คู่มือการปฏิบตั งิ าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กที่มีความสามารถ

1.ชื่อกระบวนงาน
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด่อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2. วัตถุประสงค่
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู่พิการ ผู่ดอยโอกาส และผู่มีความสามารถพิเศษใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให่ได่รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
3.ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการศึกษาวิเคราะห ข่อมูลการจัดการศึกษาเด็กพิการ
เด็กด่อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและนําไปพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาสําหรับผู่พิการ ผู่ด่อยโอกาส และผู่มีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.คําจํากัดความ
4.1 ผู่พิการ หมายถึง เด็กพิการที่ได จดทะเบียนตามกฎหมายว่าดวยการฟื้นฟูน สมรรถภาพ
คนพิ ก ารหรื อ บุ ค คลที่ ส ถานศึ ก ษารั บ รองว่าเป่นคนพิ ก ารตามหลั ก เกณฑ่และวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ
พิ จ ารณาให คนพิ ก ารได รั บ สิ ท ธิ ช ่วยเหลื อ ทางการศึ ก ษากํ า หนดโดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได่ประกาศ
จําแนกคนพิการเป่น 9 ประเภท ได่แก่บุคคลที่มีความบกพร่
่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได่ยิน บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่องทางสติ ป ่ญญา บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่
่องทางร่างกายหรื อ สุข ภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่
่องทางการเรียนรู่บุคคลที่มีความบกพร่
่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ่และสมาธิสั้น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก และบ่คคลพิการซ้าซอน
4.2 ผู่ด่อยโอกาส หมายถึง เด็ก ที่ อ ยู่ในสภาวะยากลํ าบาก เนื่ อ งจากประสบป่ญหาต่
่าง ๆ
มีชีวิตความเป่นอยู่ดอยกวาปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไม มีโอกาสที่จะเข่ารับบริการทางการศึกษา หรือได่
รั บ พั ฒ นาทั้ ง ทางร่างกาย สติ ป ่ญญา อารมณ่ สั ง คม และจิ ต ใจ จํ า เป ่นต่องได่รั บ ความช่วยเหลื อ
เป่นกรณี พิเศษเพื่อให่มีชีวิตความเป่นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒ นาการที่ ถูกต่องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุ
ถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได
4.3 ผู่มีความสามารถพิ เศษ หมายถึง เด็กที่ แสดงออกซึ่ง ความสามารถอัน โดดเด่นด่านใด
ด่านหนึ่งหรือหลายดาน่ในด่านสติป่ญญา ความคิดสร่
่างสรรค่การใช่ภาษา การเป่นผู่นําด่านวิชาการ กีฬา
ดนตรีภาษา ศิลปะ หรืออื่นๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเป่นที่ประจักษ่เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู่ที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล่อมหรือประสบการณ่เดียวกัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานการสํารวจข่อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข่องจัดทําทะเบียน
เพื่อรวบรวมข่อมูลที่จําเป่นของเด็กพิการ เด็กด่อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป่นระบบ
5.2 ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เด็กด่อยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข่องให จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.3 ศึกษา วิจัยและส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อหารูปแบบและเผยแพร่วิธีการจัดการศึกษา
แก่ผู่ที่เกี่ยวข่อง
5.4 ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํารวจข่อมูล/
จัดทําทะเบียน
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข่อง

ศึกษาวิจัย เผยแพร่
ติดตามผล วิเคราะห่ผล
รายงานผลการดําเนินงาน

7. แบบฟอร่มที่ใช่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ างอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
8.2 กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ่ที่ว่าดวยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
เด็กด่อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

1. ชื่อกระบวนงาน
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสร่างเสริมสุขภาพการดํารงสุขภาพ การป่องกันโรคและการสร่างสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ และการป่องกันโรคทั้งโรคติด่อและโรคไม่
ต่
ติดต่อ
2.2 เพื่อเรียนรู่เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ่และบริการ
สุขภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ่ทั้งด่านร่างกายและจิตใจ
3.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพผู่เรียนได่อย่างทั่วถึง
3.3 ผู่ปกครอง ชุมชน และสังคมได่รับการดูแลด่านสุขภาพอนามัย
4. คําจํากัดความ
สุ ข ภาพ หมายถึ ง พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงให ่เห็ น ถึ ง ความเจริ ญ เติ บ โตของร ่างกาย
ด่วยการปฏิบัติดูแลอย่างถูกสุขลักษณะ
อนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอย่างถูกต่องสุขลักษณะ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สร่างความเข่าใจให่สถานศึกษา บุคลากรเห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียน
1. รับฟ่งหรือเข่ารวมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย จากกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข่อง
2. การถ่ายทอดองค่ความรู่สู่สถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
3. สนับสนุนให่มีการตรวจสุขภาพประจําป่
4. การจัดกิจกรรมประกวดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
5. ประสาน กํากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5.2ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่องในการดําเนินโครงการส่งเสริมสขภาพ
เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย (อ.ย.น อย)

โครงการเด็กไทยทําได่่ โครงการเรียนรู่คู่วิจัยเด็กไทยฟ่นดี โครงการฟ่นสวยยิ้มใส โครงการมือสะอาด่
ปราศจากโรค โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โครงการส่วมสุขสันต่่เป่นต่
่น
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร่างองค่ความรู่ให่กับผู่บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ และดําเนินการ
ขับเคลื่อนตามโครงการที่กําหนด
3. จัดประกวด/แข่งขัน/เฝ่าระวังตามกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทุกระดับ
4. จัดหาพื้นที่เวทีให่นักเรียนได่แสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ได่ดําเนินโครงการต่อ
สาธารณชนโดยทั่วไป
5. ประสาน กํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
6. สรุปผลรายงาน
5.3 ส่งเสริ ม ให่สถานศึ ก ษาจั ด สภาพแวดล่อมให่ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และเฝ่าระวั ง ติ ด ตาม
ดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบ าลรวมถึงการสนับสนุน ป่องกันโรคระบาด โรคติ ดต่อที่ร ่ายแรง และ
การจัดหาอุปกรณ่แก่ผู่พิการและผู่ด่อยโอกาส
1. ประกาศ ประชาสัมพันธ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
2. การเฝ่าระวัง สํารวจ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพป่ญหาที่พบ
3. การช่วยเหลือด่านการป่องกัน ด่านจัดหาวัสดุอุปกรณ่ในการเสริมสร่างร่างกายให่
ดีขึ้น
4. จัดกิจกรรมการรณรงค่ป้องกัน เช่น การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ เอกสาร
การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ
5. การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
สรุปรายงานผล
5.4 ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนือ่ ง
1. ศึกษาสภาพป่ญหาด่านส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2. จัดทําเครื่องมือให่สอดคล่องกับขอบเขตที่จะประเมินและติดตาม
3. ดําเนินการเก็บข่อมูล วิเคราะห่สังเคราะห่ข่อมูล
5. สรุปผลรายงาน เผยแพร่ผลการติดตาม

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ประชุมสร่างความเข่าใจ
ถ่ายทอดองค่ความรู่
ตรวจสุขภาพ

จัดกิจกรรมประกวดสุขภาพ

ประสาน กํากับ ติดตาม

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

6.2 งานส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่องในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
สร่างองค่ความรู่
ดําเนินกิจกรรมประกวด/แข่งขัน

จัดหาพื้นที่หรือเวทีการแสดงผลงาน
ประสาน กํากับ ติดตาม
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

6.3 งานส่งเสริมให่สถานศึกษาจัดสภาพแวดล่อมให่ถูกสุขลักษณะ และเฝ่าระวังติดตามดูแลภาวะ
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป่องกันโรคระบาด โรคติดต่อที่ร่ายแรง และการจัดหา
อุปกรณ แกjผู่พิการและผู่ด่อยโอกาส
ประกาศ ประชาสัมพันธ่
เฝ่าระวัง/สํารวจ
ให่ความช่วยเหลือ
จัดกิจกรรมรณรงค่ป้องกนน

กํากับ ติดตาม
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

6.4 งานประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการ
ศึกษาสภาพป่ญหา

จัดทําเครื่องมือ

ดําเนินการจัดเก็บข่อมูล

ศึกษา วิเคราะห ข่อมูล

สรุปรายงานผลการติดตาม
7. แบบฟอร่มที่ใช
7.1 บันทึกหนังสือราชการ
7.2 หนังสือราชการประเภทภายนอก
7.3 แบบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
7.4 แบบประเมินติดตามผลการดําเนินโครงการต าง ๆ
8. เอกสาร/หลักฐานอ างอิง
8.1 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.
2535
8.2 ระเบี ย บคณะกรรมการบริห ารกองทุ น เพื่ อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรีย น
ประถมศึกษา วาดวยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน ของ กองทุน
ตามกฎหมายวาดวยกองทนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536
8.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห งชาติพ.ศ. 2550
8.4 คู่มือการดําเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย
8.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

งานทุนการศึกษาและการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

1.ชื่อกระบวนงาน
งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. วัตถุประสงค่
เพื่ อ ให่เงิ น ทุ น การศึ ก ษาแก่นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย เพื่ อ เป่นค่าเล่าเรี ย น
ค่าใช่จ ายที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษา และค่าใช จ ายท่ จ้ า เป็ น ในการครองชี พ ระหว่างศึ ก ษา ให่ได่รั บ
โอกาสทางการศึ ก ษาอย่างทั่ ว ถึ ง ช่วยแบ่งเบาภาระด่านการเงิ น ของผู ่ปกครองและเป่นการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย่ของชาติ
3.ขอบเขตของงาน
3.1 วัตถุประสงค่การให่ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ของแต่ละหน่วยงาน องค่กร
3.2 หน่วยงาน องค่กรอื่น ให่ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
3.3 พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
3.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนสําหรับคคาใชจายในการศึกษาที่บุคคลหรือองค่การต่
่างๆ
บริจาคให่
่เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห่ผู่ที่มิได่อยู่ในหน่าที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนได่ศึกษาเล่าเรียน
การศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยป่จจุบัน
4.2 ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา หมายถึ ง ทรั พ ย่ทิ่ ใช่เงิ น (Non-Financial Resources) และ
ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใช่การเงินครอบคลม่
ปัจจยหลก่คือ่ท่ดิน่อาคาร่สิ่งกอสราง่วสดอปกรณ่การเรยนการสอนและการผสมผสานการใชปัจจย
ตาง่ๆ่ เข่าดวยและยังให่ความหมายในวงที่แคบว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ป่จจัย นําเข่
่า
(Input) ที่นําไปใช่เพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ป่จจัยนําเข่
่า นี้ส่วนใหญ่
จะเป่นรู ป ของเงิ น งบประมาณทั้ ง ด่านรายจ่ายเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านประจํ า เช่น เงิ น เดื อ น
และค่าตอบแทน ค่าใช่จายวัสดุอุปกรณ่ กับรายจ่
่ายด่านการลงทุน
4.3 ระดมทุน หมายถึง การรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุ่างๆ
ต่ ที่ได่รับจากการบริจาคขอซื้อในราคา
ถูกกว่าตนทน มาทําประโยชน่ใหแกองคกรใดองคหนึ่ง่โดยความเห็นชอบของสังคม

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค่ของกองทุน
5.2 วางแผนการดําเนินการและแจ่งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจน
รายละเอียดของกองทุน
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษาพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่สมควรได่รับความช่วยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ
5.4 โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
5.5 จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน
5.6 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได่รับทุนและรายงานผลการเรียนและ
การดําเนินการใช่ทุน
5.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการให่เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค่
ของกองทุน

วางแผนการดําเนินการและแจ่งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา
และพิจารณาคัดเลือกนักเรียน

แจ่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด่รับคัดเลือกให่สถานศึกษา

โอนเงินทุนหรือการมอบทุน

ตรวจสอบเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน

ดําเนินการเกี่ยวกับการให่เครื่องหมายตอบ
แทนและการตอบขอบคุณ
7. แบบฟอร่มที่ใช
ใช่ตามแบบที่กําหนดตามเงื่อนไข
8. เอกสาร / หลักฐานอ่
่างอิง
แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดวยวิธีการปฏิบัติการให เครื่องหมายตอบแทนผู่ช่วย
เหลือราชการ พ.ศ. 2531
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน
งานกองทุนเงินให่กู่ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )
2. วัตถุประสงค่
เพื่ อให่เงิน กูยื ม แก นกเรยน่น กศึก ษาท่ข าดแคลนท นทรพย ่เพื่ อเป็น ค าเล าเรยน่คาใช จาย ที่
เกี่ ยวเนื่ องกั บ การศึ กษา และคาใช จายท่ จ้าเป็ น ในการครองชีพ ระหว่างศึ กษา ในระดั บ มั ธยมศึ กษา
ตอนปลาย ระดั บ อาชี ว ะศึ ก ษา และระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาอย่างทั่ ว ถึ ง ช่วย
แบ่งเบา ภาระด่านการเงิ น ของผู ่ปกครองและเป่นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ของชาติ โ ดยรวม
โดยมุ ่งห วั ง ว่าผู กู ยื ม จะ สาม ารถเล าเร ยน ได จน สํ า เร็ จ ตาม ห ลั ก สู ต ร มี ค วาม รั บ ผิ ด ชอ บ
ต่อตนเองและสังคม รวมถึงมี จิต สํานึกในการชําระหนี้คืน เพื่อ สร่างโอกาสทางการศึก ษาให่กับ รุ่นน่อง
ต่อไป
3. ขอบเขตของงาน
การพิ จ ารณาให่ผู่มี สิ ท ธิ์ได่รับ การกู่ยื ม เงิน ตามวงเงิ น ที่ ไ ด รับ จั ด สรรให่ก บนั ก เรีย นและ
นักศึกษาในจังหวัด
4. คําจํากัดความ
4.1 กองทุน หมายถึง กองทุนเงินให่ก่ยืมเพื่อการศึกษา
4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินให่กูยืมเพื่อการศึกษา
4.3 กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.4 ผู จัดการ หมายถึง ผู่จัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.5 ผู บริ ห ารและจั ด การเงิน ให กู ยื ม หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง คณะกรรมการทํ าสั ญ ญาจ่
่าง ให่
ทําหน่าท่บริหารและจัดการเงินให่กู่ยืมตามมาตรา 37
4.6 นักเรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผู ่ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบนการศึกษา
ของทางราชการหรือโรงเรยนตามกฎหมายวาด วยโรงเรยนเอกชนสถาบนอดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
วาดวยสถาบนอดมศึกษาเอกชน่หรือโรงเรยน่สถานศึกษา่หรือสถาบนการศึกษาท่กฎกระทรวง
4.7 ผู่กู่ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผู่กู่ยืมเงินจากกองทุน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แจ่งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด
5.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินที่ไดรบ
5.4 แจ่งสถานศึกษาที่ได่รับการจัดสรร ดําเนินการตามขั้นตอนของ กยศ.
5.5 ติดตาม ประเมินผล
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แจ่งสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรวงเงิน
แจ่งสถานศึกษาที่ได รับการจัดสรร
ติดตาม ประเมินผล
7. แบบฟอร่มที่ใช่
เอกสาร / หลักฐานอ่างอิง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให่กู่ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยยวิธีการปฏิบตั ิการให่
่เครื่องหมายตอบแทนผู่ช่วยเหลือ่
ราชการ พ.ศ. 2531
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว าด วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา

งานสวัสดิการและ
สงเคราะห์นักเรียน

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสวัสดิการและสงเคราะห่นักเรียน
2. วัตถุประสงค
เพื่อให่นักเรียนได่มีโอกาสไดรับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการดํารงชีวิตและศึกษา
อย่างทั่วถึง
3. ขอบเขตของงาน
3.1 พิจารณาจัดหาทุนการศึกษาให่กับนักเรียนตามโอกาส
3.2 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากหน่
่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนทุนการศึกษา
3.3 ติดตาม กํากับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดําเนินการ
4. คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินหรือสิ่งของเครื่องใช่ที่ได่รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
องค่กร เอกชน บุคคล มูลนิธิที่ให่การสนับสนุน
4.2 สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิภาพที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ทั้งบุคคล ครอบครัว
ชุมชน สถานศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติแจ่งหน่วยงานในสังกัด
5.2 กําหนดรายละเอียดแจ่งสถานศึกษา
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
5.4 จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด
5.5 รายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กําหนดนโยบาย

กําหนดรายละเอียด แจ่งสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด

สรุปรายงานผล

7. แบบฟอร่มทีใ่ ช
8. เอกสาร / หลักฐานอ างอิง
-

งานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1.ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.วัตถุประสงค่
2.1 เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอันดีงามของท่องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีทรัพยากร
ธรรมชาติที่เกี่ยวข่องกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
2.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษาให มีความจงรักภักดีต อสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย่
2 3 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน
2.4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู่ของนักเรียนให่มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคม
ได่อย่างมีความสุข
2.5 เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ในวัฒนธรรม
3. ขอบเขตของงาน
3.1 มีหน่วยงาน องค่กรรับผิดชอบโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริในทุกระดับ
3.2. มีแผนงาน / โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา
3.3มีระบบข่อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกระดับ
3.4 มีร ะบบการติ ดตามผล รายงานและประเมิน ผล เพื่ อ เผยแพร่โครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริอย่างแพร่หลายและทั่วถึง
3.5 มีเครือข่ายการนําไปใช่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งในระดับเขตพื้นที่และ
สถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ
4. คําจํากัดความ
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ หมายถึ ง โครงการที่ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว ่าด วยโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ พ .ศ. 2534 และที่ แ ก่ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2546 ดั ง นี้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ห มายถึ ง โครงการ แผนงาน หรื อ กิ จ กรรมใดๆ
ที่ ส ่วนราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป ่นผู ่ดํ า เนิ น งานเพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ ทั้ ง นี้ เ ป ่นโครงการที่ ส นอง
พระราชดํ า ริ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ่าอยู ่หั ว สมเด็ จ พระนางเจ่าฯ พระบรมราชิ นี น าถ สมเด็ จ
พ ร ะ ศ รี น ค ริ น ท ร า บ ร ม ร า ช ช น นี ส ม เด็ จ พ ร ะ บ ร ม โอ ร ส า ธิ ร าช ฯ ส ย า ม ม กุ ฎ ร าช กุ ม า ร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ่าลูกเธอ เจ่าฟ่าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
5.2 แจ่งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให่บรรลุเป่าหมาย
5.3 จัดทําเอกสารคู่มือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด
5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพร่อมทั้งประเมินผลและรายงานผลให่
กระทรวงทราบ เพื่อปรับปรุงและแก่ไขป่ญหาที่เกิดให่ดีขึ้นและหมดไป
5.6 ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ่่เผยแพร่ผลการดําเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชุมจัดทําโครงการ
แจ่งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให บรรลุเป่าหมาย
จัดทําเอกสารคู่มือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
สรุปผลการดําเนินงานพร่อมทั้งประเมินผลและรายงาน

ติดตาม รายงานผล และประชาสัมพันธ่
เผยแพร่ผลการดําเนินงาน

7. แบบฟอร่มที่ใช่
8. เอกสาร / หลักฐานอ่
่างอิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด่
่วยโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริพ.ศ. 2534
และที่แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2546

งานวิเทศสัมพันธ์

1. ชื่อกระบวนงาน
งานวิเทศสัมพันธ่
2. วัตถุประสงค่
2.1 ศึกษาวิเคราะห่จัดทําข่อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางความช่วยเหลือ พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมื อ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชนทั้ งในและต่างประเทศ ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกิ จ ที่ ไ ด่มี ก ารลงนามใน
ความตกลงระหว่างประเทศ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานเครื อ ข่ายความร่วมมื อ กั บ
ต่างประเทศ แสวงหาแหล่งเงิน ทุ น วัส ดุ อุ ป กรณ่ผู ่เชี่ ย วชาญและอาสาสมั ค รต่างประเทศ เพื่ อ ส งเสริ ม
สนบสนนให่สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช่ประโยชน่ทรัพยากรการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
ต่างประเทศ การสร่างองค่ความรู่ด่านต่างประเทศ เพื่อเพิ่ มพูน ประสบการณ่่ดานการจดการศึกษาข น
พื นฐาน ต่างประเทศที่ เ ป่นบทเรี ย นที่ ดี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
จั ด ทํ า สารนิ เ ทศและตอบข่อหารื อ ด่านต่างประเทศให่หน่วยงานในสั ง กั ด และบุ ค ลากรภายนอก
โด ย ป ระ สาน งาน กั บ ก ลุ ่ม วิ เท ศ สั ม พั น ธ ่ สํ า นั ก น โยบ ายแ ล ะ แ ผ น ก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร่อมของสถานศึกษา ให่เกิดความตื่นตัวใน
การส่งนั กเรียนเข่าร่
่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับต่
่างประเทศ หรือการขอรับ ทุนเพื่ อศึกษาต่
่อ
ต่างประเทศ ตลอดจนรองรับการเป่ิดเสรีทางการค่ากับประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่ อเป่นสื่อ กลางในการประสานงาน ประชาสั ม พั น ธโครงการแลกเปลี่ย นนั ก เรี ยน/
ระหว่างประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาตอต่
่างประเทศกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
2.4 เพื่อจัดทําฐานข่อมูล วิเคราะห่ข่อมูลเพื่อให่การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการไป
สู่เป้าหมาย
2.5 เพื่ อ ประสานและส่งเสริม สถานศึ ก ษา ให่สามารถเตรี ย มความพร่อมนั ก เรี ย นเข่า
แข่งขันใน โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ และสอบขอรับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได่
2.6 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให่มีความพร่อมในด่
่านภาษาและวัฒนธรรม รองรับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและเตรียมความพร่อมในการเป่นศูนย่การทางการศึกษาในประชาคม
อาเซียน
2.7 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให่สถานศึกษาเกิดความตื่นตัวและให่
่ความสนใจในการส่งนักเรียน
เข่ารวมโครงการฯ มากขึ้น

3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร่อมของสถานศึกษา ให่เกิดความตื่นตัวใน
การส่งนักเรียนเข่ารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
3.2 เป่นสื่อกลางในการประสานงาน ประชาสัมพันธ่โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
ระหว่างประเทศ หรือการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
3.3จัดทําฐานข่อมูล วิเคราะห่ขอมูลเพื่อให่การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการไปสู่
เป่าหมาย
4. คําจํากัดความ
วิเทศสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธ่กับต่างประเทศ ( Foreign relations ) หมายถึง
งานที่เกี่ยวข่องกับต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับสถาบันและหน่วยงานต่างประเทศ
ทั้งที่อยู่ภายในและต่างประเทศ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะห่งานที่เกี่ยวข่อง
5.2 เสนอพิจารณาสั่งการ
5.3 ประสานงานกับกลุ่มวิเทศสัมพันธ สพฐ.
5.4 แจ่งเรื่องผลการดําเนินการ/ พิจารณาให่ผู่เกี่ยวข่อง

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห่งานที่เกี่ยวข่อง

เสนอพิจารณาสั่งการ

ประสานงานกับกลุ่มวิเทศสัมพันธ่สพฐ.

แจ่งเรื่องผลการดําเนินการ/
พิจารณาให่ผู่เกี่ยวข่อง
7. แบบฟอร่มที่ใช่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ่างอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.4 ข่อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
8.5 เป่าหมายในการเป่นศูนย่กลางทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน

งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุน
ระหว่างประเทศ

1.ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อส่งเสริม สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานโครงการแลกเปลี่ ยนนั ก เรี ยนทุ น ระหว่าง
ประเทศใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 มุ่งเน่นให่เกิดความตระหนักและมีส่วนร่
่วมสนับสนุนจากผู่เกี่ยวข่องมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อรอบรับการเป่ิดเสรีการค่าและประชาคมอาเซียน
3.ขอบเขตของงาน
3.1 การส่
่งเสริมให่นักเรียน สถานศึกษา ครูอาจารย่ในสังกัดได่มีความรู่ความเข่
่าใจ
เกี่ยวกับโครงการและวิธีดําเนินการ
3.2 การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับผู่ปกครอง ชุมชน องค่กร ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสนับสนุนโครงการ
3.3 การจัดทํา่อมู
ข่ ลระบบสารสนเทศ
3.4 การศึกษา วิเคราะห่และพัฒนาโครงการ
4.คําจํากัดความ
การแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ หมายถึง นักเรียนจากประเทศต่างๆ ที่มี
โครงการแลกเปลี่ยนกับนักเรียนไทยในการศึกษา เล่าเรียน และพํานักอาศัยอยู่เป่นการชั่วคราวกับ
ประเทศนั้นๆ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห่แนวปฏิบัติระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
5.2 ดําเนินการประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน/บุคคล
5.3 เสนอผู่บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
5.4 ดําเนินการ
5.5 แจ่งเรื่องผลการดําเนนงานใหิผเกี่ยวของทราบ

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห่งานที่เกี่ยวข่อง

ประสานงาน
เสนอพิจารณาสั่งการ

ดําเนินการ

แจ่งเรื่องผลการดําเนินการ

7. แบบฟอร่มที่ใช่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ่างอิง
-

งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มี
บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.ชื่อกระบวนงาน
งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให่มีบทบาทในการสร่างความเข่มแข็งของชุมชน
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อส่งเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคส่วนในพื้นที่
2.2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนให่มีความเข่มแข็ง
2.3 เพื่อสร่างความเข่มแข็งให่แกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ขอบเขตของงาน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู่ความสามารถในการปฏิบัติหน่าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และชุมชน
3.3 ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาอย่างเป่นระบบ
4.คําจํากัดความ
4.1 คณ ะกรรมการสถาน ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หมายถึ ง คณ ะกรรมการที่ ไ ด ่รั บ
การแต่งตั้ งมาจากตั ว แทนผู ่ปกครอง ครู ศิ ษยเก่า องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่ น องค่กรชุ ม ชน และ
ผู่ทรงคุณวุฒิ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4.2 ชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู ของกลุ ่มคนถ่ิ่นฐานนี้มีพื้นที่อ่างอิงได่และกลุ่มคนนี้
มีการอยู่อาศัยร่วมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู่ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน มีวัฒนธรรม
และภูมิป่ญญาประจําถิ่ น มีจิตวิญญาณและความผูกพันอยู ่กับพื้นที่แห่งนั้น อยู ่ภายใต่การปกครอง
เดียวกัน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กําหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําสู่การปฏิบัติแจ่งหน่วยงานในสังกัด
5.2 จัดทําทะเบียนข่อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ให่ความรู่่ความเข่าใจ ในบทบาทและหน่าที่
- สร่างความร่วมมือ รวมใจในกิจกรรมต่าง ๆ

- การสร่างเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขึ้นอยู่กับสพป./
สพม.)
5.4 ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียน
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กําหนดโครงการ/กิจกรรม
แจ่งหนวยงาน

จัดทําทะเบียน/ข่อมูล
ประสานหน วยงานที่เกี่ยวข่อง
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา/สร่างเครือข่าย
ติดตามประเมินผล

สรุปและรายงานผล

7. แบบฟอร่มที่ใช่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ่างอิง
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