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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 

 
 นายวริทธิ์  จารุเกษม 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ขอบข่าย/ภารกจิงาน 1 
วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 3 
งานส่งเสรมิการจดัการศึกษาส าหรับผู้พิการผูด้้อยโอกาสและผู้มคีวามสามารถพิเศษ 3 

การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 3 
งานส่งเสรมิงานการแนะแนวสขุภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด      ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์นักศึกษาวิชาทหารประชาธิปไตยวินัยนักเรียนการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรยีนอื่น 

 
4 

1. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 4 
2. งานส่งเสริมกจิกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรยีน 8 
3. งานส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 12 
4. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 14 

งานส่งเสรมิกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 16 
การจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 16 

ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
18 

งานส่งเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 18 
ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 21 

1. งานประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 21 
2. งานวันเด็กแห่งชาติ 22 

งานส่งเสรมิแหล่งการเรยีนรูส้ิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปญัญาท้องถิ่น 24 
การส่งเสริมแหล่งเรียนรูส้ิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปญัญาท้องถิ่น 24 
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ขอบข่าย/ภารกิจงาน 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
งานการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 

การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
- การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
- การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
- การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษาต่อ 

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

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. งานสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2. งานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
3. งานสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา
นักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 

การส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา 

4. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

3. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ขอบข่าย ภารกิจ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การประสานและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ-ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

4. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
งานความประพฤตินักเรียนนักศึกษา การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
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5.งานประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
ขอบข่ายงาน ภารกิจ 

1. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนและสถานศึกษา 

- การส่งเสริมให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
- การส่งเสริมการประเมิน ประกวดคัดเลือกโรงเรียน นักเรียนดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

2. งานวันเด็กแห่งชาติ การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

6. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขอบข่ายงาน ภารกิจ 

1. งานแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา  

- การส ารวจแหล่งเรียนรู้ 
- การจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ 

2. งานภูมิปัญญาท้องถิ่น - การส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติตามความต้องการของ 

สถาบันการศึกษาที่ประสงค์ให้โควตาพิเศษในการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ค าจ ากัดความ 
สถาบัน หมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาที่ประสงค์ให้โควตาพิเศษแก่นักเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โควตาพิเศษ หมายถึง จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษใน 

ระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆโดยไม่ต้องสอบแข่งขันหรือ 
สอบคัดเลือก 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. ประกาศผล ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5.สรุปผลการคัดเลือกและรายงานผล ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 
 
 



4 
 

วริทธิ์  จารุเกษม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.อบอจ ปี 2564 

 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
แบบฟอร์มใบสมัครของสถาบันต่างๆ 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือแจ้งรายละเอียดจากสถาบันต่างๆที่แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด          
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ประชาธิปไตยวินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น 

1. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือส่งเสริมการสร้างสุขภาพการด ารงสุขภาพการป้องกันโรค  สมรรถภาพและการป้องกัน

โรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2.เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหารผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1.การสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษาบุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ 

อนามัยของนักเรียน 
2.การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ประชาสมัพนัธ ์

ศึกษาหลกัเกณฑป์ระชาสมัพนัธ์รับสมคัร 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ประกาศผล 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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3.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะ
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อที่ร้ายแรงและการจัดหาอุปกรณ์แก่
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของร่างกายด้วยการปฏิบัติ

ดูแลอย่างถูกสุขลักษณะ 
อนามัย หมายถึง การบริโภคอุปโภคอย่างถูกต้องสุขลักษณะ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษาบุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของนักเรียน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษา ท าความเข้าใจการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
สถานศึกษา 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ประสานก ากับติดตามสถานศึกษาในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่สถานศึกษา 

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษา ท าความเขา้ใจการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 

ประสานก ากบัติดตามสถานศึกษาในการดูแลสุขภาพอนามยั 
ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูที่
รับผิดชอบและด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. ส่งเสริมการประกวด/แข่งขันตามก าหนดระยะเวลาของ
กิจกรรมในทุกระดับ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่
อ่ืน 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ ภาคเรียนละ 1
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สร้างความรู้ความเขา้ใจ 

ส่งเสริมการประกวด/แข่งขนั 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ 
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 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะ 
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อที่ร้ายแรง 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะให้กับสถานศึกษา 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล
ของสถานศึกษา 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

4. ร่วมกับสถานศึกษาในการป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อที่
ร้ายแรง 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

5. ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ/ป้องกัน 

ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

6. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนบัสนุน ส่งเสริมการดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลของ
สถานศึกษา 

ร่วมกบัสถานศึกษาในการป้องกนัโรคระบาดโรคติดต่อท่ีร้ายแรง 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษา ท าความเขา้ใจการจดัสภาพแวดลอ้มใน
สถานศึกษา 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

จดักิจกรรมการรณรงคเ์พ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ/ป้องกนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

สร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะใหก้บัสถานศึกษา 
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 แบบฟอร์มที่ใช้   - 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2.คู่มือการด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
3.คู่มือการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4.คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพ 
5.ส านักงานกิจกรรมพัฒนานักเรียน  

2. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนในสถานศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนรวมทั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าระเบียบการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนให้เหมาะสม 
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเด็กและเยาวชนที่ส่งเสริม

ด้านวินัยของนักเรียน 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่งซึ่งปกครองโดยประชาชน

ผ่านกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร 
วินัย หมาย ถึงระเบียบส าหรับควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่งเป็นข้อตกลงในสังคมนั้นที่จะให้

ท าหรือไม่ให้ท าในบางสิ่งบางอย่าง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

มกราคม-กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในแนวทางการจัด
กิจกรรม 

เมษายน -พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาปฏิบัติ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถานศึกษาจัดโครงการเสริมในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มิถุนายน -กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. ประสานกับหน่วยงานอ่ืน ๆในการส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 2 สัปดาห์
หลังกิจกรรมสิ้นสุด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าระเบียบการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนให้เหมาะสม 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบด้านการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน มกราคม-

กุมภาพันธ์ 
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

2. ท าความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ระเบียบการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

เจ้าหน้าทีก่ลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 
 

สร้างความเขา้ใจ 

ก าหนดนโยบายใหส้ถานศึกษาปฏิบติั 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

จดัโครงการเสริมในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประสานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

ก ากบัติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมของสถานศึกษา 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยและมีความประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

4. ร่วมกับสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางการจัดท าระเบียบ
การประพฤติปฏิบัติของนักเรียน               

พฤษภาคม-
มิถุนายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาระเบียบ
วินัยของนักเรียน 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

6.ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ1
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/คณะก ากับ
ติดตาม 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ตุลาคม/
เมษายน 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 

 Flow Chart 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ท าความเขา้ใจกบัสถานศึกษาในการด าเนินงานเก่ียวกบัระเบียบการ
ประพฤติปฏิบติัของนกัเรียน 

ก าหนดเป็นนโยบายใหส้ถานศึกษาด าเนินการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาวเิคราะห์ระเบียบปฏิบติั/แนวทางระเบียบการ
ประพฤติปฏิบติัของนกัเรียน 

ร่วมกบัสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางการจดัท าระเบียบ 
การประพฤติปฏิบติัของนกัเรียน 

ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมกนัพฒันาระเบียบวนิยัของนกัเรียน 

ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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 สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเด็กและเยาวชนที่ส่งเสริมด้านวินัย
นักเรียน 

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

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ร่วมกับสถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 

มิถุนายน-
มีนาคม ปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวินัย
นักเรียน 

ตลอดปี  

4. ก ากับติดตามประเมินผลการส่งเสริมวินัยนักเรียนใน
สถานศึกษา 

ภาคเรียนละ1
ครั้ง 

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มส่งเสริมฯ 
/คณะนิเทศ 

5.สรุปและการรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- 

ท าความใจกบัสถานศึกษาในการจดัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวนิยั
นกัเรียน 

ร่วมกบัสถานศึกษาจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมวนิยันกัเรียน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษาวเิคราะห์การส่งเสริมวนิยันกัเรียน 

ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

3. งานส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์กรสภานักเรียนในสถานศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีมของเด็กนักเรียน 

 ขอบเขตปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาหรือกิจกรรม

สมัชชานักเรียนในทุกระดับทั้งภายใน/ภายนอกสถานศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
สภานักเรียน หมายถึง สภาผู้แทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท าหน้าที่ช่วยเหลือ 

สถานศึกษาทางด้านการปกครองกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของนักเรียน 
สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเด็กและเยาวชน

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

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานองค์กรสภานักเรียนเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินงานการจัดตั้งองค์กรสภา
นักเรียน 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

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

มิถุนายน-
ธันวาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

5. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา ตลอดป ี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6.ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ภาคเรียนละ1
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะนิเทศ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     * แบบฟอร์มท่ีใช้  - 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือการประเมินต้นแบบสภานักเรียน 
2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดนโยบายใหส้ถานศึกษาด าเนินงานการจดัตั้งองคก์รสภานกัเรียน 

ท าความเขา้ใจกบัสถานศึกษาในการด าเนินการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ร่วมกบัสถานศึกษาในการจดัโครงการ/กิจกรรมเสริม 

ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมกนัส่งเสริมและ
พฒันา 

ก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานองคก์รสภา
นกัเรียน 
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4. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในนักเรียนนักศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
เด็กและเยาวชน หมายความว่า บุคคลที่มีอายุตั้งแต่สามปีจนถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ 

สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กถูกละเมิดหรือถูกปล่อยปละละเลยทอดทิ้งไม่ได้ 
รับการดูแลและพัฒนาตามที่ควรจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจหาแนวทางในการป้องกันและ 
คุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

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

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. แจ้งให้สถานศึกษาดูแลและคุ้มครองเด็ก/นักเรียนให้ปลอดภัย
จากการถูกละเมิด 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือติดตามสนับสนุนป้องกันให้เด็ก
ปลอดภัยจากการถูกละเมิด 

กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ประสานงานกับผู้ปกรอง ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เด็กมีความปลอดภัยจาก
การถูกละเมิดสิทธิ์ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

6. ติดตามดูแลเด็ก/นักเรียนในสังกัดให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิด
สิทธิ์ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

7. สรุปและรายผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แบบฟอร์มท่ีใช้    - 

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

สถานศึกษา พ.ศ. 2543 
 
 
 

รวบรวมและเผยแพร่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหส้ถานศึกษา 

จดัตั้งศูนยป์ระสานงานเพ่ือติดตามสนบัสนุนป้องกนัใหเ้ด็กปลอดภยั
จากการถูกละเมิดสทิธ์ิ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการร่วมกนัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ติดตามดูแลเด็ก/นกัเรียนในสงักดัใหป้ลอดภยัจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ 

 

ศึกษาวเิคราะห์กฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

แจ้งให้สถานศกึษาดแูลนกัเรียนให้ปลอดภยัจากการถูกละเมิดสทิธ์ิ 
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 งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
การจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกนักเรียนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด า ริตามแผน

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 

 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 
สถานศกึษา 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความเขา้ใจ/แนวปฏิบติั 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษารายละเอียดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร 

สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทางของโครงการพระราชด าริฯ 

สถานศึกษาประเมินผลตวัช้ีวดั/รวบรวม/รายงาน 
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 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  

 ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัดและระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่

เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
2. สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาจดันิทรรศการแสดงผลงาน 

คดัเลือกสถานศึกษาท่ีจดั
กิจกรรมดีเด่น 
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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 

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 
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 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 



21 
 

วริทธิ์  จารุเกษม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.อบอจ ปี 2564 

 

 งานประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
1. งานประสานส่งเสริมการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานการด าเนินงานด้านการศึกษากับการศาสนาทั้ง

หน่วยงานภายในภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานการด าเนินงานด้านการศึกษากับวัฒนธรรมทั้ง

หน่วยงานภายในภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานทั้งด้านการศึกษาศาสนาและการวัฒนธรรมกับหน่วยงาน

บุคคลทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินงานโครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
  1. การประกวดโครงงานเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง 
  2. โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

3. การเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
4. กิจกรรมสถานศึกษา นักเรียนด้านคุณธรรมดีเด่น 
5. งานวันเด็กแห่งชาติ 
6. งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

 ค าจ ากัดความ 
การศาสนา หมายถึง ศาสนาที่บุคคลในหน่วยงานภายนอกและภายในนับถือ 
การวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติและการ

แสดงออกซ่ึงความรู้ส านึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ 

 ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการศึกษากับการศาสนาและการ
วัฒนธรรม 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. จัดท าแผนงาน/โครงการที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
 

พฤษภาคม-มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
โรงเรียน 

4. ประสานงานและสนับสนุนกับหน่วยงานต้นสังกัดด าเนิน
โครงการตามนโยบาย 

พฤษภาคม-มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา
เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม 

ภาคเรียนละ1ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้น
โครงการ/มีนาคม 

 

 

 Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานวันเด็กแห่งชาติ 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ปกครองและประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจการเลี้ยงดู สั่งสอน

และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ  ให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง
ระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 
เห็นคุณค่าและความส าคัญของตนเอง 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมจัดกิจกรรมเด็ก 
2. ระดมทรัพยากรในการจัดงานวันเด็ก 
3. ท าหน้าที่เลขานุการในการจัดงานวันเด็ก 
 
 

ศึกษารายละเอียดการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษากบั
การศาสนาและการวฒันธรรม 

จดัท า โครงการ/กิจกรรม 

ด าเนินงานตาม โครงการท่ีก าหนด 

ประสานสนบัสนุนโครงการที่เก่ียวข้อง 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า "เด็ก" ไว้ 

คือ "เด็ก" หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนวัน เช่น เด็กชาย คือ ค าน าเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 14 
ปีบริบูรณ์ และ เด็กหญิง คือ ค าน าเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์ 

งานวันเด็ก หมายถึง การจัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึง
คุณค่าบทบาทและความส าคัญของตนเอง อาจจัดขึ้นในโรงเรียน หมู่บ้านหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็น
วันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันท างานถัดไป มีการให้ค าขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัด
งานวันเด็กครั้งแรกเม่ือวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้ก าหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็ก
แห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือน
มกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา 

 ขัน้ตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการจัดงานวันเด็กในแต่ละปี ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการจัดงานวันเด็กให ้ ธันวาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือร่วมสนับสนุนการจัดงาน ธันวาคม-

มกราคม 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ด าเนินการแผนที่ก าหนด มกราคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
6.ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดการจดังานวันเด็กในแต่ละปี 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการจัดงานวันเด็ก 

ประสานผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายเพื่อใหร้่วมสนับสนุนการจัดงาน 

ด าเนินการแผนท่ีก าหนด 

ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 แบบฟอร์มท่ีใช้    - 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.หนังสือสั่งการจากกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัด 
2.ความรู้ที่เก่ียวข้องวันเด็ก 

 งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งข่าวสารข้อมูล  สารสนเทศ  แหล่ง

ความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ   เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง "แหล่ง" หรือ "ที่รวม" ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานที่ หรือศูนย์รวมที่
ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอน ที่มี
รูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอน หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มี
ก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมินและการวัดผล
การเรียนมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับ
การประเมินผลในชั้นหรือห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนเป็นต้น 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ )  
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ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พ้ืนความรู้ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคมยอม
รับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่ง
สมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้
ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี้มี
ลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์
ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิต
ของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้านเช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม 
และหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 
ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ วัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณะและภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk Wisdom)  หมายถึง ความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็น
องค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็น
ศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะ
ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ แลการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษา และน ามาใช้ก็จะเป็น
ที่รู้จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็น
ความจริงแท้ของชุมชนเป็นศักยภาพที่จะใช้แก้ปัญหา จัดการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เป็นแก่นของชุมชนที่จรรโลง ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติทั้งปวง  
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ แบบแผน การด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคม
ซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ 

สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ผู้รับการศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจถึงธรรมชาติและปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม แล้วเกิดความตระหนัก เจตคติ และค่านิยม ในการรู้สึกมี
ส่วนร่วม และหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา 
  สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นการรับรู้หรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวสมาชิก
ของสถานศึกษา ท าให้เกิดทัศนคติหรือความรู้สึกต่อสถานศึกษาท้ังทางที่ดีและไม่ดีความรู้สึกในทางที่ดีจะท าให้
มีจิตใจแจ่มใสมีความรักสวยรักงามรักความสะอาดมีความผูกพันอยากมาโรงเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของและภูมิใจต่อ
โรงเรียน ถ้าความรู้สึกไม่ดีก็จะมีปัญหาต่างๆ ตามมา 
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจและก าหนดแนวทางให้กับ
สถานศึกษา 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เ ม ษ า ย น -
พฤษภาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. จัดท าเอกสารสรุปแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นแจ้งสถานศึกษา /ประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5.  ด า เนินการประสานการใช้ประโยชน์แหล่ ง เ รียนรู้
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

มิถุนายน-มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

6. ก ากับติดตามประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภาคเรี ยนละ 1 
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม/ภายใน1
สั ป ด า ห์ ห ลั ง
สิ้นสุดกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 

 Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดการส่งเสริมการใช ้
แหล่งการเรียนรู้ ฯ 

สร้างความรู้ความเขา้ใจและก าหนดแนวทางปฏิบติั 

ส ารวจและจดัท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ฯ 

ประสานการใชป้ระโยชน์แหล่งเรียนรู้ฯ 

 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ก ากบัติดตามประเมินผล 
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 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1.แบบส ารวจข้อมูลแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.ความรู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรู้ 

 


