
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   ซึ ่งได้ท าการวิเคราะห์บทบาท 
อ านาจ หน้าที่ ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย น าแหล่งเรียนรู้และ๓มิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพกายใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
ผู้เรียนทั้งเด็กปกติ และด้อยโอกาส  เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกทั้งส่งเสริมให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ร่วมจัดการศึกษา  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท 
อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ข้ึนมา เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
กลุ ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื ่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   

 

         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
              มิถุนายน 256๔ 
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ส่วนท่ี  1 
บทน ำ 

  
แนวคิด 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็กการจัดหาทุน-กองทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้เรยีนทั้งเดก็
ปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้  มีการลงนามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศการรองรบั
ประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษา ทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจน      การ
ด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสง่เสรมิคุณภาพการจัดการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน ทุกรปูแบบให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

2. เพื่อสง่เสรมิสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รบับริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
อาหารกลางวัน อาหารเสรมิ (นม) และเพือ่สง่เสริมให้มจีริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

3. เพื่อสง่เสรมิสทิธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั้งเด็กปกติ 
เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เดก็พิการ และเดก็ที่มีความสามารถพิเศษ ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 

4.เพื่อส่งเสริมกจิการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงแลประสานเครือข่ายทกุระดบัไปสู่การจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

5. เพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการจัดการศึกษาทั้งแลกเปลี่ยน 
และสง่เสรมิสนบัสนุนเพื่อพฒันาการศึกษาร่วมกัน 
ขอบข่ำย / ภำรกิจ 

ก. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินงานเกี่ยวกบัศาสตร์พระราชา งานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 งานจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรปูแบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 กำรศึกษำในระบบ  
   งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร 
   การจัดการศึกษาเด็กไร้สญัชาติ เด็กต่างชาติพันธ์ 
   การจัดการศึกษาพื้นที่พเิศษ 
   การแก้ปญัหาเด็กตกหล่น เด็กกลุม่เสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
   งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
   การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
   การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
   การตรวจสอบวุฒิ และการรบัรองความรู้ 
   การสัง่ซื้อแบบพมิพ ์

 การศึกษานอกระบบ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

ค. ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การ สถาบันศาสนา 
 และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

 งานส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว     
     ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  

ง. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกบันโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษา 

 งานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรบัผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ีความสามารถพเิศษ 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเดก็พิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ 
 งานส่งเสริมและสนบัสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

ฉ. ส่งเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และการพทิักษ์สิทธิเดก็และเยาวชน และงานกจิการ 
นักเรียนอืน่ 

 งานส่งเสริมกจิกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 
 งานสง่เสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร 
 งานส่งเสริมกจิกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
 งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน  
     เด็กเยาวชนในสถานศึกษา 



 งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
ช. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 งานทุนการศึกษา 
 งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 

ซ. ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และสง่เสรมิป้องกันแก้ไข 
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทัง้ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 งานการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 งานป้องกันปัญหาการแพรร่ะบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ 
     ก่อนวัยอันควร 
 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 งานศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลือนกัเรียน 

ฌ. ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 

ญ. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 ประสาน ส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม 

ฎ. งานส่งเสริมแหลง่การเรียนรู้ สิง่แวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพแหลง่เรียนรู้ สิง่แวดล้อมทางการศึกษา 
      และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใหเ้หมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ จัดทะเบียน    

ฏ. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มบีทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานประสานและสง่เสรมิสถานศึกษาใหม้ีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ 
                    ส่งเสริม สนบัสนุน สร้างโอกาสแก่ผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
                                    เพื่อลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 

พันธกิจ  

          1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
          2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล 
          3. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
          4. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพของบุคคล 
เป้ำประสงค ์

 

1. ผู้เรียนระดบัมัธยมศึกษาได้รบัการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ยึดมั่นในค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ 
4. บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบ          งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ                        ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกร  
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยวิชำชีพ                              สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร  
                                                                       และสถำบันสังคมอ่ืน           
1. การจัดการศึกษาในระบบ                                                      
      1) งานส่งเสริมใหมีการก าหนดวิธีการและแนวท าการด าเนินการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดบัการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขันพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ                           
      2) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร  
      3) การจัดการศึกษาเด็กไรส้ัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ 
      4) การจัดการศึกษาพื้นที่พเิศษ 
      5) การแกปญหาเดก็ตกหลน เด็กกลมุเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
      6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา  
                     - การจัดเก็บหลกัฐานการศึกษา   
                     - การยกเลิกหลกัฐานการศึกษา 
                     - การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู     
                    - การซื้อแบบพิมพ 
2. การศึกษานอกระบบ 
      1) ส่งเสรมิการจัดการศึกษานอกระบบให้เช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
       - การใหการอนุญาตส านักงาน กศน.จัดการศึกษาใหกบัเด็กทีม่ี ความจ าเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได ้
      2) ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทางเลือก 
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
         - งานส่งเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษารวมวางแผนและก าหนดแนวทาง 
ในการสนบัสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำอ ำนวยกำร 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



    ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำย 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ  
     - งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเดก็พิการ เด็กดอยโอกาส ที่มคีวามสามารถพเิศษ 
  2. การสงเสรมิและสนบัสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 
         - การพัฒนาอัจริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(สสวท.)  
         -การแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร์ โอลิมปกแหงประเทศไทย 
         - การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรในพระอุปถัมภ 
สมเดจ็พระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร    
         - การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอ 
  3. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดบัข้ันพื้นฐาน 

   งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำร ี
   ผูบ ำเพ็ญประโยชน นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษสิทธิเด็กเยำวชน 
   และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
     1. งานส่งเสริมกจิกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
     2. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    3. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    4. งานส่งเสริมกิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ ประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
     5. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
     6. งานสภานักเรียน สง่เสริมม พัฒนา สรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 
    7. งานส่งเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน 

งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
    1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรยีน 
    2. งานกองทุนเงินใหกยูืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
        3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน 

งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ศำสตร์พระรำชำ) 
        1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
           - งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
และของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
      2. งานความมั่นคงแหงชาติ 
         2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมบูานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) 
       2.2 งานโครงการหมบูานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
       2.3 งานสงเสรมิการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 



  ประสำนกำรปองกันและแกไขปญหำกำรใชสำรเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครอง 
ควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
        1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
        2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
         3. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
         4. การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ 
1. งานวิเทศสมัพันธ    
2. งานโครงการแลกเปลี่ยนนกัเรียนทุนระหวางประเทศ 

ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 

   1. ส่งเสรมิใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงการทองเที่ยวงานอดิเรกตาง ๆ 
   2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
   3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแหงชาติ 
   4. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนและสถานศึกษา 

  สงเสริมแหลงกำรเรียนรู สิ่งแวดลอมทำงกำรศึกษำ และภูมิปญญำทองถิ่น 
  - งานส่งเสริมการพฒันาศักยภาพแหลงเรียนร ูสิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญา ทองถ่ิน 

   ใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบยีน 

  ประสำนและส่งเสรมิสถำนศึกษำใหมีบทบำทในกำรสรำงควำมเขมแข็งของชุมชน 
    - งานส่งเสรมิคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    - เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาความร ูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 
     ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมำย 
      - กระทรวงมหาดไทย     

  - กระทรวงวัฒนธรรม     
             - กระทรวงสาธารณสุข  

  - กระทรวงพัฒนาการสงัคมและความมั่นคงของมนุษย   
       - กระทรวงกลาโหม       

  - กระทรวงแรงงาน      
  - กระทรวงพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา  

             - กระทรวงการตางประเทศ 
   - กระทรวงพลังงาน 
   - ส านักงานต ารวจแหงชาติ 



ผังบุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 
นางวราภรณ์  เอมเปีย         

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
                               
 
    นางสาวปริศนา  มณีวงศ์   นางอภิรัชฎ์  มหาปัญญาวงศ์    นางสาวนิรวรรณ  เลือ่นชิด    นางกมลทิพย์  ไฝ่อง 
         นักวิชาการศึกษา              นักวิชาการศึกษา                นักวิชาการศึกษา             นักวิชาการศึกษา                    
         ช านาญการพิเศษ                 ช านาญการ           ช านาญการ                   ช านาญการ  
 
                  

 
 
  

 
           นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตน์                   นายนภัทร เหมะสิขัณฑกะ 
              นักวิชาการศึกษา                                เจ้าพนักงานธุรการ  
                  ปฏิบัติการ                                              ช านาญงาน        

 
 
 
 

นางสาวสริปภา  กมุธากรณ์ 
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

    



ผู้รับผิดชอบงำน 
- งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบ  กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและ               
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย        
   1. การจัดการศึกษาในระบบ  (นางอภิรัชฎ์  มหาปญัญาวงศ์) 
    2. การศึกษานอกระบบ       (นางอภิรัชฎ์  มหาปัญญาวงศ์) 
    3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (นางอภิรัชฎ์  มหาปัญญาวงศ์) 
 
- งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกร วิชำชีพ   
  สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน   (นางวราภรณ์  เอมเปีย ) 
 
-  ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำย 
   และมำตรฐำนกำรศึกษำ  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  
    ๑. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย    
        และมาตรฐานการศึกษา(นางอภิรัชฎ์  มหาปัญญาวงศ์) 
    2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ (นางสาวปริศนา มณีวงศ์)  
 
- งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี 
   ผูบ ำเพ็ญประโยชน นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษสิทธิเด็กเยำวชน 
   และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
   1. งานส่งเสรมิกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (นางสาวปริศนา มณีวงศ์) 
   2. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย (นางสาววสิรปภา  กมุธากรณ์) 
   3. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (นางกมลทพิย์  ไฝ่ทอง) 
   4. ส่งเสรมิกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ าเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
(นางสาวกญัฐณา  ชัยรัตน์ ) 
   5. งานส่งเสริมกจิกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน (นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตน์) 
   6. งานสภานักเรียน สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 
(นางสาวกญัฐณา  ชัยรัตน์) 
   7. งานสงเสริมพทิักษสิทธิเด็กและเยาวชน (นางสาวปริศนา มณีวงศ์) 

 -งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
   1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน (นางกมลทพิย์  ไฝ่ทอง) 
   2. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (นางกมลทิพย์  ไฝ่ทอง) 
   3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน (นางกมลทิพย์  ไฝ่ทอง) 

 

 



 - งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ศาสตร์พระราชา) 
  1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      - งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  
         และของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค  (นางสาวนริวรรณ  เลือ่นชิด) 
   2. งานความมั่นคงแหงชาติ  (นางสาวปริศนา มณีวงศ์) 
      2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมบูานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) 
      2.2 งานโครงการหมบูานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
      2.3 งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

 - ประสำนกำรปองกันและแกไขปญหำกำรใชสำรเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครอง 
ควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
      1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา  (นางสาวนิรวรรณ  เลื่อนชิด) 
      2. งานส่งเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (นางสาวนิรวรรณ  เลื่อนชิด) 
      3. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควร  
(นางสาววสิรปภา  กมุธากรณ์) 
     4. การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (นางสาวปริศนา มณีวงศ์) 
     5. วิเคราะห์และวินิจฉัยปญัหานักเรียนเป็นรายบุคคลทีม่ีปัญหาซบัซ้อน (นางสาววสิรปภา  กมุธากรณ์) 
     6. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัดครอบครัวเพื่อการบ าบัด และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเรื่อง หรอืปัญหาทีม่ีความซับซ้อน (นางสาววสิรปภา  กมุธากรณ์) 
     7. ให้การดูแลช่วยเหลอืเด็กกลุม่พิเศษ เช่น เด็กบกพรอ่งทางการเรียนรู้ (LD) เดก็สมาธิสั้น เด็กออทิสตกิ 
เด็กที่มสีติปญัญาบกพร่อง (นางสาววสิรปภา  กมุธากรณ์) 

  - ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ (นางกมลทิพย์  ไฝ่ทอง) 

  - ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม (นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตน์) 

  -  ส่งเสรมิแหลงกำรเรียนร ูสิ่งแวดลอมทำงกำรศึกษำ และภูมิปญญำทองถิ่น (นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตน์)  

  - ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำใหมีบทบำทในกำรสรำงควำมเขมแข็งของชุมชน (นางสาวกัญฐณา ชัยรัตน์) 

  - งำนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ (นายนภัทร เหมะสิขัณฑกะ) 

  - งำนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนฯ และงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) 
   (นายนภัทร เหมะสิขัณฑกะ) 

-  ปฏิบัติงำนรวมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมำย 
  (บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทกุคน) 

     



ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน 

 

 
นำงวรำภรณ์ เอมเปีย 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแนะแนวทางการ
พัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดท าความเห็นทางวิชาการ 
ข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบ
คุณวุฒิ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ วางแนวทาง
การติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 

โดยมีหน้ำท่ีควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรปฏิบัติงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่ม 
ประสำนงำน และรับผิดชอบงำน ก่อนน ำเสนอ รอง ผอ.สพม.สุโขทัย  และ ผอ.สพม.สุโขทัย ดังน้ี 

๑. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษา ในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๒. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์การ ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

๓. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา 

๔. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
๕. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และการพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 
6. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
7. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 



8. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9.  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
10. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
11. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
12. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๓. ช่วยปฏิบัตงิานของ นางสาวสิรปภา  กมุธากรณ์   
๑๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 

     นำงสำวปริศนำ  มณีวงศ์ 
    นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ 

มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูงมากใน

ด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแนะแนวทางการ
พัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดท าความเห็นทางวิชาการ 
ข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบ
คุณวุฒิ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ วางแนวทาง
การติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 

โดยปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังน้ี 

 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษาในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยูห่รอือยู่       
แต่ไม่อาจปฏิบัตริาชการได ้
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 3. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

4. งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
5. งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)   
6. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.สุโขทัย) 
8. งาน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 
9. งานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
10. งานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
๑1. งานเสริมสร้างทักษะชีวิต 
12.  งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”เขตสุจริต , 

โรงเรียนสุจริต 
๑3. ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวนิรวรรณ  เลื่อนชิด 
๑4. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

              

 

 



 
 
 
  

    นำงกมลทิพย์  ไฝ่ทอง 
    นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 

มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูงในด้าน

วิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะ
แนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา ก าหนดแผนงานโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ัง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดต้ังหรือยุบรวมสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมปีระสทิธิภาพ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดท ากิจกรรม
ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้นการศึกษาตามโครงการความร่วมมื อกับต่างประเทศ ติดตาม 
ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 

โดยปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังน้ี 

1. งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 
     2. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
         2.1 งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน 
  2.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 
  2.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน        
      3. งานวิเทศสัมพันธ์ 
  3.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 
  3.2 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
 4. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษา กับศาสนาและการวัฒนธรรม (ศิลปะหัตกรรมนักเรียน) 
      5. งานประสานส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
         5.1 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      6. การส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
     7. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา         
     8. ช่วยปฏิบัติงาน นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์    
      9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 



 

 
นำงอภิรัชฏ์  มหำปัญญำวงศ์ 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูงในด้าน

วิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ก าหนดแผนงานโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบรวม
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดท า
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้นการศึกษาตามโครงการความร่วมมื อกับต่างประเทศ 
ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนางานด้าน
การศึกษา 

โดยปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังน้ี            

     1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
            1.1 การจัดการศึกษาในระบบ 

๑.1.1 งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ 
ระบบการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 -  งานรับนักเรียน 
         1.1.๒  การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
           1.1.3  การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธ์ุ 
          1.1.๔. การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ 
          1.1.๕. การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน  
          1.1.๖. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 



                        -  การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา  
                        -  การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
                        -  การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 
               -  การสั่งซื้อแบบพิมพ์ 
                   1.2 การศึกษานอกระบบ 

1.2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย การให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้เด็กที่มีความจ าเป็นเรียนต่อ กศน. 
    - การออกหนังสือรับรองนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
    - ประสานหน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
      1.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น     

3. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษา 

๔. งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ   
๔.1. การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
๔.2. การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
๔.3. การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ในพระ

อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (สอวน.) 
๔.4. การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 

๕. งานสหกรณ์โรงเรียน 
๖. ช่วยปฏิบัติงานของ นางกมลทิพย์  ไฝ่ทอง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 

   
 
 
 



 
นำงสำวนิรวรรณ  เลื่อนชิด   
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 
มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูงในด้าน
วิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะ
แนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา ก าหนดแผนงานโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ัง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบรวมสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมปีระสทิธิภาพ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดท ากิจกรรม
ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้นการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ติดตาม 
ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 

โดยปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังน้ี 

๑. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  ๑.1 การจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่สนองพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์  ทุกพระองค์ 

๑.2  สนองพระราชด าริในโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน สถานศึกษา  
๑.3  มีเครือข่ายการน าไปใช้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทั้งในระดับเขตพื้นที่และ

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ  
๑.4  แจ้งหน่วยงานประสานงาน เพื่อประชุม จัดกิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย 
๑.5  มีการติดตาม รายงานผลและประเมิน เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่าง

แพร่หลายและทั่วถึง  



2. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา  

 2.๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
              2.1.๑ ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่   เกี่ยวข้อง อาทิ  
กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. สพม.สพป. สถาบันการอาชีวศึกษา กศน.สถานศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด  
อ าเภอ (สตส.จ. , ศตส.อ.) ส านักงานสาธารณสุข ส านักงานอัยการจังหวัดประจ าศาลคดีเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
  2.๒ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและงานคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
            2.๒.1 สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
           2.2.๒ เฝ้าระวังป้องกันการประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การออกตรวจร่วม และการจัดระเบียบสังคม
และรายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน 

2.3 งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.4  งานโครงการ TO BE NUMBER ONE          
2.5  งานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนปลอดแอลกอฮอล์  ตาม พ.ร.บ.ควบคุม 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
 3. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
  3.1 การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ   
        3.1.1 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 

           3.2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา  
      3.2.1 กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียน เยาวชนดีเด่น ยุวชนดีเด่น  และรางวัลการประพฤติดี 

 และรางวัลอื่น ๆ ของทุกหน่วยงาน ของนักเรียน นักศึกษา (ไม่รวมการรับทุน) 
      4. การส่งเสริม ประสานงานการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน 

5. ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวปริศนา  มณีวงศ์ 
          6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                  นำงสำวกัญฐณำ  ชัยรัตน์                                 
                                                 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร        

มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ดังนี้ 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาและที่
เกี่ยวข้องศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบ้องต้น เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร 
แบบเรีนต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดท าแผนงานโครงการต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ค าเนินการเกี่ยวกับ
งานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเพือ่เปน็หลกัฐานอ้างอิงและใหก้ารสง่เสรมิสนับสนนุ
การจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 

โดยปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังน้ี 
        ๑. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา                          

๒. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
2.1 ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ

นักศึกษาวิชาทหาร  
2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ

นักศึกษาวิชาทหาร  
2.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับ

โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับโลก 
2.4 สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน ในการส่งเสริมภาวะ

ผู้น า ทักษะป้องกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
2.5 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการ 

แนวทาง ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการด าเนินการลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่
การศึกษา 

2.6 ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกลุ่มกอง ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เช่นการจัดท าและ 
จัดเก็บทะเบียน เป็นต้น 

2.7 ส่งเสริมให้มีการสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด 
2.8 ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ 



2.9 ด าเนินขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
2.10 การด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจกรรมลูกเสือ 
2.11 ประสาน ติดตาม นิเทศ ประเมินผล สรุปผล และสรุปงานการด าเนินงาน กิจกรรม 

ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.12 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดต้ังกองเพื่อนักศึกษาวิชาทหาร 

๓. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
๔. งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 

งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
๕  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา 

- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้
เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน  
 ๖. งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับข้ันพื้นฐาน 

๗. การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท า(ทวิศึกษา,ศึกษาต่ออุดมฯ,หลักสูตรระยะสั้น,ห้องเรียนอาชีพ) 
๘. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

       9. ช่วยปฏิบัติงานของ นายนภัทร เหมะสิขัณฑกะ 
      ๑0. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
นำยนภัทร เหมะสิขัณฑกะ 

ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

ขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

โดยปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน ดังน้ี 
๑. งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้อง รวดเร็ว 
2. งานเก็บเอกสาร ข้อมูล สถิติเบื้องต้นของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. งานจัดหาและดูแลบ ารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่ม 
4. งานประสานการด าเนินงานภายในและภายนอกกลุ่ม 
5. งานจัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม 
6. งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มฯ และงานที่เกี่ยวข้อง 
7. งานรับ-ส่งหนังสือ ระบบ E-Filing ระบบ E-Office ระบบ Smart office 
8. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเวียนหนังสือ ระเบยีบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติ และรายงาน

ผลงานการด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการในระบบ ICT 
10. งานวิเคราะห์ หนังสือเพื่อน าส่งผู้รับผิดชอบ 
11. งานตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ   
12. การจัดท าค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๑3. งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 ๑4. งานอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ และงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 15. ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวกัญฐณา ชัยรัตน์ 
 16. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

 

 

 



 

 

 
นำงสำวสิรปภำ  กมุธำกรณ์ 

ต ำแหน่ง นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพ้ืนท่ีฯ 

ขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียน 
       1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ 
      2. งานการปอ้งกันปัญหาการแพรร่ะบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
       3. งานวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนที่มปีัญหาซบัซ้อน เป็นรายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบ 
                        ทางจิตวิทยาด้านสติปญัญา อารมณ์ สังคมและวางแผนแก้ไขปญัหา 

4. งานให้ค าปรกึษาแก่นักเรียนและผูเ้กี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัดครอบครัว 
    เพื่อการบ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปญัหาทีม่ีความซับซอ้น เช่น พฤติกรรมเสี่ยง 
    เรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะ  วิวาทการใช้ความรุนแรง ปัญหาการเรียน 
5. งานประสานการสง่ต่อไปยังหน่วยงานภายนอกกรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะ 
    ด้านและการรบั  ส่งกลับเข้าสูร่ะบบโรงเรียน 

      6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 

1. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1 ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม 

1.2 วางแผนการแก้ปัญหา 
1.3 สรุปรายงานการตรวจประเมินทางจิตวิทยาให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัดครอบครัวเพื่อการบ าบัด  
และแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.1 ให้ค าแนะน าทางด้านจิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหรือปัญหา            
ในครอบครัวที่มีผลกระทบต่อผลการเรียน 
 2.2 ให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่นักเรียนและครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการปรับตัวและ       
การเรียนรู้ 
 2.3 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและครอบครัวจัดการกับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน เช่น การเสียชีวิต 
การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในชุมชน 
 2.4 ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 สรุปรายงานการให้ค าปรึกษาจ านวนรายและผลการให้ค าปรึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 2.6 จัดท าแฟ้มข้อมูล personal data เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับครูในการดูแลนักเรียนต่อไป 



3. ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติกเด็กที่มี
สติปัญญาบกพร่อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

 3.1 ให้ความรู้ด้านจิตวิทยากับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองเพื่อให้เข้า ใจพัฒนาการ      
ของเด็กและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้  
 3.2 ประสานงานกับครู ผู้ปกครองและผู้บริหารเพื่อหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มพิเศษ 
 3.3 ประเมินความเหมาะสมในการจัดโปรแกรมพิเศษให้กับนักเรียน 
 3.4 ประเมินสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3.5 พัฒนาการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม              
ในการเรียนรู้ 

4. รับการส่งต่อจากครูแนะแนว และประสานการสง่ต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลอื
เฉพาะด้าน และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
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