชี้แจงผูปกครอง ผูนําชุมชน กํานัน ผู
ใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนทองถิ่น ฯลฯ  

5. ผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีกําหนดในวันเปดเรียนภาคตนของปการศึกษา  
6. สถานศึกษารายงานผลการรับนักเรียนทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการของสถานศึกษา  

ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกป (แบบ บค.09)  
7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงรายชื่อเด็กท่ีเขาเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ่ืนใหสถานศึกษาที่

รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการของนักเรียนทราบ (แบบ บค.10)  
8. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการรับเด็กเขาเรียนรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (แบบ บค.09/4)  
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แนวทางการดําเนินงานการติดตามเด็กเขาเรียน 
 
ขั้นตอนการติดตามเด็กเขาเรียน  

1. กรณีผปูกครองไมสงเด็กเขาเรียน เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบพบวาผูปกครองไมสงเด็กที่มีอายุถึง
เกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หรือไมสงเด็กท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จากสถานศึกษาที่มิไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามท่ีคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา กําหนดในวันเปดเรียนภาคตน มีแนวทางดําเนินการติดตามเด็กเขาเรียน ดังนี้       
               1.1 ใหสถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการของเด็กตรวจสอบ ติดตามใหผูปกครอง 
สงเด็กเขาเรียน         
               1.2 ภายในเจ็ดวันนับแตวันเปดเรียนภาคตน ถาผูปกครองยังไมสงเด็กเขาเรียนให
สถานศึกษา แจงเปนหนังสือใหผูปกครองทราบ เพื่อนําเด็กมาเขาเรียนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
หรือใหผูปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง พรอมทั้งรายงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ (แบบ 
บค.11 และ บค.12)  
               1.3 คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงเปนหนังสือสงทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับ  
เตือนใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนโดยพลัน (แบบ บค.13)  

1.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาภาคบังคับ เพื่อติดตามผลการสงเด็กเขาเรียน (แบบ บค.13)  

1.5 ภายหลังจากผูปกครองไดรับหนังสือแจงเตือนใหสงเด็กเขาเรียนของคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา แลวผูปกครองยังไมสงเด็กเขาเรียน ใหพนักงานเจาหนาที่ตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 
ลง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ดําเนินการตรวจสอบคนเขาเรียน พิจารณาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 7  
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แนวทางการดําเนินงาน การยายนักเรียน 
 
ขั้นตอนการยายนักเรียน  

1. ผูปกครองยื่นคํารองขอยายตอสถานศึกษา (แบบ บค.19)  
2. สถานศึกษาทําหนังสือสงนักเรียนขอยายไปเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีขอยายเขา (แบบ บค.20)  

พรอมทั้งสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้  
2.1 สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน (ป.01, รบ.4–ต, ปพ.9)  
2.2 หลักฐานแสดงผลการเรียนเพื่อยายสถานศึกษา (ป.04) สําหรับนักเรียนประถมศึกษา  

หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1-ต) สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตร
ประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หรือ ปพ.1 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 แลวแตกรณี  

2.3 บัตรบันทึกสุขภาพและหรือระเบียนสะสม  
3. สถานศึกษาท่ีนักเรียนขอยายออก ขออนุญาตจําหนายนักเรียนตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(แบบ บค.21)  
4. สถานศึกษาท่ีนักเรียนขอยายเขา รับเอกสารหลักฐานของนักเรียนที่ยายเขามาเรียน จัดให

นักเรียน  
เขาเรียนโดยใหผูปกครองแจงยายตอสถานศึกษา เพื่อนําหลักฐานการเรียนไปแสดงตอสถานศึกษาที่รับยาย
นักเรียน และใหสถานศึกษาท่ีรับยายนักเรียนแจงการรับยายนักเรียนไปใหสถานศึกษาเดิมทราบ พรอมทั้ง
รายงานตอ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
เขตพ้ืนที่ที่ยายนักเรียนออกไดทราบ เพื่อจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียน  

5. สถานศึกษาท่ีนักเรียนขอยายเขาเรียน รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและแจ
ง การรับนักเรียนใหสถานศึกษาท่ีนักเรียนขอยายออกทราบ (แบบ บค.22 และ บค.23) ภายใน 7 วัน 
นับแตวันที่ ไดรับนักเรียน  

6. กรณีผปูกครองขอยายเด็กไปเขาเรียนในสถานศึกษาที่อยูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงผลการรับนักเรียนใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่นักเรียนยายออกทราบ  
(แบบ บค.24)  

7. กรณีผปูกครองไมพานักเรียนไปเขาเรียนในสถานศึกษาที่ขอยายไปเขาเรียนใหสถานศึกษาและ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนและประสานแจงผลการติดตามใหทราบ 
ซึ่งกันและกัน (แบบ บค.25 และ บค.26)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงาน หน้า ๒๕ 
 

แนวทางการดําเนินงาน การจําหนายนักเรียน 
 
การจําหนายนักเรียน หมายถึง การดําเนินการใหนักเรียนพนสภาพการเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่เรียนอยู  
สาเหตุที่จะจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได มี 5 สาเหตุ คือ  

1. นักเรียนยายโรงเรียน  
2. นักเรียนถึงแกกรรม  
3. นักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเปนเวลานาน และไมมีตัวตนอยใูนพ้ืนที่  
4. นักเรียนอายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  
5. นักเรียนเรียนจบการศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

5.1 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับสถานศึกษาท่ีไมไดรับอนุญาต  
ใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

5.2 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การจําหนายนักเรียนแตละสาเหตุ 
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. กรณีนักเรียนยายโรงเรียน  
     1.1 สถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่ขอยายไปเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นตอ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาป (แบบ บค.21)  
     1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่กํากับดูแลสถานศึกษาท่ีนักเรียนยายออก แจงผล 

การพิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียน ภายใน 7 วันทําการ ใหสถานศึกษาทราบ (แบบ บค.28)      
                                1.2.1 อนุญาต กรณีไดรับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนยายเขา ทั้งกรณียาย
ภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน และตางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 
ตางสังกัด วานักเรียนที่ขอยายไดเขาเรียนแลว  
                                  1.2.2 ไมอนุญาต กรณีไดรับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนยายเขา ทั้ง
กรณียายภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน และตางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือตางสังกัด วานักเรียนที่ขอยายไมไดไปเขาเรียน  

1.3 สถานศึกษาจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียน กรณีไดรับอนุญาต  
1.4 สถานศึกษาท่ีนักเรียนยายออกติดตามเด็กเขาเรียน กรณีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ไมอนุญาตใหจําหนายนักเรียน เนื่องจากไมไปเขาเรียนตามที่ขอยาย หากไมสามารถติดตามนักเรียนมา 
เขาเรียนได ใหดําเนินการขออนุญาตจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนดวยเหตุนักเรียนไมมีตัวตนอยู
ในพ้ืนที่  

2. กรณีนักเรียนถึงแกกรรม  
2.1 สถานศึกษาขอสําเนาใบมรณะบัตรของนักเรียนที่ถึงแกกรรมจากผูปกครอง โดย 

ตรวจสอบกับ สําเนาเอกสารฉบับจริงกอนดําเนินการอ่ืนใด  
2.2 สถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่ถึงแกกรรมตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(แบบ บค.21)  
2.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียน และแจงผลการ 

พิจารณาใหสถานศึกษาทราบ (แบบ บค.28)  
2.4 สถานศึกษาจําหนายนักเรียนที่ถึงแกกรรมออกจากทะเบียนนักเรียน  
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3. กรณีนักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเปนเวลานานและไมมีตัวตนอยูในพ้ืนที่  
3.1 สถานศึกษาขอหนังสือรับรองการไมมีตัวตนของผูปกครองและนักเรียนจากผูใหญบาน  

หรือกํานัน หรือจากอําเภอ (แบบ บค.27)  
3.2 สถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่หยุดเรียนเปนเวลานาน ผปูกครองและ 

นักเรียนไมมีตัวตนในพ้ืนที่ตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (แบบ บค.21)  
3.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียน และแจงผลการ 

พิจารณาใหสถานศึกษาทราบ (แบบ บค.28)  
3.4 สถานศึกษาจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
4. กรณีนักเรียนอายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ เมื่อนักเรียนมีอายุพนเกณฑการศึกษา 

ภาคบังคับและผูปกครองไมประสงคจะใหนักเรียนเรียนอยูใน สถานศึกษาตอไป ใหสถานศึกษาพิจารณาจํา
หนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน แลวรายงานสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (แบบ  
บค.29)  

5. กรณีนักเรียนเรียนจบการศึกษา  
5.1 กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสถานศึกษาที่ไมไดรับอนุญาตให 

เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อสถานศึกษาไดรับอนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจบ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลว ใหดําเนินการ  

       5.1.1 จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
       5.1.2 รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (แบบ บค.29)  
        5.1.3 สงรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหสถานศึกษาท่ีเปดสอน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการของนักเรียนทราบ เพื่อดําเนินการรับนักเรียนตอไป 
(แบบ บค. 10)  
                             5.1.4 กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสถานศึกษาที่เปดสอน
ระดับ มัธยมศึกษาตอนตนประสงคจะไปเรียนในสถานศึกษาอ่ืน ใหผูปกครองพานักเรียนไปสมัครเขาเรียน 
แลวแจง สถานศึกษาเดิมทราบ  
                             5.1.5 กรณีตามขอ 5.1.4 ใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาเดิมในการติดตาม
นักเรียนเขาเรียน เพ่ือนําขอมูลเสนอขออนุญาตจําหนายตอหนวยงานตนสังกัด  

5.2 กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เมื่อสถานศึกษาไดรับอนุมัติตัดสิน 
ผลการเรียน ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวใหดําเนินการ  

       5.2.1 จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
       5.2.2 รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (แบบ บค.29)  
 


