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ค ำน ำ 
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ซึ่งใต้ท าการวิเคราะห์บทบาทอ านาจ 
หน้าที่ ส าคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ขึ้นมา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
  
แนวคิด 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษา       
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา        
การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็กการจัดหาทุน-กองทุนการศึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้         
มีการลงนามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศการรองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษา ทั้งการ
แลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือ

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ทุกรูปแบบให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และเพ่ือส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา 
นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. เพ่ือส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั้งเด็ก
ปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 

4.เพ่ือส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความม่ันคงแลประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

5. เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการจัดการศึกษาทั้ง
แลกเปลี่ยน และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

ขอบข่ำย / ภำรกิจ 
ก. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา งานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
 งานจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ข. ส่ งเสริมการจัดการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน ในรูปแบบ  การศึ กษาในระบบ  การศึ กษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 การศึกษาในระบบ  
   งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
   การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร 
   การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธ์ 
   การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 
   การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
   งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
   การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
   การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
   การตรวจสอบวุฒิ และการรับรองความรู้ 
   การสั่งซื้อแบบพิมพ์ 

 การศึกษานอกระบบ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

ค. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การ สถาบันศาสนา 
 และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว     
     ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  

ง. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษา 

 งานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

ฉ. ส่งเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงาน
กิจการ 
นักเรียนอื่น 

 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 
 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา  
      วิชาทหาร 
 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
 งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก 
     เยาวชนในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

ช. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 งานทุนการศึกษา 
 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
 



๕ 
 

ซ. ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ 
     ก่อนวัยอันควร 
 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

ฌ. ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 

ญ. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 ประสาน ส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม 

ฎ. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 
      และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      และ จัดทะเบียน 

ฏ. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

 
 

พันธกิจ/พันธกิจ 
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ค่ำนิยม 

 
 

 
 
 
 

รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2565 
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ส่วนที่  2 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

ผังบุคลำกรกลุม่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่  3 
ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 

 
๑. นำงวรำภรณ์  เอมเปีย  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เลขที่ อ ๓7  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือแนะแนว
ทางการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดท า
ความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการรับรอง
วิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ วางแนวทางการติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

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

๑. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษา ในระบบการศึกษา นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๒. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์การ ชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

๓. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 



๑๑ 
 

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

ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และการพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน และงานกิจการ 
นักเรียนอื่น 

6. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
7. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
8. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง        

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9.  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
10. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
11. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          13. งานอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนฯ และงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
14. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 

                 14.1 ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์       
และนักศึกษาวิชาทหาร  
                 14.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร  
                 14.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับโลก 
                14.4 สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน ในการส่งเสริม
ภาวะผู้น า ทักษะป้องกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
                14.5 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือก าหนดแผนงาน/
โครงการ แนวทาง ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการด าเนินการลูกเสือจังหวัด/
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                14.6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งกลุ่มกอง ลูกเสือ -เนตรนารี และยุวกาชาด เช่นการจัดท าและ       
จัดเก็บทะเบียน เป็นต้น 
                14.7 ส่งเสริมให้มีการสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด 
                14.8 ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ 
                14.9 ด าเนินขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
                14.10 การด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจกรรมลูกเสือ 
                14.11 ประสาน ติดตาม นิเทศ ประเมินผล สรุปผล และสรุปงานการด าเนินงาน กิจกรรม 
ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                14.12 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดตั้งกองเพ่ือนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 
 



๑๒ 
 

 15. งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพ้ืนฐาน        
      ๑6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑7. ช่วยปฏิบัติงานของ นายปวีณ  ไชยวงค์วิลาน   
๑8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

 

 
 

 
 

 



๑๔ 
 

 
 

 
 

 
 



๑๕ 
 

 
 

 
 

 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
2. นำงสำวปริศนำ  มณีวงศ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ เลขท่ี อ 38  

    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงาน 
สูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบั ติ งานที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ ยากมาก และปฏิบัติ งาน อ่ืน               
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือแนะแนว
ทางการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดท า
ความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื ่อการเรียน   
การสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบ
การรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ วางแนวทางการติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน
ด้านการศึกษา 

โดยปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่       
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
 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. งานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
๑3. ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวนิรวรรณ  เลื่อนชิด 
๑4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 



๑๘ 
 

 
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

 
 

 
 

 

 



๑๙ 
 

 
 

 

3. นำงกมลทิพย์  ไฝ่ทอง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  เลขที่ อ ๓๙  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูง   
ในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย        
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษา           
และที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายแผน 
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ก าหนดแผนงานโครงการ           
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ว ิเคราะห ์ข ้อม ูล เกี ่ยวก ับการจ ัดตั ้ง การย ุบรวมสถานศ ึกษา               
เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบรวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานทะเบียนและ
เอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดท ากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุป 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

 
 
 



๒๐ 
 

โดยปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
1. งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 

     2. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
            2.1 งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน 
     2.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 
     2.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน  
      3. งานวิเทศสัมพันธ์ 
     3.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 
     3.2 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
 4. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษา กับศาสนาและการวัฒนธรรม (ศิลปหัตกรรมนักเรียน) 
      5. งานประสานส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
            5.1 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      6. การส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

7. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

งำนธุรกำร 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล 
หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
๑. งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้อง รวดเร็ว 

               1.1  รับ-ส่งหนังสือ ระบบ E-Filing ระบบ E-Office ระบบ Smart office 
     1.2  เก็บเอกสาร ข้อมูล สถิติเบื้องต้นของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     1.3  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     1.4  จัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม 
     1.5  ตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการในระบบ ICT 
     1.6  วิเคราะห์ หนังสือเพ่ือน าส่งผู้รับผิดชอบ 
     1.7  ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
2. งานจัดหาและดูแลบ ารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่ม 

     2.1  ประสานการด าเนินงานภายในและภายนอกกลุ่ม 
3. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติ และ

รายงานผลงานการด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มฯ และงานที่เกี่ยวข้อง          

     5. ช่วยปฏิบัติงาน นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์    
      6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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๔. นำงอภิรัชฎ์ มหำปัญญำวงศ์   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  เลขที่ อ ๔๑  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูง   
ในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย        
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษาและที่
เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  
การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ก าหนดแผนงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  
การจัดการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดตั้ง   
หรือยุบรวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไข       
ให้ทันสมัย เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ศึกษา วิเคราะห์ 
เสนอความเห็น และจัดท ากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้นการศึกษาตามโครงการ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ   
ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

โดยปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้            
     1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
               1.1 การจัดการศึกษาในระบบ 
                    ๑.1.1 งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่  ระบบ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

-  งานรับนักเรียน 
        1.1.๒  การจัดการศึกษาในพื้นทีภู่เขา ทุรกันดาร และชาวเล 
          1.1.3  การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
         1.1.๔. การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 
        1.1.๕. การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน  
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     1.1.๖. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
                      -  การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา  
                      -  การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
                      -  การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 
             -  การสั่งซื้อแบบพิมพ์      

2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน     

3.งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

4. งานสหกรณ์โรงเรียน 
5. งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ   

              5.1 การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
              5.2 การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
               5.3 การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (สอวน.) 

6. ช่วยปฏิบัติงานของ นางกมลทิพย์  ไฝ่ทอง 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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5. นำงสำวนิรวรรณ  เลื่อนชิด  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร เลขที่ อ ๔๒  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูง  
ในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษาและ      
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม      
และเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ก าหนดแผนงานโครงการ      

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณา จัดตั้งหรือยุบรวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา 
และแก้ไขให้ทันสมัย เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ศึกษา 
วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดท ากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้นการศึกษา    
ตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม 
โครงการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

โดยปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
1. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง

ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  
    1.๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 

              1.1.๑ ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่ การศึกษา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่   เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. สพม.สพป. สถาบันการอาชีวศึกษา กศน.สถานศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด  
อ าเภอ (สตส.จ. , ศตส.อ.) ส านักงานสาธารณสุข ส านักงานอัยการจังหวัดประจ าศาลคดีเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
              1.2 งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
              1.3  งานโครงการ TO BE NUMBER ONE          
              1.4  งานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนปลอดแอลกอฮอล์  ตาม พ.ร.บ.ควบคุม 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
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   2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและงานคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
       1.๒.1 สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู ้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ        
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ   
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
  1.2.๒ เฝ้าระวังป้องกันการประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การออกตรวจร่วม และการจัดระเบียบสังคม
และรายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน 
 3. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
     3.1 การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ   
           3.1.1 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 
              3.2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา  
                    3.2.1 กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียน เยาวชนดีเด่น ยุวชนดีเด่น  และรางวัลการประพฤติดี 
 และรางวัลอ่ืน ๆ ของทุกหน่วยงาน ของนักเรียน นักศึกษา (ไม่รวมการรับทุน) 
      4. การส่งเสริม ประสานงานการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน เช่น คณะท างานอ านวยการศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 

5. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  งานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
6. งานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
7. งานเสริมสร้างทักษะชีวิต 
8. งานโครงการพาน้องกลับมาเรียน 
9. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

     9.1 การจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่สนองพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสา      
ธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์  ทุกพระองค์ 
              9.2  สนองพระราชด าริในโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน สถานศึกษา  

10. ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวปริศนา  มณีวงศ์ 
          11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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6. นำงสำวจินตนำ  ทองกล่ ำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร เลขท่ี อ 46 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย        
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
และที่เกี่ยวข้องศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบ้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร แบบเรีนต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี     
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดท าแผนงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา     
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิง  
และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษา          
มีคุณภาพและมาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

โดยปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 1. งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริต , 
โรงเรียนสุจริต 
 2. การศึกษานอกระบบ 

    2 .1 ส่ งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้ เชื่ อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และ         
การศึกษาอัธยาศัย  

- การให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้เด็กท่ีมีความจ าเป็นเรียนต่อ กศน. 
  - การออกหนังสือรับรองนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
  - ประสานหน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
               2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
        3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
        4. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
 
 
 
 



๓๓ 
 

        5. งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 
งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
        6. ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวปริศนา มณีวงศ์ 
        7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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7. นำยปวีณ  ไชยวงค์วิลำน  พนักงำนรำชกำรทั่วไป  ต ำแหน่ง นักจิตโรงเรียนประจ ำเขตพื้นที่ศึกษำ  
    เลขที ่ พ๓๑๖๒๕๘  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัตใินด้านต่าง ๆ ต่อไปนี ้

1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ ด้วยวิธีการ                   
ที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยา ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
ประเมินส ารวจวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือค้นหา อธิบาย ท านายแนวโน้ม 
พฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต     
ในระดับเบื้องต้น ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัดครอบครัว เพ่ือการ 
บ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด            
การทะเลาะวิวาท/การใช้ความรุนแรง ฯลฯ ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริม
พัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด 
พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม  ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้(LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น  เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น  รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอ่ืน ๆ            
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน        
ทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการ วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2. ด้ำนกำรวำงแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน 
หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานการส่งต่อไปยัง
หน่วยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน   
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โดยปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
1. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
2. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
    2.1 งานศูนย์แนะแนวระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.2 งานศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัด 
    2.3 งานแนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ฯลฯ 

     2.4 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา                          
           3. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมี งานท า  (ทวิศึกษา,ศึกษาต่ออุดมฯ,หลักสูตรระยะสั้ น,         
ห้องเรียนอาชีพ) 
          4. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา 
              - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้  สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น            
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน  
 5. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ 

6. งานการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
      7. งานวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนที่มีปัญหาซับซ้อน เป็นรายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบทาง
จิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและวางแผนแก้ไขปัญหา 

8. งานให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัดครอบครัว  เพ่ือการ
บ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยง เรื่องเพศ ยาเสพติด การ
ทะเลาะ วิวาทการใช้ความรุนแรง ปัญหาการเรียน 

9. งานประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกกรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านและ
การรับ  ส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
     10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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