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ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐาน
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 าคู่มือส่งผลให้ภาระงานมีความครอบคลุมถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 นางสาวทมิตา  ไชยศรี 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ขอบข่าย/ภารกิจงาน 1 
วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 3 
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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1. งานการจัดการศึกษาในระบบ 3 
2. งานการศึกษานอกระบบ 18 
3. งานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 23 

งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 25 
1. การจัดศกึษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 25 
2. โครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 28 

ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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3. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร 
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4. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 36 
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ขอบข่าย/ภารกิจงาน 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. งานการจัดการศึกษาในระบบ 
 
 

งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
          - การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บ และยกเลิก ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) 
          - การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษา หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(ปพ.2) 
           - การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
           - การตรวจสอบวุฒิ การรับรองการศึกษาและการเทียบโอนผล
การเรียน 

2. งานการศึกษานอกระบบ 
 

1) การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัด
การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 

3. งานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

การส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาโดยร่วม
วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย  

2. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ขอบข่าย ภารกิจ 

1. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

การประสานและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ-ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

2. งานความมั่นคงแห่งชาติ การประสานและส่งเสริมโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง 

3. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
สารเสพติด 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
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ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
2. งานความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา 

การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

3. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด
โรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

-การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ 
-การส่งเสริมการเรียนการสอนเพศศึกษา 
-การป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

4. งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

1. การจัดการศึกษาในระบบ 

1.งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 

1.1 การสั่งซ้ือ ควบคุมและจัดเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดหา ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูล

การส าเร็จการศึกษา 
3. เพ่ือยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การสั่งซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. การให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูล

การส าเร็จการศึกษา 
3. การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารส าคัญทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพ่ือใช้

ประกอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามภารกิจการจัดการศึกษา  จัดท าข้ึน 
1. เพ่ือบันทึกข้อมูลในการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
2. เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูลและผลการเรียนของนักเรียน 
3. เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของนักเรียน 
หลักฐานการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
-เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบได้แก่ 

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

-เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาด าเนินการเองได้แก่ 
1) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.4) 
2) เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
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3) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
4) ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) 
5) ระเบียนสะสม(ปพ.8) 
6) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 

  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ตามเกณฑ์การผ่านชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม
สาระ  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้ให้กับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล  ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียน 
2) ผลการเรียนสาระการเรียนรู้ 
3) ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
6) ผลการประเมินระดับชาติ 
7) สรุปผลการเรียน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การสั่งซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่ม

ส่งเสริมฯ 
2.สถานศึกษาท าหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ของ

สถานศึกษา 
3. กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดซื้อเอง  
   - ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของสกสค. โดยระบุ
ชื่อ นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ 
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการซื้อเอง 
  -ส านักงานเขตพ้ืนที่ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของ
สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/เจ้าหน้าที่
ของสถานศึกษา 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.ผู้รับมอบฉันทะของส านักงานเขตพ้ืนที่/สถานศึกษา น าแบบ
พิมพ์ที่ซื้อมาลงบัญชีรับ -จ่ายแบบพิมพ์เพ่ือควบคุมหมายเลขของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

ภายใน 3 วันท า
การ 

เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. สถานศึกษาน าแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษา
และจัดเก็บเพ่ือประโยชน์ต่อไป 

 เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
               กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ซื้อ       กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานศึกษาท าหนงัสือขอซ้ือแบบพิมพต์่อ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

ท าหนงัสือสัง่ซ้ือแบบพิมพถึ์ง
องคก์ารคา้ของ สกสค.โดย
ระบุช่ือ นามสกลุท่ีไดรั้บมอบ
ฉนัทะ 

ท าหนงัสือสัง่ซ้ือแบบพิมพถึ์งองคก์ารคา้
ของสกสค. โดยระบุช่ือ นามสกลุครู/
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

น าแบบพิมพล์งบญัชีรับ -จ่ายแบบพิมพเ์พ่ือควบคุม
หมายเลข 

สถานศึกษาน าแบบพิมพล์งบญัชีรับแบบพิมพข์อง
สถานศึกษาและจดัเก็บเพื่อประโยชน์ตอ่ไป 



6 
 

ทมิตา  ไชยศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.อบอจ ปี 2564 

 

 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2. กรณี แบบพิมพ์สูญหาย 
2.1 ผู้ท าให้สูญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อลง
บันทึกประจ าวัน แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน 
2.2 สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 ฉบับที่สูญหาย
(แนบเอกสารลงบันทึกรายงานประจ าวัน) ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสอบสวนข้อเท็จจริงและท ารายงานขอ
ยกเลิกพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ส่วนกลางเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภูมิภาครายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 
2.4 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดท าการสอบสวนสถานศึกษาให้ได้ความจริงอีกครั้งหนึ่งก่อนลง
นามประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ 
2.5 แจ้งประกาศการยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกส านักงานเขต 

ภายในสอง
สัปดาห์หลังรับ
เรื่อง 

เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 

3. กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ช ารุดด้วยเหตุจนไม่สามารถใช้การได้   
3.1 สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์  โดยระบุ สาเหตุ เลขท่ี 
และจ านวนแบบพิมพ์ที่เสียหายเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบสวน 
ถ้าเสียหายเล็กน้อย อาจไม่ต้องยกเลิก แต่เห็นควรยกเลิกเสนอ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ฉบับที่
เสียหายส่วนกลางเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภูมิภาครายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์
เพ่ือลงนาม 
3.4 เมื่อผู้ประกาศยกเลิกลงนามแล้วให้สถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่
แจ้งประกาศทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ส านักงานเขต
พ้ืนที่ทุกส านักงานเขต 

ภายในสอง
สัปดาห์/หลังรับ
เรื่อง 

เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา/ 
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริม 
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 Flow Chart  
 
 
 
     กรณีแบบพิมพ์สูญหาย                                      กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ช ารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
-หนังสือการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา 
-แบบยื่นค าร้องขอ ปพ. 1 
-บัญชีรับ-จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร 

 เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
2. หลักฐานการศึกษา              3.ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ. 
4.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่วก 558/2546 เรื่อง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) 
5.แนวทางการด าเนินงานจัดเก็บหลักฐานส าคัญทางการศึกษา 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูท้  าใหสู้ญหายแจง้ความ
เอกสารสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ี

ต ารวจ 

สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์

แจง้ประกาศการยกเลิก 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสอบสวน
ขอ้เทจ็จริงและท ารายงานขอยกเลิก 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัท าการสอบสวนก่อน
ลงนามประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์
 

สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบสวน 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานขอ
ยกเลิกแบบพิมพ ์

แจง้ประกาศการยกเลิก 
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1.2 การสั่งซ้ือ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหา ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

ให้ถูกต้อง 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การสั่งซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

การยกเลิกหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นหลักฐานเอกสารทางการศึกษา 

ที่ออกให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ซึ่งเป็นการศึกษา 9 ปีและส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อแสดง
วุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  นักเรียนสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของตนเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างานหรือเพ่ือการอ่ืนใดที่ต้องการแสดงวุฒิการศึกษา  
โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2.สถานศึกษาท าหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 

3. กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดซื้อเอง  
   - ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรถึงองค์การค้าของ 
สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็น
ผู้ด าเนินการจัดซื้อ 
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการซื้อเอง 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร
ถึงองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/บุคลากรของ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/
เจ้าหน้าทีข่อง
สถานศึกษา 

4.ผู้รับมอบฉันทะของส านักงานเขตพ้ืนที่/สถานศึกษา น าแบบ
พิมพ์ประกาศนียบัตรลงบัญชีการสั่งซื้อแบบพิมพ์เพ่ือควบคุม
หมายเลขชุดที่ เลขท่ีในบัญชีการสั่งซื้อของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ภายใน 3 วัน 
ท าการ 

เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. สถานศึกษาน าประกาศนียบัตรลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของ
สถานศึกษาและจัดเก็บเพ่ือประโยชน์ต่อไป 

 เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
          กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ซื้อ        กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 
-แบบค าร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร 
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
2. หลักฐานการศึกษา 
3. ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ. 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานศึกษาท าหนงัสือขอซ้ือ
ประกาศนียบตัรต่อส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษา 

ท าหนงัสือสัง่ซ้ือประกาศนียบตัร
ถึงองคก์ารคา้ของ สกสค.โดยระบุ
ช่ือ นามสกลุท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

ท าหนงัสือสัง่ซ้ือประกาศนียบตัรถึงองคก์าร
คา้ของ สกสค. โดยระบุช่ือ นามสกลุครู/
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

น าแบบพิมพล์งบญัชีรับ -จ่ายแบบพิมพเ์พ่ือควบคุมหมายเลข 

สถานศึกษาน าประกาศนียบตัรลงบญัชีรับแบบพิมพ์
ของสถานศึกษาและจดัเก็บเพื่อประโยชน์ตอ่ไป 
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4. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.2)  

 5. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดท า จัดส่ง และจัดเก็บแบบ
รายงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 

 6. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 329 /2546 เรื่อง การจัดท าและการควบคุมระเบียนผลการ 
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

7. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  

1.3 การสั่งซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ให้ถูกต้อง 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดใช้ตัดสินและ

อนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551 โรงเรียนสั่งซื้อได้ที่องค์การค้าของ สกสค.  ผู้อ านวยการ/ครูใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ เขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้ลงนามการขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ดังกล่าว 

การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1) แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษา เพ่ือรับผิดชอบการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา      

(ปพ.3)  และเอกสารส าคัญอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา(ปพ.3) เป็นคราวๆ ไป

ประกอบด้วย   ผู้เขียน/พิมพ์  ผู้แทน  และผู้ตรวจ  
3) นายทะเบียน เป็นผู้ก ากับดูแลใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น      
แบบรายงานผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)    
     จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบรายงานผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น 
      -มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3:บ) 
      - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ) 
การกรอกแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3 : บ  และ ปพ.3 : พ) 

-ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียน  หรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด  หรือคอมพิวเตอร์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง  กรณีใช้วิธีการเขียน ให้ใช้หมึกสีด าเท่านั้น   

-ตัวเลขที่กรอกควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก  
-ห้ามลบ  หรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว 
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-กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิด หรือข้อความที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดง  และให้
ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามก ากับไว้ 

การเก็บรักษา แบบ ปพ.3  
1) โรงเรียน ต้องจัดท า ปพ.3 ด้วยต้นฉบับทั้งสอง/สามชุด โดยสั่งซื้อแบบพิมพ์จากองค์การค้า       

ของ สกสค.  
2) ผู้จบการศึกษาวันเดือนปีเดียวกันถือเป็นจบ การศึกษารุ่นเดียวกันให้จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ

การศึกษา (ปพ.3)  เป็นฉบับเดียวกัน โดยให้เลขล าดับที่ต่อเนื่องกันในฉบับเดียวกัน  แต่เมื่อใดที่จบการศึกษา
ต่างวันเดือนปีกัน ต้องจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) แยกฉบับกัน 

3) เมื่อจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคนและนาย
ทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่ก าหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ผู้อ านวยการ หรืออาจารย์
ใหญ่ หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร 

4) ผู้อ านวยการ หรือครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือความถูกต้อง
สมบูรณ์ และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร 

สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามแนวปฏิบัติข้างต้น เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานส าหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป 

5) สถานศึกษาจะต้องส่งเอกสารที่จัดท าเรียบร้อยแล้ว ไปให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเก็บรักษา ต้องส่งต้นฉบับ ภายใน 30 วันหลังจากผู้เรียนได้รับ  
การอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2. ชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องการจัดท า  การจัดซื้อและการ
จัดเก็บ 

มกราคม-
มีนาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

3. แจ้งเป็นหนังสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓)  ตามระเบียบก าหนด 

มีนาคม-
เมษายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา ภายใน 3 วัน 
ท าการ 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่ม

ส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 
-แบบค าร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร 
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
2. หลักฐานการศึกษา 
3. ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ. 
4. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.2)  
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ช้ีแจงท าความเขา้ใจในเร่ืองการจดัท า  การ
จดัซ้ือและการจดัเก็บ 

แจง้เป็นหนงัสือราชการใหส้ถานศึกษาส่งแบบ

รายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ตามระเบียบ
ก าหนด 

จดัเก็บเอกสารใหเ้ป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

ติดตามสถานศึกษาท่ีไม่ส่งตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 5. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดท า จัดส่ง และจัดเก็บแบบ
รายงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 

 6. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 329 /2546 เรื่อง การจัดท าและการควบคุมระเบียนผลการ 
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

7.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552  เรื่อง การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.1) 

      8.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 617/2552  เรื่อง การจัดท าประกาศนียบัตร หลักสูตร
แกนกลาง (ปพ.2) 

      9.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552  เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรแกนกลา(ปพ.3) 

      10.ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 619/2552  เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียน 

1.4 การตรวจสอบวุฒิการรับรองการศึกษาและเทียบโอนผลการเรียน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 
2. เพ่ือรับรองการศึกษา 
3. เพ่ือเทียบโอนผลการเรียน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 

  2. การรับรองการศึกษา 
3. การเทียบโอนผลการเรียน 

 จ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพ่ือการสมัครเข้าท างานหรือศึกษาต่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่จบการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการ

ตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานการจบ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดท าและรายงานมาให้ทราบในแต่ละครั้งที่มีผู้จบการศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งที่มีผู้จบการศึกษาเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและจัดท าข้อมูลผู้จบการศึกษา และ
มีหน้าที่ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สามารถตรวจสอบวุฒิส าหรับผู้จบการศึกษา
ตามหลักสูตรเดิมประเภทนักเรียน ในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ประโยคอาชีวศึกษาชั้ นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ย้อนลงไป ส่วนประเภทสมัครสอบ บุคคลภายนอก ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญสามารถขอตรวจสอบวุฒิส าหรับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 
ย้อนลงไปหากตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ผลประการใด หน่วยงาน/สถานศึกษาจะมีหนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบ ไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิโดยตรง ในการขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของเอกสารการศึกษา ไม่สามารถถือหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิไปด้วยตนเองได้ ส าหรับการ
ตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ และตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษาฉบับต่างๆ  

การรับรองการศึกษา หมายถึง การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียน
ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ 

การออกหนังสือรับรองการศึกษา ผู้จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ประสงค์จะ
ขอหนังสือรับรองการศึกษาวุฒิในประเทศ สามารถติดต่อยื่นค าร้องขอได้ ที่สถานศึกษาทุกแห่ง  หนังสือรับรอง
การศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร ใบแทนประกาศนียบัตร ใบแทนใบสุทธิ หนังสือรับรองความรู้ ใบ ป.04 ใบ 
ป.05 ใบ รบ.1ใบ ปพ.1ใบรับรองวุฒิ ใบแสดงผลการเรียนเป็นรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ(transcript) ใบรับรอง
การจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ใบแปลประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษ (ส าหรับหนังสือรับรองการศึกษา
เป็นภาษาอังกฤษออกให้เพื่อใช้ในต่างประเทศ) 

การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน าผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ
หรือประสบการณ์การท างาน  การฝึกอาชีพ มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนผลการเรียน 

ผู้ที่ก าลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือมีผลการเรียนที่สะสมไว้และจะขอเทียบโอน
ผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพ่ือ
เรียนต่อเนื่องให้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งวุฒิในประเทศและวุฒิต่างประเทศ สามารถติดต่อขอสมัคร
เข้าเรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าเรียน และยื่นผลการเรียนที่สะสมไว้หรือยื่นเอกสาร
การศึกษาที่ได้เคยเรียนเดิม เพ่ือให้สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนเป็นผู้พิจารณาเทียบโอน โดยไม่ต้องเริ่มต้นเรียน
ใหม่ แต่สามารถเรียนต่อเนื่องได้ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียน แต่ผู้ขอ
เทียบโอนจะต้องมีเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ หรือสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนอาจจะ
ประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบ
มาตรฐาน การทดสอบทักษะประสบการณ์ หรือการฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนว
การเทียบโอนผลการเรียนไว้ส าหรับสถานศึกษา  
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม

ส่งเสริมฯ 
2.ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามท่ีหน่วยงาน/สถาบันขอ
ความร่วมมือ 

ตลอดปี คณะกรรมการ/ 

3. เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจลงนาม ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้สถาบันและหน่วยงานที่ขอ
ทราบ 

ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 Flow Chart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการตรวจสอบวฒิุการศึกษาตามท่ีหน่วยงาน/สถาบนัขอความร่วมมือ 

แจง้ผลการตรวจสอบวฒิุการศึกษา 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 

เสนอผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา
หรือผูมี้อ านาจลงนาม 
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 การรับรองการศึกษา 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม

ส่งเสริมฯ 
2.ด าเนินการรับรองการศึกษาให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือ
บุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ 

ตลอดปี  

3. เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจลงนาม ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. แจ้งผลการรับรองความรู้ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคล ภายใน1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการรับรองการศึกษา 

แจง้ผลการรับรองความรู้ 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 

ผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูมี้อ านาจ
ลงนาม 
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 การเทียบโอนผลการเรียน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ชี้แจงท าความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษาใน
สังกัด 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
- 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 
2.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 
3.หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  
4.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
5.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  
6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 

ช้ีแจงท าความเขา้ใจการเทียบโอนใหก้บั
สถานศึกษาในสงักดั 

ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา 

สนบัสนุนเอกสารต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 



18 
 

ทมิตา  ไชยศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.อบอจ ปี 2564 

 

7.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของ
สถานศึกษา 2547 

8. คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู  
9.แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551  
10.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา 

ส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
11.แนวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
  12.แนวทางผลการเทียบโอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

13. การเทียบโอนผลการเรียน  
14. การออกหนังสือรับรองการศึกษา  
15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเทียบความรู้ 
16.แบบค าร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา 

2. งานการศึกษานอกระบบ 
 2.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัยและ

ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 
2. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้

เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อย่างทั่วถึง 
  3. การอนุญาตให้ส านักงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัด
การศึกษาให้กับเด็กท่ีมคีวามจ าเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้ 
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 ค าจ ากัดความ 
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัดการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคล
และแต่ละกลุ่ม 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา   ตามอัธยาศัย 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษานอกระบบและ
แนวทางด าเนินการ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
          -อนุญาตให้ส านักงานการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความจ าเป็นไม่
สามารถเรียนในระบบได้ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

วางแผนและก าหนดแนวทาง 

ศึกษาวเิคราะห์แนวทางการจดัการศึกษานอกระบบ 

ประสานงานกบัหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สร้างความรู้ความเขา้การจดัการศึกษานอกระบบและ
แนวทางด าเนินการ 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ 
- 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  

2.2 การจัดการศึกษาทางเลือก 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 
2. เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษา 

อย่างมีคุณภาพ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษาทางเลือก 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาทางเลือก 
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การศึกษาทางเลือก  หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืนอยู่บนรากฐาน ทางศาสน

ธรรม รากฐานทางปัญญา รากฐานทางจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตตามศักยภาพ ในธรรมชาติของ
ตัวเด็กโดยเน้นที่ความสุขและการอยู่ร่วมกันแบบสันติ รูปแบบการศึกษาทางเลือกจะเป็นรูปแบบที่ สอดคล้อง
กับธรรมชาติของผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเนื้อหาสาระที่เรียนรู้   การศึกษาทางเลือกอาจจ าแนก
ได้ ๗ ฐานการเรียนรู้คือ  

           1. การศึกษาทางเลือกท่ีจัดโดยครอบครัว หรือ Home School ครอบคลุมทั้งแบบครอบครัว
เ ดี่ ย ว แล ะกลุ่ ม ค รอบครั ว ห รื อ เ ค รื อ ข่ า ย  ปั จ จุ บั น มี อ ยู่ เ กื อบ  ๑๐๐  ค รอบครั ว ทั่ ว ป ร ะ เทศ   
            2.การศึกษาทางเลือกที่อิงกับระบบของรัฐ ได้แก่ โรงเรียนในระบบที่จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบ เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์ของผู้เรียน มีการสร้างเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น โรงเรียน
หมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนปัญโญทัย เป็นต้น  

  3.การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ได้แก่ พ่อครูแม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สังกัดกลุ่มหรือ
เครือข่าย และด าเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ในความรู้
ด้านศิลปะการช่าง การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพร การอ่านเขียนอักษรโบราณ นาฏศิลป์พื้นบ้านฯ 
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            4.การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม ซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกและสาธารณะโดย
เน้นศาสนธรรม มีกิจกรรมการฝึกฝนจิตใจและวิถีชีวิตทั้งแนวปฏิบัติธรรม การปฏิบัติสมาธิ แนวต่อต้านบริโภค
นิยม แนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ได้แก่ สัมมาสิกขา สันติอโศก ปอห์เนาะ 

           5.การศึกษาทางเลือกที่เป็นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มีเจตนา
ในการจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายของตน ในรูปแบบกระบวนวิชา การฝึกอบรม การบรรยาย เช่น สถาบัน
การเรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย์ ชมรม อาทิ เสมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มหาวิชชาลัยชุมชน
ปักษ์ใต้ โรงเรียนใต้ร่มไม้ โรงเรียนชาวนา สถาบันโพธิยาลัย เป็นต้น  

           6.การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นภาคการเรียนรู้ที่กว้างขวาง
หลากหลายที่สุด ทั้งกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พ้ืนบ้าน การพัฒนาอาชีพ 
การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ – สิ่งแวดล้อม การอนามัยและ
สาธารณสุข การป้องกันยาเสพติด สิทธิชุมชน เป็นต้น  

 7.การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่ผ่านสื่อสารมวลชนประเภท
สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่อย่างเว็บไซต์ รวมถึงห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว หรือแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ให้สาระความรู้ มีความต่อเนื่อง ก่อเกิดการเรียนรู้อย่างหนึ่ง  

จุดเด่นของการศึกษาทางเลือก 
1. การศึกษาทางเลือก มิได้มีเป้าหมายการศึกษาเพ่ือสนับสนุนปัจเจกบุคคล อย่างการศึกษา

ทั้ง 3 ระบบนั้นเป็น หากแต่มีเจตนาเพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนรวม แก้ปัญหาของส่วนรวม  
2. การศึกษาทางเลือก มุ่งเน้น ” กระบวนการของการเรียนรู้” แบบเอาปัญหาเป็นตัวตั้ง มิใช่ 

เอาหลักสูตรเป็นตัวตั้ง  
                     3. การศึกษาทางเลือก เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
เสมอภาคภายในกลุ่ม – ชุมชนมิได้มีผู้สอนและผู้เรียนที่สัมพันธ์กันในเชิงอ านาจ  
                     4. การศึกษาทางเลือก มิได้มีเนื้อหาหลักสูตรใด ๆ ที่อิงต่อระดับทางการแต่อย่างใดหากแต่
เป็นองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นจากปัญหาชุมชนเอง  
                     5. การศึกษาทางเลือก ไม่ได้ต้องการสร้างผู้เรียนที่มีความเหมือนหากแต่ต้องการให้ความต่าง
งอกงามอย่างเป็นไทย  

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดการจัดการศึกษาทางเลือก ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือกและแนวทาง
ด าเนินการ 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือก
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. แต่งตั้งคณะนิเทศและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก
ในสังกัด 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 
คณะนิเทศ 

5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
- 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.การศึกษาทางเลือกในโรงเรียน 

สร้างความรู้ความเขา้ใจการจดัการศึกษาทางเลือกและแนวทาง
ด าเนินการ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

สนบัสนุนส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาทางเลือกและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

ศึกษาวเิคราะห์แนวทางการจดัการศึกษาทางเลือก 

จดัท าขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

แต่งตั้งคณะนิเทศติดตามและนิเทศติดตามการจดัการศึกษา
ทางเลือกในสงักดั 
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3. งานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับ

การศึกษาที่หลากหลายตลอดชีวิต 
2. เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. จัดแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ จากการท างาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่
แน่นอน ไม่จ ากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มีสถานที่
แน่นอน เรียนทีไ่หนก็ได้ ลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพ่ือความรู้และนันทนาการ อีกทั้งยังไม่จ ากัด
เวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต 

รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีรูปแบบการศึกษา 
หรือการเรียนรู้ที่ตายตัว ไม่มีหลักสูตรเป็นตัวก าหนดกรอบกิจกรรม หรือขอบข่ายสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้
ขึน้อยู่กับความต้องการ และแรงจูงใจใฝ่รู้ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี เราสามารถจัดกิจกรรม เพ่ือเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ดังนี้  

1.จัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่นห้องสมุดประชาชน การเรียนรู้ด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ พิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน การจัดกลุ่มเสวนา หรือ
การอภิปราย กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และ
ความรู้ต่างๆ ฯลฯ 

2.ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ สนับสนุนสื่อแก่
หน่วยงานและแหล่งความรู้ต่างๆ 

3.ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดในสถานที่ราชการ 
สถานประกอบการ ฯลฯ 

4.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มต่างๆ ตามความต้องการ และความสนใจ เช่น กลุ่มดนตรี 
กลุ่มสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน ฯ 
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน จัดเก็บเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ 

ตลอดปี เจ้าหน้าทีก่ลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มที่ใช้   - 

สร้างความรู้ความเขา้ใจ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

สนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการศึกษาในชุมชน 
จดัเก็บเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 

สร้าง/จดัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
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 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.การศึกษาอัธยาศัยคืออะไร 
2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1.งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกนักเรียนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแผน

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 4  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมายถึง โครงการแผนงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ส่วน

ราชการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริทั้งนี้ เป็นโครงการที่สนองพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550-2559 โดยมีวัตถุประสงค์ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 
3. เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ 
4. เสริมสร้างศักยภาพทางการเกษตร การอาชีพและสหกรณ์โรงเรียน 
5. ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 -2559 

มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความเข้าใจ/แนวปฏิบัติการด าเนินงานของโครงการ
พระราชด าริฯ กับสถานศึกษาในโครงการ 

กุมภาพันธ์ -  
มีนาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทางของแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 -2559 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
พระราชด าริฯ 

ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ศึกษานิเทศก ์

5. ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนา
สถานศึกษาในโครงการพระราชด าริฯ 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สถานศึกษาประเมินผลตัวชี้วัด/รวบรวม/รายงานผลประเมิน มิ ถุ น า ย น /
กันยายน 

สถานศึกษา 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่น สิ งห าคม  -
พฤศจิกายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

8. สถานศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ธันวาคม สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริม/คณะท างาน 

9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
คณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

ทมิตา  ไชยศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.อบอจ ปี 2564 

 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แบบฟอร์มท่ีใช้   - 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
1. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2550-2559  ฉบับที่ 4  
2.ตัวชี้วัด ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2550-2559  ฉบับที่ 4 
3.เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  

สร้างความเขา้ใจ/แนวปฏิบติั 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษารายละเอียดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร 

สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทางของโครงการพระราชด าริฯ 

สถานศึกษาประเมินผลตวัช้ีวดั/รวบรวม/รายงาน 

สถานศึกษาจดันิทรรศการแสดงผลงาน 

คดัเลือกสถานศึกษาท่ีจดั
กิจกรรมดีเด่น 
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2.งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป. ) 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านให้มีศักยภาพมีจิตส านึกสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

รักถ่ินฐานเห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาชนร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภาย ใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน. จังหวัด) ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
หมู่บ้านหมายความว่า หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองที่ ได้ก าหนดขึ้นตาม

พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 
งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป. ) หมายถึง

โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองโดยฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้านให้มีศักยภาพสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
รักถิ่นฐานร่วมกันพัฒนาและป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเองจัดชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านร่วมใจ
ในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีมรดกทางวัฒนธรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง 

ก่อนด าเนินงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. จัดท าแผนงานพัฒนาหมู่บ้านอพป.ร่วมกับกอ.รมน. 
จังหวัด 

ตามระยะเวลาที่
กอ.รมน. จังหวัด
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ด าเนินการร่วมกับกอ.รมน. จังหวัดในการพัฒนาหมู่บ้าน 
อพป. 

ตามระยะเวลาที่
กอ.รมน. จังหวัด
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
เจ้าหน้าที่กอ.รมน. 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปีตามที่ 
กอ.รมน.จังหวัดขอความร่วมมือ 

ตามระยะเวลาที่
กอ.รมน. จังหวัด
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้น 
การด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ - 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองพ.ศ. 2522 

 ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
2. ประสานงานส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาใน

กลุ่มนักเรียน-นักศึกษาในพ้ืนที่ให้บริการทางการศึกษารวมทั้งในเขตพ้ืนที่จังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 

จดัท าแผนงานพฒันาหมู่บา้นอพป.ร่วมกบักอ.รมน. จงัหวดั 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาวเิคราะห์การด าเนินงานหมู่บา้นอาสา
พฒันาและป้องกนัตนเอง 

ด าเนินการร่วมกบักอ.รมน. จงัหวดัในการพฒันาหมู่บา้น 
อพป. 
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 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
สารเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือสารใดก็ตาม ซึ่งเมื่อบุคคลเสพ หรือรับเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่า

โดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอ่ืน ติดต่อกัน เป็นเวลานาน หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจะ
ก่อให้เกิดเรื้อรัง ซึ่งจะท าให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นแก่บุคคลผู้เสพ และแก่สังคมด้วย ทั้งจะต้องท าให้ ผู้เสพ
แสดงออกซ่ึงลักษณะ ดังนี้ 

1) ผู้เสพมีความต้องการอย่างแรงกล้า ที่จะเสพยาชนิดนั้น ๆ ต่อเนื่องกันไป และต้องแสวงหา
ยาชนิดนั้น ๆ มาเสพให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม  

2) ผู้เสพจะต้องเพ่ิมปริมาณของยาที่เคยใช้ให้มากข้ึนทุกระยะ  
3) ผู้เสพจะมีความปรารถนาอยากเสพยาชนิดนั้นๆ อย่างรุนแรง ระงับไม่ได้ คือ มีการติดและ

อยากยาทั้งทาง ด้านร่างกายและจิตใจ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดสารเสพติดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ส ารวจ ศึกษา สถานการณ์สารเสพติดในสถานศึกษา พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. วิเคราะห์ข้อมูล จัดกลุ่มสถานศึกษา มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผน
ด าเนินการ 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษาฯ 

5. จัดท าโครงการ/กิจกรรมในลักษณะการป้องกันและ
แก้ปัญหา 

กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามท่ีก าหนด กรกฎาคม-ตุลาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

8.  ปฏิบั ติตามนโยบายของหน่ วยงานต้นสั งกัด /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

9.ยกย่องให้รางวัลฯเสริมสร้างความเข้มแข็ง สิ้นสุดโครงการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
10.ก ากับติดตามการด าเนินของสถานศึกษา ติดตามเด็ก
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาเพื่อแก้ปัญหา/ส่งต่อ 

ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

11. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบรายงานข้อมูลการจ าแนกสถานะ 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

ส ารวจ ศึกษา สถานการณ์สารเสพติดในสถานศึกษา 

ร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนด าเนินการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

จดัท าโครงการ/กิจกรรมในลกัษณะการป้องกนัและแกปั้ญหา 

ศึกษารายละเอียดการป้องกนัและ 
แกไ้ขปัญหา 
สารเสพติด 

วเิคราะห์ขอ้มูล จดักลุ่มสถานศึกษา 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามท่ีก าหนด 

ประสาน ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาและ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ยกยอ่งใหร้างวลัฯเสริมสร้างความเขม้แขง็ 

ก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
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2.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
3.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522   

2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัดและระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่

เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
2. สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษาตามสภาพปัญหาของจังหวัดและเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
  4. ด าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง ศูนย์ประสานงานในการส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. จัดตั้งศูนย์และเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาระดับจังหวัดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษาในการ
ด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

มีนาคม-เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 



33 
 

ทมิตา  ไชยศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.อบอจ ปี 2564 

 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

กรกฎาคม- สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. จัดท าระบบเฝ้าระวังป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
ต ารวจพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฯ 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6. ประสาน/ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจ
ร่วมและการจัดระเบียบสังคม 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ตุลาคม, เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ .ศ. 

2548  

จดัตั้งศูนย/์เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 

อบรม-ข้ึนทะเบียนและแตง่ตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 

จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 

จดัท าระบบเฝ้าระวงัป้องกนัปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

ประสาน/ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.งานป้องกันแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทาง

เพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่ม
นักเรียนและนักศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 
2. สนับสนุนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมการป้องกันและแก้ปัญหา

พฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
โรคเอดส์ AIDS หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome 

– AIDS) เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไปท าลายเม็ด
เลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงท าให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสแทรก
ซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรคในปอด หรือต่อมน้ าเหลือง เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา โรคผิวหนัง
บางชนิด หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อฉวย
โอกาสต่างๆ เหล่านี้ ท าให้อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว  

เพศศึกษา เป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ เพศหญิง และ เพศชาย เนื้อหาว่าด้วยสรีระ
ร่างกายของแต่ละเพศ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่ วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์ เนื้อหาจะรวมถึงการ
ปฏิบัติตนเพ่ือการดูแลร่างกายตัวเอง และการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม ชีวิตคู่ การมี เพศสัมพันธ์ การ
คุมก าเนิด กามโรค และ เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเพ 

พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดย
ครอบคลุมพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

กันยายน-ตุลาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ส ารวจข้อมูลปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา 

ตุลาคม-
พฤศจิกายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ เกี่ยวกับเพศ เอดส์  โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ฯ 

ธันวาคม-มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียน 

กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

5. ร่วมกับสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางแก้ปัญหา มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศกึษา 

6. จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมปัญหาพฤติกรรมทางเพศ
ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนักเรียน 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7. ด าเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด พฤษภาคม-
ตุลาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
คณะท างาน 

8. ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

9. ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจขอ้มูลปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์และปัญหาเอดส์ในกลุ่มนกัเรียนในสถานศึกษา 

สร้างความรู้ความเขา้ใจถึงปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และปัญหาเอดส์ 

ร่วมกบัสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางแกปั้ญหา 

ศึกษารายละเอียดปัญหาพฤติกรรมทางเพศปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และปัญหาเอดส์ 

ส่งเสริมองคค์วามรู้เก่ียวกบัเพศ เอดส์ โรคติดต่อ 

จดัท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมปัญหาพฤติกรรม 

ด าเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนด 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ - 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 
2. ความรู้เรื่องเอดส์ 
3. หลักสูตรเพศศึกษา 
4. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
5. แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
6. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ส าหรับเยาวชนช่วงชั้นที่ 3 
7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
8. ความรู้เรื่องเพศศึกษา 

4. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบ

วงจรได้มาตรฐานได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อ 
  2. ประสาน สนับสนุนการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และการแก้ไข

ปัญหาให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติท้ังปวง 

 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ประสานงานและร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแกปั้ญหา 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และ
ครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและ มีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้
กระบวนการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปญัหา 
5. การส่งต่อ 

แต่ละองค์ประกอบของระบบมีความส าคัญ มีวิธีการและเครื่องมือต่างกันไปแต่มี                
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเอ้ือให้การดูแลนักเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 

1.รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพความสามารถพิเศษฯซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ตามหลักวิชาการ 
มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อ
การช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด 

2.การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคลเป็นกลุ่มปกติ
กลุ่มมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยงเป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียน  มีประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 
2 , 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนก าหนด เช่น ในกรณีที่แบ่งนักเรียนเป็น 
4 กลุ่ม อาจนิยามกลุ่มได้ ดังนี้ 

-- กลุ่มปกติคือ  นักรเยนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียน อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 

--กลุ่มเสี่ยงคือ  นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี 

-- กลุ่มมีปัญหาคือ  นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรอง
ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหา โดยเร่งด่วน 

--กลุ่มพิเศษคือ  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่ง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่ อเทียบกับผู้มีอายุในระดับ
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เดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้  นักเรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษนั้น
อย่างเต็มศักยภาพ 

3.การจัดกิจกรรมป้องกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มปกติเพ่ือป้องกันและ
สร้างความเข้มแข็งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงของนักเรียน 

4.การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่างๆ
ตามสภาพปัญหาเช่นการระดมทุนเพ่ือการศึกษาส าหรับเด็กขาดแคลนการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือน
ที่ปรึกษา 

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่
ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการ
ช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมาก
ในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการแต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษา
จ าเป็นต้องด าเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1) การให้การปรึกษาเบื้องต้น 
2) การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

5.การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มคัดกรอง ไม่ว่าจะเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักรเยนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ
กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมีปัญหา กลับมาเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 

6.การส่งต่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็น
พิเศษที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านเช่นจิตแพทย์ศิลปินฯ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่ปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ 
หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้
ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่
ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านนั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โต
จนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้ตั้ งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือ
การคัดกรองนักเรียนก็ได้ขึ้นกับกรณีปัญหาของนักเรียน 
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การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
1) การส่งต่อภายในครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครอง 
2) การส่งต่อภายนอกครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยัง

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากเกิดกรณีปัญหาที่มีความยากเกินศักยภาพของโรงเรียน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษารายละเอียดการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับ
สถานศึกษา 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด มิถุนายน-กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. ประสานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6.ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานได้ครบวงจร 

ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
ศึกษานิเทศก์ 

7.สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม สถานศึกษา 
8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัสถานศึกษา 

จดัท าโครงการ/กิจกรรมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนด 

ศึกษารายละเอียดการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

ประสาน และร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
-แบบบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-แบบคัดกรองนักเรียน S D Q 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  
2.สภาพความส าเร็จการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน 


