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ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานงาน โดยใช้แนวทางของคู่มือการ
ปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก มีค าอธิบายการปฏิบัติงาน  มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ และมีรายละเอียด 
ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง แต่ละงาน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
รวบรวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทันสมัยตรงกับสมัยปัจจุบัน  ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและ
ความส าคัญ  วัตถุประสงค์  ขอบข่ายภารกิจ  ขั้นตอนการจัดท า  ประโยชน์ของคู่มือ ค าจ ากัดความ  ส่วนที่ 2 
ขอบข่าย/ภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส่วนที่ 3 วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น  ส่วนที่ 
4 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  ขอขอบคุณบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมระดมความคิดในการ
จัดท าคู่มือส่งผลให้ภาระงานมีความครอบคลุมถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งข้ึนขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 นายธนเดช  บุญจรัส 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ขอบข่าย/ภารกิจงาน 1 
วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 2 
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 2 

การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 2 
งานส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด      
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหารประชาธิปไตยวินัยนักเรียนการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น 

 
 

3 
1. งานกีฬาและนันทนาการ 3 
2. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 6 
3. งานส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 10 
4. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 12 

ปฏิบัติงานอ่ืนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 14 
 งานธุรการ 14 
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ขอบข่าย/ภารกิจงาน 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
งานการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 

การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
- การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
- การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
- การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษาต่อ 
งานประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
โครงการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ 

2. งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ- เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. งานกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
2. งานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
3. งานสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา
นักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 

การส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา 

4. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
งานธุรการกลุ่ม -การจัดท าธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-การประชาสัมพันธ์ 
-การประสานงาน 
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วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติตามความต้องการของ 

สถาบันการศึกษาที่ประสงค์ให้โควตาพิเศษในการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ค าจ ากัดความ 
สถาบัน หมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาที่ประสงค์ให้โควตาพิเศษแก่นักเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โควตาพิเศษ หมายถึง จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษใน 

ระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆโดยไม่ต้องสอบแข่งขันหรือ 
สอบคัดเลือก 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. ประกาศผล ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5.สรุปผลการคัดเลือกและรายงานผล ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบฟอร์มใบสมัครของสถาบันต่างๆ 

 เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
หนังสือแจ้งรายละเอียดจากสถาบันต่างๆที่แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์  ประชาธิปไตยวินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

1. งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ 
2. เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาให้ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ/ทัศนศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การส่งเสริมให้ผู้เรียน/สถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ 

  2. การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการ/ทัศนศึกษา เช่นการท่องเที่ยวการเล่น 

ดนตรีนาฏศิลป์การร้องเพลงงานอดิเรกเป็นต้น 

ประชาสมัพนัธ ์

ศึกษาหลกัเกณฑป์ระชาสมัพนัธ์รับสมคัร 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ประกาศผล 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
กีฬา หมายถึง การออกก าลังกายด้วยการเล่นหรือการแข่งขันตามกฎกติกา 
นันทนาการ หมายถึง การใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจการท่องเที่ยวการเล่น 

ดนตรีการร้องเพลงหรือท ากิจกรรมงานอดิเรกต่างๆเพ่ือความเพลิงเพลินและสนุกสนาน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ของ
สถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/เจ้าหน้าที่อ่ืน/สถานศึกษา 

4. จัดหางบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศน
ศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬา และนันทนาการ /
ทัศนศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. จัดการแสดงศักยภาพด้านกีฬา  ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7. ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ/ทัศนศึกษา ของ
สถานศึกษา 

ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8. สรุปผลการด าเนินงาน มี น า ค ม -

เมษายน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้   - 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและ

สุขศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

 
 
 
 

ประสานงานการจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายนอก 

จดัหางบประมาณสนบัสนุนจดักิจกรรมกีฬา นนัทนาการ/ทศันศึกษา 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 
นนัทนาการ/ทศันศึกษา 

ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬา/นนัทนาการ 

จดัการแสดงศกัยภาพดา้นกีฬา  

ก ากบัติดตามการจดักิจกรรมกีฬา นนัทนาการ/ทศันศึกษา 

ส่งเสริมการจดักิจกรรมกีฬา นนัทนาการ/ ทศันศึกษา  
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2. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนในสถานศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนรวมทั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าระเบียบการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนให้เหมาะสม 
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเด็กและเยาวชนที่ส่งเสริม

ด้านวินัยของนักเรียน 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่งซึ่งปกครองโดยประชาชน

ผ่านกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร 
วินัย หมาย ถึงระเบียบส าหรับควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่งเป็นข้อตกลงในสังคมนั้นที่จะให้

ท าหรือไม่ให้ท าในบางสิ่งบางอย่าง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

มกราคม-กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในแนวทางการจัด
กิจกรรม 

เมษายน -พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาปฏิบัติ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถานศึกษาจัดโครงการเสริมในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มิถุนายน -กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

5. ประสานกับหน่วยงานอ่ืน ๆในการส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 2 สัปดาห์
หลังกิจกรรมสิ้นสุด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าระเบียบการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนให้เหมาะสม 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบด้านการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน มกราคม-

กุมภาพันธ์ 
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2. ท าความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ระเบียบการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3. ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยและมีความประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. ร่วมกับสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางการจัดท าระเบียบ
การประพฤติปฏิบัติของนักเรียน               

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาระเบียบ
วินัยของนักเรียน 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 

 
 

สร้างความเขา้ใจ 

ก าหนดนโยบายใหส้ถานศึกษาปฏิบติั 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

จดัโครงการเสริมในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประสานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

ก ากบัติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมของสถานศึกษา 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ1

ครั้ง 
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/คณะก ากับ
ติดตาม 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ตุลาคม/
เมษายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 

 Flow Chart 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าความเขา้ใจกบัสถานศึกษาในการด าเนินงานเก่ียวกบัระเบียบการ
ประพฤติปฏิบติัของนกัเรียน 

ก าหนดเป็นนโยบายใหส้ถานศึกษาด าเนินการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาวเิคราะห์ระเบียบปฏิบติั/แนวทางระเบียบการ
ประพฤติปฏิบติัของนกัเรียน 

ร่วมกบัสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางการจดัท าระเบียบ 
การประพฤติปฏิบติัของนกัเรียน 

ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมกนัพฒันาระเบียบวนิยัของนกัเรียน 

ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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 สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเด็กและเยาวชนที่ส่งเสริมด้านวินัย
นักเรียน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์การส่งเสริมวินัยนักเรียน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ท าความใจกับสถานศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
วินัยนักเรียน 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ร่วมกับสถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 

มิถุนายน-
มีนาคม ปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวินัย
นักเรียน 

ตลอดปี  

4. ก ากับติดตามประเมินผลการส่งเสริมวินัยนักเรี ยนใน
สถานศึกษา 

ภาคเรียนละ1
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/คณะนิเทศ 

5.สรุปและการรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าความใจกบัสถานศึกษาในการจดัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวนิยั
นกัเรียน 

ร่วมกบัสถานศึกษาจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมวนิยันกัเรียน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาวเิคราะห์การส่งเสริมวนิยันกัเรียน 

ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก ากบัติดตามประเมินผลการส่งเสริมวนิยันกัเรียนใน
สถานศึกษา 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยส าหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
2. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย  
3. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548  
4. ความรู้เกี่ยวกับวินัย  

3. งานส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์กรสภานักเรียนในสถานศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีมของเด็กนักเรียน 

 ขอบเขตปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาหรือกิจกรรม

สมัชชานักเรียนในทุกระดับทั้งภายใน/ภายนอกสถานศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
สภานักเรียน หมายถึง สภาผู้แทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท าหน้าที่ช่วยเหลือ 

สถานศึกษาทางด้านการปกครองกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของนักเรียน 
สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเด็กและเยาวชน

ให้ท าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสิทธิเด็กการป้องกันแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานองค์กรสภานักเรียนเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินงานการจัดตั้งองค์กรสภา
นักเรียน 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

3. ท าความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินการ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิถุนายน-
ธันวาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ภาคเรียนละ1
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะนิเทศ 

7.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     * แบบฟอร์มท่ีใช้  - 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือการประเมินต้นแบบสภานักเรียน 
2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน 
 
 
 
 

ก าหนดนโยบายใหส้ถานศึกษาด าเนินงานการจดัตั้งองคก์รสภานกัเรียน 

ท าความเขา้ใจกบัสถานศึกษาในการด าเนินการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ร่วมกบัสถานศึกษาในการจดัโครงการ/กิจกรรมเสริม 

ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมกนัส่งเสริมและ
พฒันา 

ก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานองคก์รสภา
นกัเรียน 
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4. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในนักเรียนนักศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
เด็กและเยาวชน หมายความว่า บุคคลที่มีอายุตั้งแต่สามปีจนถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ

สหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กถูกละเมิดหรือถูกปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแล
และพัฒนาตามที่ควรจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจหาแนวทางในการป้องกันและคุ้มครองสิทธิเด็กใน
ประเทศไทย 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

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

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. แจ้งให้สถานศึกษาดูแลและคุ้มครองเด็ก/นักเรียนให้ปลอดภัย
จากการถูกละเมิด 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือติดตามสนับสนุนป้องกันให้เด็ก
ปลอดภัยจากการถูกละเมิด 

กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ประสานงานกับผู้ปกรอง ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เด็กมีความปลอดภัยจาก
การถูกละเมิดสิทธิ์ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

6. ติดตามดูแลเด็ก/นักเรียนในสังกัดให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิด
สิทธิ์ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

7. สรุปและรายผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าทีก่ลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้    - 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
5. พระราชบัญญัติคุมครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
6. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๘ 
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดย 

สถานศึกษา พ.ศ.2543 
 

 
 

รวบรวมและเผยแพร่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหส้ถานศึกษา 

จดัตั้งศูนยป์ระสานงานเพ่ือติดตามสนบัสนุนป้องกนัใหเ้ด็กปลอดภยั
จากการถูกละเมิดสทิธ์ิ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการร่วมกนัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ติดตามดูแลเด็ก/นกัเรียนในสงักดัใหป้ลอดภยัจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ 

 

ศึกษาวเิคราะห์กฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

แจ้งให้สถานศกึษาดแูลนกัเรียนให้ปลอดภยัจากการถูกละเมิดสทิธ์ิ 
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 ปฏิบัติงานอ่ืนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

งานธุรการ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ  สามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์  สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอก 
3. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
งานธุรการ  คือ  งานที่เก่ียวกับเอกสารหลักฐานในราชการ  รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ 

อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
ดีที่สุดประกอบด้วย 

1. งานสารบรรณ ปฏิบัติงานดังนี้ 
        -จัดให้มีบุคลากรในการจัดท างานสารบรรณของโรงเรียน 
                     -จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท างานธุรการ สารบรรณให้เพียงพอ 
                    -จัดหาวัสดุที่ใช้ในงานสารบรรณ 
                     -จัดให้มีเอกสารและคู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
                     -จัดให้มีระบบการจัดเก็บหนังสือราชการหรือเอกสารต่าง ๆของทางราชการอย่างมี
ระบบ 
                    -จัดให้มีทะเบียนรับ – ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
                     -จัดให้มีทะเบียนยืมหนังสือราชการ หรือ  เอกสารของทางราชการ 
                     -ตรวจร่างหนังสือโต้ตอบต่าง  ๆ  
                     -ตรวจสอบระบบงานสารบรรณ  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
                     -ด าเนินการเกี่ยวกับการท าลายเอกสารของทางราชการตามระเบียบ 
       2. งานทะเบียนและรายงาน   

3. งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
            -วางแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
                     -จัดท าค าสั่งเก่ียวกับเรื่องการอยู่เวร 
                     -จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  ในการรักษาความปลอดภัย 
                     -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจเวร 
                    -จัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์ในการอยู่เวร 
                     -จัดให้มีการบันทึกการตรวจเวร 
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        4.งานประชาสัมพันธ์ 
       -ก าหนดงานและเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ 
       -จัดเตรียมสถานที ่ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
      -ก าหนดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
                     -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ    เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
                     -ก ากับ  ควบคุมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
                     -ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
  การประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การสื่อสารความคิดเห็น  ข่าวสาร  ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่ม
ประชาชน  เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน  องค์การ  สถาบันกับกลุ่ม 
ประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือหวังผลในความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชน   รวมทั้งมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่หน่วยงาน  องค์การ  สถาบันด้วย  ท าให้ประชาชน เกิดความ
นิยม  เลื่อมใส   ศรัทธาต่อหน่วยงาน  ตลอดจนค้นหาและก าจัดแหล่งเข้าใจผิด  ช่วยลบล้างปัญหา  เพ่ือสร้าง
ความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การจัดท างานธุรการ  เช่น การรับ-ส่งหนังสือ การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ   

กลุ่มฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการ เพ่ือน าส่งให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องหนังสือเพ่ือส่งต่อ
ผู้บังคับบัญชา และ/หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 งานสารบรรณ 
1.2 งานทะเบียนและรายงาน 
1.3 งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
1.4 งานประชาสัมพันธ์ 

2. ประสานงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษา รายละเอียดการปฏิบัติงานธุรการ ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. วางแผน  จัดระบบการปฏิบัติงานงานธุรการ เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3.ปฏิบัติงานตามระบบการปฏิบัติงานงานธุรการที่
ก าหนด 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4.ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกกลุ่ม 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5.ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุก 1 เดือน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 1 สัปดาห์ หลัง

ตรวจสอบ/ประเมินผล  
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7.ปรับปรุงและพัฒนางานตามผลการประเมิน หลังสรุปผลงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ 
2. การเขียนหนังสือราชการ 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

ศึกษารายละเอียดการปฏิบติังาน
ธุรการ 

วางแผน  จดัระบบการปฏิบติังานงานธุรการ 

 

ปฏิบติังานตามระบบการปฏิบติังานตามท่ีก าหนด 

ประสานงานการปฏิบตัิงานกับหนว่ยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงและพฒันา 

ตรวจสอบ วเิคราะห์และประเมินผลการปฏิบติังาน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 




