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กลุ่มพัฒนาการศึกษา
1. บทนา
งานพัฒนาการศึกษา เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสามารถจัดการ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่ าเทีย มทางการศึ กษาและขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาคุ ณภาพผู้ เรี ยนทั้ง ด้า นร่ างกาย จิต ใจ สั งคม
สติปัญญาและทักษะชีวิตจัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา พัฒ นาเทคโนโลยี ดิจิ ทัล เพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็ กทรอนิกส์ ที่มีประสิ ทธิภ าพ
สามารถบริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทั ลอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ อีกทั้ง
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุ น และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึ กษา
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการจัดระบบการประสาน
สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤติทางการศึกษาในจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน
และดาเนินเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริม และประสานงานการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ และทุก
ประเภท ประสาน และส่ งเสริมการบริห ารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
ทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตลอดจนรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด(กศจ.) และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) มอบหมาย รวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กรอบภาระหน้ า ที่ ต ามประกาศส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แบ่ ง หน่ ว ยงานภายใน
สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาระงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด(กศจ.) และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
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นวัตกรรมการศึกษา
6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
7. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด
8. ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
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3. วิเคราะห์บทบาท/อานาจ/หน้าที่ตามประกาศสานักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ
บทบาท/อานาจ/หน้าที่ตาม
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศสป.ศธ.
1
ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของ
1.1 งานเลขานุการ
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
คณะอนุกรรมการ
1) จัดทาข้อมูลคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษาและคณะทางานที่ เกี่ยวกับการพัฒนา
เช่น รายชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพื่อการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการ การศึกษา
2) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ที่เป็นไปตามอานาจหน้าที่และ
ให้แก่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
หน้าที่ของคณะกรรมการ
2.จัด ทาแผนและปฏิทิ น การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการเกี่ ยวกั บการ
ศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) และ
พัฒนาการศึกษา ตามกรอบอานาจหน้าที่ และบทบาทการดาเนินงาน
ตามที่ กศจ.มอบหมายร่วมกับกลุ่ม
ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒ นาการศึกษา รวมทั้งแจ้งให้
นโยบายและแผน
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ
3.ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ กลั่ น กรอง ให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ประกอบการ
ตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลเชิงวิชาการ
และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการพิจารณา
4.จัดประชุม และจัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา
5.น าเรื่ อ งที่ ผ่ า นการกลั่ น กรองตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
6.แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. ติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุม คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และรายงานผลการดาเนินงาน

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- กลุ่มนโยบายและแผน
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
- หน่วยงานทางการศึกษา
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บทบาท/อานาจ/หน้าที่ตาม
ประกาศสป.ศธ.
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ
รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.1 งานจัดตั้ง ยุบ รวม 1.รับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เลิก และโอนสถานศึกษา จากหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ขั้นพื้นฐาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน การพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจ - คณะกรรมการ
โดยอ้ างอิ งข้ อมู ล สารสนเทศทางการศึ ก ษา ข้ อมู ล เชิ งวิ ช าการ และ ศึกษาธิการจังหวัด
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานการศึกษา
3. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ ยวกับการพัฒนาการศึ กษาเพื่ อ
พิจารณากลั่ นกรองและเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)
4.แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต่อ
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามและรายงานผลการดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงาน 3.1 งานพัฒนาระบบ
1.ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพการด าเนิ น งานด้ า นระบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล - กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เครือข่ายข้อมูลสนเทศ และ
และประสานงาน
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- กลุ่มนโยบายและแผน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนา เครือข่ายเทคโนโลยี
2. ออกแบบและวางระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี - หน่วยงานทางการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ ข้อมูลสารสนเทศและ
ดิจิทลั เพื่อการศึกษา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
เทคโนโลยีดิจิทัล
3. บูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนยี
ประสิทธิภาพและสามารถให้บริการ เพื่อการศึกษา
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4.จัดทาคู่มือการด าเนิน งานระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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เปลี่ยนแปลง

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

5.กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

3.2 งานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา

3.3 งานผลิต พัฒนา
และวิจัยสื่อดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา และระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการศึกษา

1.ศึ ก ษาความต้ อ งการในการพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2.วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา
บุคลากร
3.ออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
บุคลากร
4.นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒ นาการศึกษา (อกศจ.)
กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5. ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2.ผลิต ออกแบบและทดลองใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3. เผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4. ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา

- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- สถานศึกษา

-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา

6

4

บทบาท/อานาจ/หน้าที่ตาม
งาน/เรื่อง
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ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคน 4.1 งานส่งเสริม สนับสนุน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
การจัดการศึกษาเพื่อคน
ความสามารถพิเศษ
พิการและผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา

4.2 งานประสาน
ส่งเสริม และสนับสนุน
ผู้มีความสามารถพิเศษ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.ประสานสารวจข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อจัดทา
ทะเบียนข้อมูลที่จาเป็นของคนพิการและผู้ ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ
2. วิเคราะห์ ข้ อมูล การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ ด้อ ยโอกาส
ทางการศึกษา ทุกระดับทุกประเภท
3. ออกแบบงาน น าเสนอคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
การศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
พิจารณา
4. ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา
เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
5.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร
ในการพั ฒ นารูป แบบและสร้ างนวัต กรรมการจัด การศึก ษาเพื่อ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
6. กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
1. ประสานสารวจข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อจัดทา
ทะเบียนข้อมูลของผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
2. วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษทุก
ระดับ ทุกประเภท
3. ออกแบบงาน น าเสนอคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
การศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
4. ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา
เพื่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- พั ฒ นาสั ง คมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- หน่วยงานทางการศึกษา
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการศึกษา
จังหวัด
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
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บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร การศึกษา
ในการพัฒ นารูปแบบและสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผู้ที่ มี - คณะกรรมการ
ความสามารถพิเศษ
ศึกษาธิการจังหวัด
6.กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
4.3 งานทุนการศึกษา
1. ศึกษารายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
การพิจารณาทุนการศึกษาแต่ละประเภท
- หน่วยงานทางการศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์รายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข - คณะกรรมการพิจารณา
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาให้ ทุน
หน่วยงานการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ
- องค์กรภาครัฐ และ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ภาคเอกชน
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง - คณะอนุกรรมการ
และน าเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด (กศจ.) พิ จ ารณา เกี่ยวกับการพัฒนา
(ตามแนวปฏิบัติของทุนการศึกษาแต่ละประเภท)
การศึกษา
5. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาให้หน่วยงานทางการ - คณะกรรมการ
ศึกษาที่เสนอขอรับทุน
ศึกษาธิการจังหวัด
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทุนการศึกษา เพื่อการวิจัย
และพัฒนา
7. กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
4.4 งานระดมทรัพยากร 1. ศึกษารายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เพื่อการศึกษา
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์รายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข - คณะกรรมการพิจารณา
การระดมทรั พยากรเพื่ อ การศึ กษาให้ ห น่ ว ยงานการทางการศึก ษา ทุน
งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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5.

งาน/เรื่อง

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและ
5.1 งานส่งเสริม
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง สนับสนุน พัฒนาองค์
องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้องทราบ
- องค์กรภาครัฐ และ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ภาคเอกชน
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง - คณะอนุกรรมการ
และนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)พิจารณา (ตาม เกี่ยวกับการพัฒนา
แนวปฏิบัติของระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา)
การศึกษา
5. พัฒ นาระบบข้ อมูล สารสนเทศเกี่ย วกับ การระดมทรัพยากรเพื่ อ - คณะกรรมการ
การศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัด
7. กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการปฏิบัติงานใช้การ - กลุ่มพัฒนาการศึกษา
วิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ - หน่วยงานทางการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ใช้ - องค์กรภาครัฐและ
การวิจัยและพัฒนา เพื่อการจัดการเรียนรู้
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
2.1 ใช้ รูปแบบ กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการศึก ษาที่มีวิธีการจัดการศึกษาในพื้นที่ ของจังหวัดให้ มี
ประสิทธิภาพ
2.2 สรุปผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา ในการจัดการเรีย นรู้ ของผู้ เกี่ ยวข้องในทุกระดั บและทุ ก
ประเภทการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดให้มีความรู้
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา
4. จัดระบบการให้บริการและประเมินผลการประสาน ส่งเสริม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สนับสนุน การดาเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษาตามความต้องการของผู้รับบริการ
5. ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการใช้ ง านวิ จั ย และพั ฒ นา ในการจั ด
การศึ กษาของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาหรื อ การจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
สถานศึกษา
6. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม สนับสนุนการใช้
การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
5.2 งานศึกษาการวิจัย 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการวิจัยและพัฒนา
และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ความรู้และนวัตกรรม
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงาน สถานศึ ก ษา ชุ ม ชนและองค์ ก ร
การศึกษา
พัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพื่อการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้
3. ส่ งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดให้ มีความรู้
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา
4 พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาผลงานให้มีการ
ประเมินนวัตกรรมการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามวงรอบการวิจัยและพัฒนา
5 ติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา ในการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
6. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- องค์กรภาครัฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
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บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.3 งานสร้างเครือข่าย 1. ส ารวจความสนใจการวิ จัย และพัฒ นาเพื่อ สร้ างองค์ ความรู้ และ -กลุ่มพัฒนาการศึกษา
การวิจัยและพัฒนา เพื่อ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อนามาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์
- หน่วยงานทางการศึกษา
สร้างองค์ความรู้และ
ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
- องค์กรภาครัฐ และ
นวัตกรรมการศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกรรมการเครือข่าย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
จังหวัด เพื่อนาไปสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
3. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ระดับจังหวัดหรือเครือข่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆให้
ความสาคัญและสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยร่วมกันเพื่อ
เปิดโอกาสให้กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา โดยจัดให้มีแผนงานของเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาของแต่ละกลุ่มนาไปสู่การพัฒนาด้านการวิจัยร่วมกัน
3.2 จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานและจัดกิจกรรมร่วมกันของ
เครือข่าย
3.3 พัฒนาองค์กร โดยมีคณะกรรมการ และสมาชิกเครือข่าย
ร่วมกันตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบใดของเครือข่าย ที่จะทาให้การทางาน
เกิดประสิทธิภาพยั่งยืน และมีแนวทางการดาเนินงานที่ดีที่สุด
4. จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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งาน/เรื่อง
5.4 งานขอรับการ
สนับสนุนทุนการวิจัย
จากหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการจัดหาทุนการวิจัยและพัฒนาระดับจังหวัด - กลุ่มพัฒนาการศึกษา
2. จัดทาเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ให้ครอบคลุมปญหาที่ - หน่วยงานทางการศึกษา
ทาวิจัยและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค ระเบียบวิธีวิจัย (โดยยอ) - สานักงานคณะกรรมการ
ผลที่คาดวาจะไดรับและความความสอดคลองกับ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตรของฝายที่เสนอขอรับทุน
- องค์กรภาครัฐ และ
3. ขอเสนอโครงการ(Full proposal) ซึ่งควรจะประกอบไปด้วย
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
1) ชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้วิจัย
3) ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
4) วัตถุประสงค์การวิจัย
5) กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ
6)ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา (อาจแบ่งเป็นราย
6 เดือน)
7) แนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน (ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
สมมุติฐานการวิจัย พื้นที่ที่ศึกษา และวิธีการวางแผนการดาเนินงาน
รวมทั้งวิธีการดาเนินการวิจัย (Research Methodology) วิธีการเก็บ
ข้อมูล การแปรผล ฯลฯ)
8) ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อการดาเนินงานเสร็จสิ้นเปนรูปธรรม
และตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9) กระบวนการผลักดันผลงานดังกลาวออกสูการใชประโยชน
10) งบประมาณของโครงการ (อาจจาแนกเป็นหมวดใหญ่ เช่น
คาตอบแทนนักวิจัย คาจ้างคาใชสอยคาวัสดุคาครุภัณฑและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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6.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คาใชจายอื่น ๆ
4. เสนอขอรับทุนไปยังหน่วยงานผู้ให้ทุน
5. ดาเนินการตามข้อเสนอโครงการวิจัย
6. ติดตาม ประเมินผลตามโครงการวิจัยตามระยะการวิจัย
7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นาเสนอผลการวิจยั ที่เป็นนวัตกรรมการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
6.1งานการพัฒนาระบบ 1. จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย น ครู แ ละบุ ค ลากร การแนะแนว
ของจังหวัด
ทางการศึกษา
เพื่อการศึกษาต่อ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้คาปรึกษาและแนะแนว
ในระดับที่สูงขึ้น
การศึกษาจังหวัด
3. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ในการวัดความถนัดทางอาชีพ ความสามารถ ความสนใจ รวมทั้งการจบ
การศึกษาและการมีงานทา โดยการประสาน สนับสนุนให้มีฐานข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลทั้งจังหวัด ในระบบคลังข้อมูลเดียวกัน (data warehouse)
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายการเชื่อมโยง
จาก Big Data โดยส่งเสริม ประสานงานให้หน่วยงาน สถานศึกษาเป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อและข้อมูลการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมเมื่อสาเร็จการศึกษา
6. สร้างเครือข่ายศูนย์แนะแนวเพื่อการศึกษาในจังหวัด
7. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
นักศึกษา ในการทาคุณงามความดีหรือสิทธิพิเศษในการคัดเลือกเข้า

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
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งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
8. จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกในมหกรรม
การแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพในทุกมิติ
9. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
6.2 งานการเพิ่มสัดส่วน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียน
ผู้ เ รี ย นสายอาชี ว ศึ ก ษา เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด
ต่อสายสามัญศึกษา
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนบูรณาการการ
(สายอาชีพ:สายสามัญ) รับนักเรียนระดับจังหวัด
3. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ประกาศนโยบาย มาตรการ
เป้าหมายในการดาเนินงานเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพในจังหวัด
5. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษาในจังหวัด
6. กากับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียน นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.3 งานพัฒนาครูและ 1. ศึ กษา วิเ คราะห์ ส ภาพปั ญหาและความต้อ งการ เพื่อ การจั ดท า
บุคลากรทางการศึกษา แผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางศึกษา ในการจัดกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
2. พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางศึกษามีการพัฒนาตนเอง

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
- สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประสานและบู ร ณาการให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การผลการดาเนินงาน
6.4 งานส่งเสริม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ
สนับสนุนการดูแล
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
ช่วยเหลือนักเรียน
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนงานส่งเสริม
นักศึกษาและเยาวชน
สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
3. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) พิจารณา
4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประกาศนโยบาย
มาตรการ เป้าหมายในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
6. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
6.5 งานส่งเสริม
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สนับสนุนการดาเนินงาน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- นั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษาและ
เยาวชน
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
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7.

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 2.จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนงานส่งเสริมการ - ส านั ก งานสาธารณสุ ข
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
จังหวัด
และเพศวิถีศึกษา
ในสถานศึกษา
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
3. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง เอกชนที่เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
- คณะอนุกรรมการ
4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนา
มาตรการ เป้าหมายในการดาเนินงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
การศึกษา
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
- คณะกรรมการ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ศึกษาธิการจังหวัด
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
6. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานส่งเสริม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
ในสถานศึกษา
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานงานส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
จัดระบบการประสาน สนับสนุน
7.1 งานประสาน
1. กาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการป้องกัน ช่วยเหลือ -กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัย สนับสนุน ป้องกัน
และการรายงาน เหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา ระดับจังหวัด
- หน่วยงานทางการศึกษา
พิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษา ช่วยเหลือและการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันช่วยเหลือและ
- สานักงานป้องกันและ
ในจังหวัด
รายงานเหตุภัยพิบัติ
การรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา ระดับจังหวัด
บรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา
3. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง จังหวัด
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
- คณะอนุกรรมการ
4. ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนา
งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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งาน/เรื่อง

7.2 งานบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสริมความรู้ บูรณาการและเสริมสร้างด้านการป้องกันและการแก้ไข
อุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ภั ย ปั ญ หาสั ง คม และสุ ข ภาพอนามั ย ของนั ก เรี ย น
5.ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนที่ประสบปัญหา
โดยการประสานหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาหรื อ ที ม สห
วิชาชีพ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ (เป็นรายกรณี)
6. ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานผลการด าเนิ น งานงาน
ป้องกันช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา
7. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ผลการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น
ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา
1.กาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการบริหารจัดการ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในจังหวัด
2.แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด
3.ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน สถานศึกษาชุมชนและองค์กรอื่นๆ
4. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการบริหารจัดการ เพื่อ ป้องกันและแก้ไข
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
- ทีมสหวิชาชีพในจังหวัด
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
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8.

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7.3 งานสถานศึกษา 1. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งความปลอดภั ย ในหน่ ว ยงานทาง - กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ปลอดภัย
การศึกษาของจังหวัด
- หน่วยงานทางการศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้คาปรึกษาด้านความปลอดภัย - หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ของจังหวัด
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
3. จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์ ค วามรู้ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เรื่ อ งความปลอดภั ย ใน
หน่วยงานทางการศึกษา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การดาเนินงานหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
5. ประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ เชิดชูเกียรติ หน่วยงานทางการศึกษา
ที่มีผลงานในการดาเนินการเรื่องความปอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา
6. สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา
ต้นแบบของจังหวัด
งานส่งเสริม สนับสนุน และ
8.1 งานโครงการ
1. กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนดาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก -กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ TO BE NUMBER ONE ของโครงการ TO BE NUMBER ONE
- หน่วยงานทางการศึกษา
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
2. แต่งตั้ งคณะกรรมการ ก าหนดผู้ รั บผิ ดชอบจากหน่ วยงานทาง - ส านั ก งานสาธารณสุ ข
ในสถานศึกษา
การศึกษาระดับจังหวัด
จังหวัด
3. พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา - หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ทุกสังกัด
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
4. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาเตรียมความพร้อม
งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทาง
การศึกษา
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัคร
สมาชิก
7. สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน และรายงานผลการด าเนิ น งาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
8.ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษา
8.2 งานพิจารณาความดี 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ความชอบผู้ รั บ ผิ ด ชอบ 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่ใช้ในการ
งานด้านป้องกันยาเสพติด พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น
3. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ดีเด่น ส่งผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
4. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นยาเสพติ ด
ที่หน่วยงานทางการศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดตามโควตาที่ได้รับจัดสรร
6. จัดทารายงานการประชุม เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
7. ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้จังหวัดดาเนินการเสนอที่ประชุม ระดับจังหวัด
8.แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
-ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด
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งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคคล ดาเนินการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

8.3 งานศูนย์อานวยการ 1.กาหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดทาแผนการดูแลป้องกัน
ป้องกันและปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน/สถานศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 2.แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และกาหนดผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
3. จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด
ระยะ 5 ปี สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจังหวัด
4.ดาเนินการจั ดประชุมคณะกรรมการศู นย์ อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด และเครือข่ายเดือนละ 1 ครั้ง
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา ขับเคลื่อนงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผน
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล สาหรับ สถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา
8. สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน และรายงานผลการด าเนิ น งาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
-ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด
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บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
8.4 งานป้องกันและ
1.กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการป้องกันแก้ไข -กลุ่มพัฒนาการศึกษา
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
ในสถานศึกษา
2.แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
-ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น
ยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด
และปราบปรามยาเสพติด
3.ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัด
ในสถานศึ ก ษา ตามบทบาทของศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด
4. ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานผลการด าเนิ น งานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
8.5 การพัฒนาระบบ
1.กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการพัฒนาระบบ -กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา - หน่วยงานทางการศึกษา
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข 2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและ -ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น
ปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษา
3.บูรณาการและประสานความร่วมมือการค้นหา การดูแลช่วยเหลือ จังหวัด
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและเยาวชน การรายงานผลในระบบดู แ ลและ
ติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึ กษา (Careand Trace Addiction
in School System : CATAS System) และการรายงานผลการ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Narcotics Information
System For Province Agency : NISPA
4. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา
งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

21

บทบาท/อานาจ/หน้าที่ตาม
ประกาศสป.ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระบบข้อมูลสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

8.6การส่งเสริม
สนับสนุนการให้ความรู้
ในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

8.7 งานส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ
สถานศึกษาสีขาว

1. ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. บูรณาการการจัดให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด
4. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานส่งเสริม
สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
5. คัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ที่มีผลการดาเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น
6. ประกาศเกียรติคุณ/ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา ต้นแบบ
7. ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
1. กาหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการดูแลป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กาหนด

- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา

- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
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งาน/เรื่อง
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ระดับจังหวัด
3. จั ด ท าแผนการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดที่ ชั ด เจน
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจังหวัด
4. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ก ากั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน ของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัด
5. จัดประกวด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมอบรางวัลแด่สถานศึกษา/หน่วยงานที่
มีผลงานดีเด่นระดับทอง และระดับเพชร ให้เกิดความยั่งยืน
6. รายงานผลการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาโล่รางวัล สาหรับ
หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นให้เกิดความยั่งยืน
7. สรุปผลการดาเนินงาน และประกาศผลการดาเนินงานให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดทราบ
8.8 ส่งเสริม สนับสนุน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน/ -กลุ่มพัฒนาการศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษา/ โครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทาง - หน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษาจัดกิจกรรม การศึกษา/สถานศึกษา
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 2. บูรณาการและประสานความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมป้องกัน
ยาเสพติดในหน่วยงาน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
ทางการศึกษา/
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมป้องกันและ
สถานศึกษา
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
4.กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการจัด
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9.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษา
5.ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย สรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรมป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
ส่งเสริมและประสานงานการ
9.1 การส่งเสริม
1.ศึกษาวิเคราะห์งานการศาสนา ของกระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการ ประสานงาน และพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กีฬาเพื่อการศึกษา
งานด้านศาสนา
2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศาสนา
3.แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมาย
การดาเนินงานด้านการศาสนาของจังหวัดในภาพรวมของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการงาน
ด้านการศาสนาให้มีคุณภาพ
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านการศาสนา
6. ประสานหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาทุกสังกัด ดาเนินงาน
ตามกิจกรรมทางศาสนาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
7. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านการศาสนา
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปผลการดาเนินงาน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- สานักงาพระพุทธศาสนา
จังหวัด
-หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
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บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9.2 การส่งเสริม
1. ศึกษาวิเคราะห์งานศิลปะ วัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิก าร/ -กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ประสานงานและพัฒนา จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานทางการศึกษา
งานด้านศิลปะ วัฒนธรรม 2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ - สานักงานวัฒนธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
จังหวัด
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมาย - คณะอนุกรรมการ
การดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดในภาพรวมของ
เกี่ยวกับการพัฒนา
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการ
การศึกษา
งานด้านศิลปะ วัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
- คณะกรรมการ
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง ศึกษาธิการจังหวัด
และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
- หน่วยงานภาครัฐและ
5.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เอกชน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
6. ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ดาเนินงาน
ตามขั้นตอนกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
7. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปผลการดาเนินงาน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
9.3 การส่งเสริม
1. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ง านพั ฒนาการกี ฬาเพื่ อการศึ กษา และยกระดั บ -กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ประสานงานและ
การจัดกิจกรรมกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - หน่วยงานทางการศึกษา
พัฒนาการกีฬา
2. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล สารสนเทศการพั ฒ นาการกี ฬาเพื่ อการศึ กษา - สานักงานท่องเที่ยวและ
เพื่อการศึกษา
ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
กีฬาจังหวัด
งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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10.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดนโยบาย แผนงาน จุ ด เน้ น และ
เป้าหมายการดาเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษาในจังหวัด
ในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนา
เชิงบูรณาการงานด้านการกีฬาเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษาในจังหวัด
6. ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ดาเนินงาน
ตามกิจกรรมพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษาในจังหวัด ตามบริบทเชิงพื้นที่
7. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาการกีฬาเพื่อ
การศึกษาในจังหวัด
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 10.1 การพัฒนาการจัด 1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ทุกระดับและทุกประเภทประสาน การศึกษาแบบบูรณา
นักศึกษา ระดับกระทรวง
และส่งเสริมการบริหารและการจัด การในระบบของ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน สถานศึกษาทุกระดับ
นักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและ
อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ 3. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
5. แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ดาเนินการตามนโยบาย
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
การรับนักเรียน

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ส านั กงานการกี ฬาแห่ ง
ประเทศไทย จังหวัด
- องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด/ตาบล[
- นายกสมาคมกีฬาจังหวัด
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของ
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
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และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6. กากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดาเนินงานการรับนักเรียน
นักศึกษา
7. สรุปและรายงานผลการรับนักเรียน
10.2 การพัฒนาการจัด 1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาแบบบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ในการจัด
ในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน สถานประกอบการ ฯลฯ
และชาวเล
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประชากรวัยเรียน
3. ตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร
และชาวเล ระดับจังหวัด
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเลจังหวัด
6. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนั บสนุน พัฒนา และสรุปผล
การดาเนินงาน
7. รายงานผลการดาเนินงาน
10.3 การพัฒนา
1. ศึกษากฎมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
การศึกษา สาหรับ
2. จัดข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธ์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เด็กไร้สัญชาติ และ
3. แต่งตั้งคณะทางานและประชุมกาหนดแนวทางการพัฒนา
ต่างชาติพันธุ์
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาพิจารณา
กลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาตามความเหมาะสม

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- ที่ ว่ า ก า ร อ า เ ภ อ ทุ ก
อาเภอ
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- ที่ว่าการอาเภอ
ทุกอาเภอ
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
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งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา
7. รายงานผลการดาเนินงาน และจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลในการดาเนินงาน

10.4 การส่งเสริมการ
แก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็ก
กลุ่มเสี่ยง และ
เด็กออกกลางคัน

10.5 งานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ

1. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง
และเด็กออกกลางคันในจังหวัด ในแต่ละปีให้ครอบคลุมและชัดเจน
2. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็ก
ออกกลางคันระดับจังหวัด
3. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง
และเด็กออกกลางคัน
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5. ดาเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาเด็กตก
หล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
6. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กตกหล่นและเด็กออกลางคัน
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
1. กาหนดขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบการพัฒนาการจัดการศึกษา
นอกระบบ สถานศึกษาจากทุกสังกัดในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัด ทาข้อมู ล สารสนเทศประชากรวัย เรี ยนในช่ ว งการศึก ษาภาค
บังคับที่อยู่ในการศึกษานอกระบบ
3. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และ

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
- ที่ว่าการอาเภอ
ทุกอาเภอ
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- สานักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
- ที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอ
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งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียน
ในสถานศึกษาจากทุกสังกัดได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาจังหวัดเพื่อประสานงาน
กับหน่ วยงานหรือผู้ เกี่ยวข้ องเพื่ อสนั บสนุนให้ ผู้ เรียนรั บการศึกษาขั้ น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง
5. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา กลั่นกรอง
และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
6. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
10.6 งานพัฒนาการจัด 1. ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในการประชาสั ม พั น ธ์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
บุคคล ครอบครัวองค์กร ในการจัดการศึกษาของบุ คคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ
และสถานประกอบการ ฯลฯ
สถาบันศาสนา สถาน
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคาขออนุญาตการจัดการศึกษา
ประกอบการ และ
3. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
สถาบันสังคมอื่น
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
4. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานทางการศึกษา
- คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

-กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
-คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
- คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
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11.

บทบาท/อานาจ/หน้าที่ตาม
ประกาศสป.ศธ.
การส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะ
กลุ่ม และเฉพาะพื้นที่

งาน/เรื่อง
11.1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม
และเฉพาะพื้นที่

บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเป็นแผนพัฒนา - กลุ่มพัฒนาการศึกษา
การจัดการศึกษาของจังหวัด
-หน่วยงานทางการศึกษา
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ - ที่ ว่ า ก า ร อ า เ ภ อ ทุ ก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เฉพาะกิจเฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
อาเภอ
3 สังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน/สถานศึกษา
- หน่วยงานทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพื้นที่
- คณะอนุกรรมการ
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง เกี่ยวกับการพัฒนา
และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
การศึกษา
5. ดาเนินการจัดประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดและทุกภาคส่วนที่ - คณะกรรมการ
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา ศึกษาธิการจังหวัด
คุณภาพการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่สู่การปฏิบัติ - หน่วยงานภาครัฐและ
6. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัด เอกชนที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสรุปผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานให้ ส่ ว นที่
เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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4. จัดกรอบงานตามบทบาท/อานาจ/หน้าที่ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4.1 ชื่อกลุ่ม พัฒนาการศึกษา
4.2 ชื่อกลุ่มงานย่อย
4.2.1 กลุ่มงานธุรการ
4.2.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.2.3 กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.2.4 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4.2.5 กลุ่มงานบูรณาการการศึกษาและนโยบายพิเศษ
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4.3

ผังกรอบงานตามบทบาท/อานาจ/หน้าที่ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างกลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุม่ งานธุรการ
(เพิ่มกรอบภารกิจ)
- งานสารบรรณ
- งานการจัดประชุม
- งานบริการและ

ประสานงาน
- งานประชาสัมพันธ์

- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายและสนับสนุน
การปฏิบัติงานกับกลุ่มงานอื่น
(12)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- งานจัดตั้งยุบ เลิก รวม และโอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2)
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอืน่ ที่จัดการศึกษา เพือ่ สร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
(10)
- งานส่งเสริมการศึกษาเพือ่ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ (4)
- งานธุรการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการทีเ่ ป็นไปตามอานาจและหน้าทีข่ อง กศจ.และ
ตามที่ กศจ.มอบหมาย (1)
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุน

การปฏิบัติงานกับกลุ่มงานอื่น (12)

กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน ครู
และบุคลาทางการศึกษา
งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(6)
- งานส่งเสริม และประสานงาน
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
เพื่อการศึกษา(9)
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กับกลุ่มงานอื่น (12)
-

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
- งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
ดาเนินการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา (5)
- จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถใช้บริการได้โดยสะดวก รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง (3)
-ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับกลุ่มงานอื่น
(12)

กลุ่มงานบูรณาการการศึกษาและ
นโยบายพิเศษ
- งานจัดระบบการประสาน สนับสนุน

ช่วยเหลือ และรายงานเหตุภยั พิบัติ และ
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด(7)
- งานส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา(8)
-งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
(11)
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับกลุ่ม
งานอื่น (12)
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กลุ่มงานธุรการ
(เพิ่มกรอบภารกิจงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา)
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
1.1 งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง
2.2 เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ
2.3 เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับ – ส่ง หนังสือราชการ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทาเอกสาร
3.2 การรับ –การส่ง หนังสือราชการ
3.3 การเก็บรักษา และยืม หนังสือราชการ
3.4 การทาลายหนังสือราชการ
4. คาจากับความ
งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับหนังสือ
ราชการ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทาลายหนังสือราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาและนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ ส่งหนังสือราชการ
5.2 การรับ -การส่งหนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการรับ การส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1) รับงานจากกลุ่มอานวยการและลงทะเบียนรับผ่านระบบ
2) เสนอผู้อานวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
3) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการ และเอกสารประกอบ
4) เสนอผู้อานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
5) นาเสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการผ่านระบบ และควบคุมการส่งหนังสือราชการของกลุ่มพัฒนา
การศึกษา
5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสาร
บรรณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
5.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ-การส่ง หนังสือราชการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาและนาระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบสารสนเทศ
งานสารบรรณ

การรับ – การส่งหนังสือราชการตาม
ระบบที่กาหนด

ตรวจสอบและควบคุมการส่งหนังสือราชการผ่านระบบ

ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับ
ระบบสารบรรณของสานักงาน

สรุปและรายงานผลการใช้
ระบบสารบรรณ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กาหนดตามความเหมาะสม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
8.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
8.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
8.5 ระเบียบสานักนกยกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2529
8.6 ระเบียบสานักนายกรัฐมนรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525
8.7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การปฏิบัติหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง
2.เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ
ลาดับ
ที่

รายละเอียดงาน

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
1

เวลาดาเนินการ

1. ศึกษาและนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สารมาใช้ในการปฏิบั ติง านการรับ -การส่ง
หนังสือราชการ
2 การรับ -การส่งหนังสือราชการตามระบบที่กาหนด
โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการการรับ – การส่ง
หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่ วข้องทราบ
3ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการผ่านระบบ และควบคม
การส่งหนังสือราชการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
4
ออกแบบและพั ฒนาระบบงานสารบรรณให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และข้อมูลสารสนเทศของ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2

4
5

6
.

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอ
บ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1-3 วัน

มีระบบรับ - ส่งหนังสือ
ราชการที่มีประสิทธิภาพ

1 วัน

รับส่งหนังสือราชการได้อย่าง
รวดเร็วทันเวลาที่กาหนด

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1 วัน

สงหนังสือราชการได้รวดเร็ว
ทันกาหนดเวลา
มีระบบสารบรรณของกลุ่มที่
สอดคล้องกับระบบสารบรรณ
ของสานักงาน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ระบบงานสารบรรณอย่ า ง
ต่อเนื่อง

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

12 เดือน

ทุกสัปดาห์

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25403.ระเบียบสานักนกยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 25175.ระเบียบสานักนกยกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2529
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 25257.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
1.2 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้การประสานงานและการดาเนินภารกิจของกลุ่มพัฒนาการศึกษา และสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.3. เพื่อให้การจัดประชุมภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การจัดประชุมภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษาการวิเคราะห์งาน การรวบรวมข้อมูล การร่วมกิจกรรม
การให้ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามหัวข้องเรื่องที่กาหนด
4. คาจากัดความ
การจัดการประชุมภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษา หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมกัน
ปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและวัตถุประสงค์การจัดประชุม
5.2 จัดเตรียมสถานที่การประชุม อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าร่วมการประชุม
5.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการประชุมให้เพียงพอ
กับผู้เข้าร่วมประชุม
5.4 บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุม
5.5 แจ้งรายงานการประชุม ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และติดตามผลจากมติที่ประชุม เพื่อรายงานการ
ประชุมครั้งต่อไป

36

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูล
และวัตถุประสงค์การประชุม

จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม
พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

จัดเตรียมเอกสารกาประชุมและ
อานวยความสะดวกที่จาเป็น
สาหรับการประชุม

บันทึกการประชุม และจัดทา
รายงานการประชุม

แจ้งรายงานการประชุม
และติดตามจากมติที่ประชุม

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบระเบียบวาระการประชุม
7.2 แบบรายงานการประชุม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนกยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. โครงสร้างมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดการประชุมภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้การบริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้การประสานงานและการดาเนินภารกิจของกลุ่มพัฒนาการศึกษา และสานักงาน
ลาดับที่

รายละเอียดงาน

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1

เวลาดาเนินการ

1.ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด
ประชุม
2 จั ด เตรี ย มสถานที่ ก ารประชุ ม อาหารว่ า ง
เครื่ อ งดื่ ม อาหารกลางวั น ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการ
ประชุม
3 จั ด เตรี ย มเอกสารประกอบการประชุ ม อุ ป กรณ์
อ านวยความสะดวกในการประชุ ม ให้ เ พี ย งพอกั บ
ผู้เข้าร่วมประชุม

1 วัน

4

4 บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุม

1 วัน

5.

5 แจ้งรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ
ติดตามผลจากมติที่ประชุม เพื่อรายงานการประชุม
ครั้งต่อไป

1 วัน

2
3

1 วัน
1 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน
ได้แนวทางการประชุมที่ถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ
มี ส ถา นที่ จั ดก า รป ระ ชุ ม
พร้ อ มเอกสารส าหรั บ ผู้ เ ข้ า
รับการประชุมเพียงพอ
มีเอกสารประกอบการ
ประชุมและอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการ
ประชุม
มี ร ายงานการประชุ ม ที่ มี
เนื้อหาครอบคลุมการประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุม
รับทราบรายงานการประชุม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้างอิง 1.ระเบียบสานักนกยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
1.3 งานประสานงานและการให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
2.2 เพื่อให้งานที่ดาเนินการมีมาตรฐาน เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน
2.3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฎิบัติงานและผู้ทเี่ กี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประสานงานทีเ่ กี่ยวข้อง เชื่อมโยง และสอดคล้องกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา
3.2 อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
3.3 ให้ข้อมูล และให้บริการแก่ผู้มารับบริการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดทางานสัมพันธ์
สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการทางาน อีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เป็นเอกภาพเพื่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรม
ที่ต้องกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ทาให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ากัน ทั้งนี้เพื่อให้งานดาเนิน
ไปอย่างราบรื่น ทาให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2 การให้บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเป็น
การอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน /กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง /ผู้รับบริการทั่วไป โดย
เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4.3 การบริการ (Service) คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร
ของเรา เบื้องหลังความสาเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา และสารวจความต้องการของผู้รับบริการจากบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษา
และกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 ให้การบริการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษา
งานในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน โดยประสานงานกับงานพัสดุของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.3 ประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
5.4 สรุปข้อมูลการให้บริการ และสรุปความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา และสารวจความต้องการของผูร้ ับบริการ
จากภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุม่ งานอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ให้การบริการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ประสานงานให้บริการข้อมูลกับกลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา

สรุปข้อมูลการให้บริการ และสรุปความพึงพอใจการให้บริการ
ของกลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กาหนดตามความเหมาะสม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. โครงสร้างมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประสานงานและให้บริการ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
2. เพื่อให้งานที่ดาเนินการมีมาตรฐาน เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ลา

รายละเอียดงาน

ลาดับที่
1
1

เวลาดาเนินการ

1. ศึ ก ษา และส ารวจความต้ อ งการรั บ บริ ก ารจาก
บุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2 ให้การบริการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษางานในด้า น
ต่า งๆ เช่น การจั ดหาวั สดุ ครุภั ณฑ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในมีเพียงพอ
และพร้อ มใช้งาน โดยประสานงานกับ งานพัสดุของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3 ประสานงานการให้บริการข้อมูลกับกลุ่มงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดาเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา ให้ ผู้เกี่ย วข้อ งและ
สาธารณชนทราบ
4 สรุปข้อมูลการให้บริการตลอดจนสรุป
ความพึงพอใจการให้บ ริก ารของกลุ่มพัฒนาการศึก ษา
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2

3

4

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ทุกสัปดาห์

ความต้องการของผู้รับบริการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ทุก 1 เดือน

บุคลากรภายในกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา
มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานพอเพียงและ
พร้อมใช้งาน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1 วัน

มีข่าวประชาสัมพันธ์
แก่สาธารชน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ทุกเดือน

มีข้ อ มูล สรุ ป ผลการให้ บ ริ ก าร
และความพึงพอใจ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

-

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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รายละเอียดของกลุ่มพัฒนาการศึกษาตามประกาศของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. งานร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทางาน
ทีเกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)
และตามที่ (กศจ.) มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย 1 กระบวนงาน ได้แก่
1.1 งานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลเชิงวิชาการ ตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
2.3 เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามมติที่ประชุม
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่และบทบาทของผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับ การพัฒนาการศึกษาและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
3.2 การปฏิบัติราชการทีเ่ ป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ
ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มอบหมาย
4. คาจากัดความ
4.1 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา หมายถึง การ
ดาเนินงานจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานและ
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
4.2 เอกสารประกอบการประชุม หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเชิงวิชาการ กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่อ้างอิง การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ หลักฐาน และข้อเสนอแนะตามระเบียบวาระการประชุม
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด(กศจ.)
4.3 การประสานการดาเนินงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษารวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งเป็นหนังสือราชการ
โทรสาร โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1) จัดทาข้อมูลคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เช่น รายชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อการติดต่อประสานงาน
2) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ให้แก่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
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5.2 จัดทาแผนและปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ตามกรอบ
อานาจหน้าที่ และบทบาทการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษารวมทั้งแจ้งให้
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3 ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลเชิงวิชาการ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณา
5.4 จัดประชุม และจัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
5.5 นาเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)
5.6 แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.7 ติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)
และรายงานผลการดาเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้อง

จัดทาแผนและปฏิทินการประชุม
ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรอง ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจ
โดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลเชิงวิชาการ และกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดทาระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณา
จัดประชุม และจัดทารายงานการประชุม

นาเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ผู้เกี่ยวข้อง

ติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
และรายงานผลการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ระเบียบวาระการประชุม รูปแบบ องค์ประกอบตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
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8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 19/2560
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
8.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.6 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. เอกสารอ้างอิง
การปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
1
2

3

4
5
6
7

2. เพื่อสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลเชิงวิชาการ ตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
3. เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามมติที่ประชุม
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7 วัน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
และแนวปฏิบัติ
จั ด ทาแผนและปฏิทิ น การประชุ มคณะอนุ ก รรมการเกี่ย วกั บ การ
15 วัน
ครอ บคลุ ม ครบถ้ วนตา ม
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
พั ฒ นาการศึ ก ษา ตามกรอบอ านาจหน้ า ที่ และบทบาทการ
บทบาทหน้าที่และระยะเวลา
ด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา
ที่กาหนด
รวมทั้งแจ้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3 วัน
ถูกต้องและมีข้อมูล
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
โดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลเชิงวิชาการ และ
ประกอบการตัดสินใจ
กฎหมาย ระเบีย บที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อจัดทาระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการพิจารณา
จัดประชุม และจัดทารายงานการประชุม
1 วัน
ดาเนินการตามระเบียบวาระ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
การประชุม
น าเรื่ อ งที่ ผ่ า นการกลั่ น กรองตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
1 วัน
ได้มติที่ประชุม เสนอต่อ กศจ.
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1 วัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
3 วัน
มีการดาเนินการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัดและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามมติที่ประชุม

เอกสารอ้างอิง : 1. คาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 19/2560 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 25464. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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2. งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 1 กระบวนงาน ได้แก่
งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 2
งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
การพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานข้อมูล ในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4. คาจากัดความ
4.1 การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 การโอนสถานศึกษา หมายถึง การโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจ
ให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3 การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั้ง รวม
หรือเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2550 รวมถึงการดาเนินการขยายขั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 รับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงานที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการ
และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.3 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพิจารณากลั่นกรองและ
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
5.4 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5.5 ติดตามและรายงานผลการดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
รับเรือ่ งจากหน่วยงานการทางการศึกษา

อนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ศึกษาแผนจัดตั้ง ยุบ รวบ เลิก และโอนสถานศึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา

แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา

เห็นชอบ

กศจ.
พิจารณา

เห็นชอบ

แจ้งมติที่ประชุม กศจ. ต่อหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ติดตามผลการดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก
และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 19/2560
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2550
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจ
ให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.4 ระเบียบ / หลักเกณฑ์/ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.5 พระราชบัญญัติการกาหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552

47

9. เอกสารอ้างอิง
นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน)งานจัดดั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
รับเรื่องจากหน่วยงานทางการศึกษา

เวลาดาเนินการ
1วัน

2

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาารศึกษา

1 – 5 วัน

มี ข้ อมู ล ถู กต้ อ ง ครบ ถ้ ว น
สามารถนามาใช้อ้างอิงได้

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1-5 วัน

มี ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจารณาแก่คณะฯ กศจ.

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

4

กลั่นกรองและจั ดทาข้ อ เสนอประกอบการตัดสินใจของ 1-3 วัน
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

มี เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจารณาครบถ้วน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

5

สรุ ป รวบรวมมติ และข้ อ คิ ด เห็ น ของคณะอนุ กรรมการ 1-3 วัน
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ได้ ข้ อ สรุ ป ที่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจน
เพื่อเสนอต่อ กศจ.

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

6

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อ
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

1-2 วัน

หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทราบ
มติที่ประชุม

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

7

ติดตามผลการดาเนินการจัดตั้ง ยุบ รวบ เลิก และ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกภาคเรียน

การบริ ห ารจั ด การเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ศึ ก ษา วิเ คราะห์ สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
สถานศึ ก ษา และความต้อ งการด้ า นโอกาสการ
เข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาของประชากรวั ย เรี ย น
ภายในจังหวัด
ศึกษาวิเคราะห์ แผนการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การ
ขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา

3

เอกสารอ้างอิง :1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2550
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2553
3. ระเบียบ / หลักเกณฑ์/ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4. พระราชบัญญัติการกาหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
5. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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3. งานจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริก
โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน ได้แก่
3.1 งานพัฒนาระบบและประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3.3. งานผลิต พัฒนา และวิจัยสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ (3.1)
งานพัฒนาระบบและประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับจังหวัด
2.2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการ และการประสานงาน
เครือข่ายที่ทันสมัย ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการ การประสานงาน
เครือข่ายที่ทันสมัย
4. คาจากัดความ
4.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ
ที่นามาใช้ในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาทุกช่วงวัย
4.2 เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หมายถึง การดาเนินงานร่วมกันเพื่อประสาน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4.3 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacyหมายถึง ทักษะในการนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกัน
หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
5.2 ออกแบบและวางระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.3 บูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.4 จัดทาคู่มือการงานระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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5.5 กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
6. Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพการ
ดาเนินงานด้านระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
ออกแบบ และวางระบบเครือข่ายข้อมูลสารเทศ
และเทคโนโลยีดิจิตทัลเพื่อการศึกษา

บูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการให้บริการ

จัดทาคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
9. เอกสารอ้างอิง
เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลาดับที่
1

2

3

4

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด
2. เพือ่ พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการ และการประสานงานเครือข่ายที่ทันสมัย ให้ผู้รับบริการสามารถเข้า ถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ได้ แ นวทางในการพั ฒ นา
ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานด้านระบบเครือข่าย
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ข้ อ มู ล
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1-5 วัน
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มีระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ออกแบบและวางระบบเครือ ข่ า ยข้ อ มูลสารสนเทศ
เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาที่
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
10 - 15 วัน
สามารถเชื่ อ มโยงได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
บูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ
และเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาเพื่อ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
10 - 15 วัน
เพื่อการศึกษาที่ให้บริการแก่
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษาและ
สาธารณชนได้
จัดทาคู่มือการงานระบบข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถใช้ ง าน
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
30 วัน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5

กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

เอกสารอ้างอิง : 1. .เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทุกภาคเรียน

การบริหารจัดการเป็นไปตาม
กาหนดและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนการศึกษา

กลุ่มพัฒนการศึกษา

กลุ่มพัฒนการศึกษา

กลุ่มพัฒนการศึกษา

กลุ่มพัฒนการศึกษา

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ (3.2)
งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และใช้งานข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. ขอบข่ายของงาน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะการใช้งานและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง
4. คาจากัดความ
4.1 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ให้มีความชานาญในการใช้
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สามารถนาไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน กาลังคนภาคการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในระดับ
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญในการช่วยยกระดับและเดินหน้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชาติไปสู่เป้าหมาย
ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างรวดเร็วตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะสาเร็จได้หากมีแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกันทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เรื่อง “คน”
ที่เป็นมิติสาคัญของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และจะก่อให้เกิดแรงประสานใน
การนาพาประเทศไทย เดินหน้าไปสู่ยุทธศาสตร์ในการยกระดับเศรษฐกิจของชาติไปสู่อนาคต
ที่มั่นคงในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากร
5.3 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5.5 ดาเนินการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.6 กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาความต้องการในการพัฒนา

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทักษะที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
ในการพัฒนาบุคลากร

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ

นาเสนออนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษาและ
กศจ. พิจารณา

ดาเนินการพัฒนาบุคลากร

กากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสารวจความต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
8.3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
8.5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
9.2 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน)งานส่งเสริมและพัฒนาบุคคลกรเพื่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลาดับที่

.

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และใช้งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ศึ ก ษาความต้ อ งการในการพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะ 10 – 15 วัน
มีข้อมูลความต้องการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ในการพัฒนา
2
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วน 1 – 5 วัน
สามารถสรุป ประเด็นที่ ต้อ งการ
ในการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาความจาเป็นเร่งด่วน
3
ออกแบบและพั ฒนาหลัก สู ตรที่ ส อดคล้อ งกั บ ความ
3 – 5 วัน
มีหลักสูตรการพัฒนา
ต้องการของบุคลากร
4
น าเสนอคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
7 วัน
ได้รับมติจากอนุกรรมการ
การศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการศึก ษาธิก าร
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพิจารณา
และ กศจ.
5
ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศ
ทุกภาคเรียน
บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นา
สนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อย่างทั่วถึงและตรงตามความ
ต้องการ
6
ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการ
10 – 15 วัน
มีการประเมินผลงานอย่างมี
ดาเนินงาน
ประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง :

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1..ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 .
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 25795. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
7 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ (3.3)
งานผลิต พัฒนา และวิจัยสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา อย่างสร้างสรรค์
2.2 เพื่อให้บริการและเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2.3 เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3.2 การให้บริการสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3.3 ศึกษา วิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา หมายถึง สื่อที่มีการนาเอาข้อความ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงโดย
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อการศึกษา
4.2 การผลิตเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดทาสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย cd - training cd –
presentation ,E-book , E- Document , Application ฯลฯ
4.3 การให้บริการ หมายถึง การเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในช่องทางต่างๆ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.2 ผลิต ออกแบบและทดลองใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.3 เผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.4 ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ
การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ผลิต ออกแบบ และทดลองใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเพื่อศึกษา
เผยแพร่สื่อดิจิตตัลเพื่อการศึกษา

กากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้

-

56

8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
8.3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
8.6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9.2 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน (กระบวนงาน)การผลิต และบริการสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา อย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
1

2. เพื่อให้บริการและเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รายละเอียดงาน
1 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการใช้สื่อดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

เวลาดาเนินการ
1 – 15 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีข้อมูลความต้องการการใช้
สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

2

2.ผลิต ออกแบบและทดลองใช้สื่อดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา

3 – 5 เดือน

สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มี
คุณภาพตรงตามความ
ต้องการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

3

3.เผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1 เดือน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

4

4 ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อดิจทิ ัลเพื่อ
การศึกษา

ภาคเรียน : ครั้ง

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสื่อดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้างอิง : 1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-25644. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
5. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ6.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
7. เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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4.. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน ได้แก่
4.1 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
4.2 งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
4.3 งานทุนการศึกษา แบ่งเป็น 4 งานย่อย
4.3.1 งานทุนการศึกษาทั่วไป
4.3.2 งานทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ “ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
4.3.3 งานทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4.3.4 งานทุนเฉลิมราชกุมารี
4.4 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1. ชื่อกระบวนงาน ข้อ (4.1)
งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับ
ทุกประเภท ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
3.2 ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับทุกประเภท ตามความต้องการ
ในรูปแบบที่เหมาะสม
3.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับ
ทุกประเภท
4. คาจากัดความ
4.1 คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความ
จาเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
4.2 เด็กพิการ หมายถึง บุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
หรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรรมการพิจารณาให้คนพิการ
ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษากาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจาแนกคนพิการเป็น 9 ประเภท
ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ยุคคลที่ มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่างกายหรือสุ ขภาพ บุคคลทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
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บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์และสมาธิสั้น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้าซ้อน
4.3 ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา หมายถึง บุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก เนื่องจากประสบ
ปัญหาต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษา หรือได้รับ
การพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสม กับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุด
4.4 การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ หมายถึง การจัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาความสามารถ
คนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการให้
การศึกษาอบรมให้รู้จักสิทธิ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทา สามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานสารวจข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูลที่
จาเป็นของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับ
ทุกประเภท
5.3 ออกแบบงาน นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกั บการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.4 ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
5.5 ประสานความร่ ว มมื อกั บหน่ ว ยงาน สถานศึกษา ชุ มชนและองค์ก ร ในการพั ฒ นา
รูปแบบและสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
5.6 กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สารวจข้อมูลจัดทาทะเบียน
ทะเบียน

ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการจัดการศึกษาศึกษา

ออกแบบงาน นาเสนอ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาและ กศจ.พิจารณา

ศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พกิ าร
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
เพื่อพัฒนารูปแบบและสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พกิ าร

กากับติดตามและประเมินผล

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบแนวปฏิบัติที่กาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการ พุทธศักราช 2551
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560-2579)
8.4 กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10 . แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ลาดับที่

รายละเอียดงาน

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1

ประสานสารวจข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่ เพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูลที่จาเป็นของคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท
ออกแบบงาน นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรม
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาส
ทางการศึกษา
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา
ชุมชนและองค์กร ในการพัฒนารูปแบบและสร้าง
นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพือ่ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

2
3

5

6.

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

1 - 15 วัน

มีข้อมูลทะเบียนเด็กพิการ
เด็กด้อยโอกาส พิเศษ ทุก
ระดับ ทุกประเภท
รูปแบบ และนวัตกรรมการ
สาหรับการจัดการศึกษา
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

2 เดือน

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ภาคเรียน : ครั้ง

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้างอิง : 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 2. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560-2579)
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25454. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ (4.2)
งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ทุกระดับ ทุกประเภท
2.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ ที่มีความสามารถพิเศษไปสู่ ความเป็นเลิ ศในระดับ
นานาชาติ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ทุกระดับ ทุกประเภท
3.2 การประสานความร่วมมือหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทุกระดับ ทุกประเภท ตามรูปแบบที่เหมาะสม
3.3 การพัฒนาขีดความสามารถผู้ที่มีความสามารถพิเศษไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
4. คาจากัดความ
4.1 ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ หมายถึ ง นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและเยาวชนที่ แ สดงออกซึ่ ง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา
การเป็นผู้นาด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ หรืออื่นในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้มีความอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน
4.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซึ่ง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับ
เดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถ
พิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด
4.3 การส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ” และ “เด็กอัจฉริยะ” หมายถึง การพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กอัจฉริยะให้ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธี
และเหมาะสม เด็กกลุ่มนี้เมื่อได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ อย่างถูกต้องจะเป็นคนมีคุณภาพของประเทศชาติ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานสารวจข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูลของผู้
ที่มคี วามสามารถพิเศษ
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษทุกระดับ ทุกประเภท
5.3 ออกแบบงาน นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.4 ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
5.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ในการพัฒนารูปแบบ
และสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
5.6 กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานหน่วยงานทางการศึกษา
เพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูลผู้มี
ความสามารถพิเศษ

วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อผู้ทมี่ ีความสามารถ
พิเศษทุกระดับ ทุกประเภท

ออกแบบงาน นาเสนอ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาและ กศจ.พิจารณา

ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรม
การจัดการศึกษาเพื่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
เพื่อพัฒนารูปแบบและสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พกิ าร

กากับ ติดตาม ประเมินผล

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบแนวปฏิบัติที่กาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
8.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560-2579)
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545
8.4กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
9. เอกสารอ้างอิง
แบบวัดความสามารถพิเศษ และพหุปัญญา
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10. โครงสร้างมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน)งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ที่มีความสามารถพิเศษทุกระดับ ทุกประเภท
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ที่มีความสามารถพิเศษไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
ลาดับที่

รายละเอียดงาน

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
1

ประสานสารวจข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูลของผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ
วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษทุกระดับ ทุกประเภท
ออกแบบงาน นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ การ
พั ฒ นาการศึ ก ษากลั่ น กรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาเพื่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน
และองค์กร ในการพัฒนารูปแบบและสร้างนวัตกรรม
การจัดการศึกษาเพื่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

2

3
4

5

เอกสารอ้างอิง :

เวลาดาเนินการ

1 - 15 วัน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
2 เดือน
ภาคเรียน : ครั้ง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

มีข้อมูลทะเบียนเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ทุกระดับ
ทุกประเภท
รู ป แบบ และนวั ต กรรมการ
สาหรับการจัดการศึกษา
ได้รับความเห็นชอบจาก กศจ.

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถได้ รั บ
การพัฒนาตามรูปแบบ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 2. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560-2579)
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545
4. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ (4.3.1)
งานทุนการศึกษาทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ได้รับทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน
2.2 เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร มีส่วนร่วมในช่วยเหลือ สนุนสนุน และ
สงเคราะห์ทุนการศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ขอบเขตของงาน
ทุนการศึกษาทั่วไป ทุกระดับ ทุกประเภท สาหรับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
4. คาจากัดความ
ทุนการศึกษา หมายถึง เงินสาหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่บุคคล หรือองค์กรต่างๆ บริจาคให้เพื่อ
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้ที่มิได้อยู่ในหน้าที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรง ได้ศึกษาเล่าเรียน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษารายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการพิจารณาทุนการศึกษา
แต่ละประเภท
5.2 ประชาสัมพันธ์รายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาและเยาวชน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาไปยังหน่วยงานการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา กลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา (ตามแนวปฏิบัติของทุนการศึกษาแต่ละประเภท)
5.5 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาแก่หน่วยงานทางการศึกษาที่เสนอขอรับทุนการศึกษา
5.6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาแต่ละประเภท เพื่อการวิจัยและพัฒนา
5.7 กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา เงื่อนไขเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้รับทุน
ประชาสัมพันธ์รายละเอียด เงื่อนไข เกณฑ์และ
คุณสมบัติ
แต่งตั้งคณะกรรการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร
ผู้เข้ารับทุนการศึกษา

นาเสนอคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กลั่นกรอง และ กศจ. พิจารณา
(ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา

จัดทาทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
ที่รับทุนการศึกษาทุกประเภท

กากับ ติดตาม ผลการเรียน
สภาพความเป็นอยูข่ องผู้รับทุน และรายงานแก่ผใู้ ห้ทุน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการ พุทธศักราช 2531
9. เอกสารอ้างอิง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ และแนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน)งานทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ได้รับทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร มีส่วนร่วมในการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ลาดับที่
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
1
ศึกษารายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ 1 วัน
เงื่อนไข ในการพิจารณาทุนการศึกษาาแต่ละประเภท
2
ประชาสั ม พั น ธ์ ร ายละเอี ย ด กฎหมาย ระเบี ย บ 1 – 3 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาไปยังหน่วยงาน
การทางการศึกษา
3
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
1 – 2 วัน
4
5
6.
7.

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กลั่นกรอง และ กศจ.พิจารณา(ตามแนวปฏิบัติของ
ทุนการศึกษา)
แจ้ งผลการพิจ ารณาคัดเลื อ กผู้รับ ทุนการศึก ษาแก่
หน่วยงานทางการศึกษาที่เสนอขอรับทุน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทุนการศึกษา
แต่ละประเภท เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา

7 วัน

ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ภาคเรียน : ครั้ง

1 – 3 วัน
1 – 3 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน
เข้ า ใจหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข
และคุณสมบัติของผุ้รับทุน
หน่วยงานทางการศึกษาได้
ทราบหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกทุน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

มีคณะกรรมการคัดเลือกทุน
ที่มีความเที่ยงธรรม
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ
ทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดาเนินการได้ตามระยะเวลา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ที่กาหนด
มี ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
กลุม่ พัฒนาการศึกษา
ที่รับทุนการศึก ษา ทุกระดับ
ทุกประเภท
ผลการเรี ย น และสภาพการ กลุม่ พัฒนาการศึกษา
เป็นอยู่ของผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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(ตัวอย่าง) แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน
โรงเรียน
1. ชื่อนักเรียน
เลขที่บัตรประชาชน

สพป./สพม.
นามสกุล

ชื่อผู้ปกครองนักเรียน
ความสัมพันธ์กับนักเรียน
เลขที่บัตรประชาชน

ชั้น
นามสกุล
การศึกษาสูงสุด

เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
2. จานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน)
คน มีรายละเอียดดังนี้
ความสัมพันธ์
กัคึบนักเรียน
คน
ที่
ที่

ความพิการ
ทางร่
อ างกาย/
อายุ สติปัญญา(ใส่
เครื่องหมาย
√หรือ -)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)
ค่าจ้าง
ประกอบ
ธุรกิจ
สวัสดิการจากรัฐ/
รายได้จาก รายได้
เงินเดือน อาชีพทางการ ส่วนตัว
เอกชน (เงินบานาญ
แหล่งรวม
อื่น แ เฉลี่ยต่อ
เกษตร (หลัง (หลังหัก
เบี้ยผู้สูงอายุ,อุดหนุน (เงินโอน,ค่เดืาเ เดือน
หักค่าใช้จ่าย) ค่าใช้จ่าย) เด็กแรกเกิด, อุดหนุน
เช่า,อื่นๆ)
คนพิการ, อื่นๆ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
รายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1-10)
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจานวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2)
3. สถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน (ใส่เครื่องหมาย × เฉพาะข้อที่ตรงกับความเป็นจริง เลือกได้
มากกว่า 1 คาตอบ) 3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ดังนี้
มีคนพิการ
มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี
เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว
มีคนอายุ 15-65 ปี
ว่างงาน (ที่ไม่ไช่นักเรียน/นักศึกษา)
3.2 ประเภทที่อยู่อาศัยดังนี้
บ้านของตนเอง
บ้านเช่า
อาศัยอยู่กับผู้อื่น
3.3 สภาพที่อยู่อาศัย ดังนี้
สภาพบ้านชารุดทรุดโทรม หรือบ้านทาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้
ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ
3.4 ยานพาหนะของครอบครัว

มี
ไม่มี
ถ้ามี ประเภท......................................................................
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3.5 กรณี เป็นเกษตรกร มีที่ดินทากิน
ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
เช่า
มีที่ดินเป็นของตนเอง จานวน................
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง
ลงชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทน………………………………………

(................................)
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แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน
เพื่อประกอบการพิจารณาการรับทุนนักเรียนยากจนของรัฐ
ผู้รับรอง ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอรับรองว่า ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)

นามสกุล
กานัน

ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

อสม.

มีสถานะของครัวเรือน ดังนี้

ข้อมูลสถานะของครัวเรือน
(ให้ผู้รับรองเลือกสถานะครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
ครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุเกิน 60 ปี หรือคนว่างงานอายุ 15-65 ปี (ที่
ไม่ไช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว
สภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า หรือสภาพชารุดทรุดโทรม หรือบ้านทาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก
หรือวัสดุเหลือใช้ หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ
ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ
ในประเภทเดียวกัน
เป็นเกษตรกรมีที่ดินทากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
(ลงชื่อ)
(
วันที/เดือน/พ.ศ.

)

หมายเหตุ : การรับรองสถานะครัวเรือนนักเรียนใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน
ส่วนผลการพิจารณาขั้นสุดท้ายจะขึ้นกับการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด

อพม.
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ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน
ชื่อ – นามสกุลนักเรียน
กรุณาระบุ ภาพถ่ายที่แนบมาคือ

บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)
บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ
บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง
ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่าง
อาเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ
รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน

มีหลังคาและฝาบ้านด้วย

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง

(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง
วันที่

)
ครูหรือผู้อานวยการโรงเรียน)
เดือน

พ.ศ.
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ (4.3.2)
งานทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ “ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ที่มีฐานะยากจนยากลาบาก ประพฤติดี มีความสามารถ
ในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม โดยพระราชทาน
ทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการ ของประเทศ สาขาที่ขาดแคลน สาขาด้านความมั่นคง และเข้าสู่
การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง
2.3 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แ ละประเทศชาติ บ่มเพาะ
ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็ก และเยาวชนไทย ผู้ได้รับทุนพระราชทาน
เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สมารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ นาความรู้กลับไปทางานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน
มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ทาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดีมีคุณธรรม ด้วยการพระราชทาน
ทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ ให้กับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่กาลังจะจบการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และศึกษา
ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งจะยังได้พระราชทานทุนเป็นกรณีๆ ให้กับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพในปีสุดท้าย ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยไม่มี
ภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน
2.5 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กยากจนในทุกจังหวัดทั้งชายและหญิง ให้มีความรู้ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ จนถึงระดับปริญญาตรี และมี ทักษะความสามารถพัฒนาตนเอง
ตลอดจนยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก :นักเรียนยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
ทั้งชายและหญิงที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 และมาจากครอบครัวที่มี
รายได้ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
และสายอาชีพต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
3.2 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นกรณีๆ :คัดเลือกนักเรี ยนยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม
ทุกจังหวัดทั้งชายและหญิง ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75 และมาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เป็นกรณีๆ ไป
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3.3 การดาเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) มีหลักการแนวคิดที่มุ่งพระราชทาน
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและความต้องการ
ของผู้เรียน
3.4 การดาเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) จะไม่ใช้วิธีการประกาศรับสมัคร
และไม่มีการสอบแข่งขัน แต่จะดาเนินการโดยการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนได้ผู้มีสิทธิ์เข้า
รับพระราชทานทุน ซึ่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
4. คาจากัดความ
4.1 ทุ น การศึ กษาพระราชทานสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร หมายถึ ง
ทุนการศึกษาพระราชทานให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและความ
ต้องการของผู้เรียน
4.2 มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
หมายถึง มูลนิธิที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดาริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552
ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลาบาก ประพฤติดีมี
ความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้นาโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้การดาเนินงานของมูลนิธิฯ
4.3 ทุนการศึกษาแบบรายปี หมายถึง เงินที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่รับทุน เพื่อนาไปเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษารายปี จนเยาวชนจบการศึกษาชั้นสูงสุดในแต่ละระดับรายบุคคลในแต่ละระดับ
4.4 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง หมายถึง เงินที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษที่รับทุน เพื่อนาไปเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาต่อเนื่อง จนจบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี
4.5 ระบบดูแลผู้รับทุนการศึกษา หมายถึง การดูแลสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุน
ครอบคลุมทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมีมาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหาที่จะส่งผลให้
ผู้รับทุนเรียนไม่จบตามกาหนด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษารายละเอียดเอกสารการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ จากคู่มือและ
แผนปฏิบัติการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
5.2 ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) ยึดหลักการตามพระราโชบายองค์ประธานกรรมการ (ม.ท.ศ.)
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทุนการศึกษา
พระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) เพื่อให้คณะกรรมการ ประจาจังหวัด
พิจารณาคัดเลือก
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5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาฯ ระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานและศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ตามวัตถุประสงค์
ของทุนการศึกษาพระราชทานฯ
5.5 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาให้สานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนและจัดลาดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
5.6 แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับ
การฝึ กและพัฒ นาศัก ยภาพ โดยฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็ ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา)
5.7 แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ประสานนักเรียนเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญารับทุน
การศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ
5.8 กากับติดตาม และรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการศึกษา และสถานภาพของผู้รับทุนการศึกษา
พระราชทานให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาพระราชทาน
จากคู่มือและแผนปฏิบัติการดาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ยึดหลักการตามพระราโชบายองค์ประธานกรรมการ (ม.ท.ศ.)
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ให้คณะกรรมการ ระดับจังหวัด พิจารณา
คัดเลือก

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับ
ทุนการศึกษา ฯ ประจาจังหวัดที่มีผู้วา่ ราชการจังหวัด
เป็นประธานและศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ
พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของทุนการศึกษา

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาให้สานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
และจัดลาดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
โดยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา)
แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ประสานนักเรียนเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญารับทุน
การศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ.
พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ

กากับติดตาม และรวบรวมข้อมูล การ
รายงานผลการศึกษา และสถานภาพของ
ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานให้ฝา่ ย
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ (ม.ท.ศ)
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ (แบบรายงาน จ.-02-นักเรียน)
7.2 แบบรายงานผลการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รายงานโดยคณะกรรมการ
คัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด (แบบรายงาน จ.-01-จังหวัด)
7.3 แบบรายงานผลการการกลั่นกรอง ผู้รับทุนพระราชทานฯ (แบบรายงาน กศภ.-18 ภาค
การศึกษา) รายงานโดยศึกษาธิการภาค
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ว่าด้วย การดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.)
9. เอกสารอ้างอิง
9.2 คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ “ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเฉลี่ยไม่ ต่ากว่า 3.00
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน
1 .ศึก ษารายละเอีย ดทุนการศึก ษา จากคู่มือและ
แผนปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งานโครงการทุ น การศึ ก ษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.

1
ศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาพระราชทาน จากคู่มือและ
แผนปฏิบัติการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ม.ท.ศ.) สยาม
มกุฎราชกุมารมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)

2

3

ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ยึดหลักการตาม
พระราโชบายองค์ประธานกรรมการ (ม.ท.ศ.)
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
ทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ให้คณะกรรมการ ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือก

4
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาฯ ระดับ
จังหวัดที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่าย
เลขานุการพิจารณาคัดเลือกตาม
วัตถุประสงค์

2. ประชาสัมพันธ์รายละเอี ยด ระเบียบ หลัก เกณฑ์
และเงื่อนไขของทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)
3. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองนั ก เรี ย นที่ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทุนการศึกษา
พระราชทาน (ม.ท.ศ.) ให้คณะกรรมการ ระดับจังหวัด
พิจารณาคัดเลือก
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน
การศึ ก ษาฯ ระดั บ จั ง หวั ด ที่ มี ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด
เป็นประธานศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ

เวลาดาเนินการ
ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

มาตรฐานคุณภาพงาน
1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนินการและ
แผนปฏิบัติการดาเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
2. นักเรียน ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขของทุนการศึกษาพระราชทาน
3. คณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของทุนการศึกษา พระราชทาน (ม.ท.ศ.)
ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการ ระดับจังหวัด
พิจารณาคัดเลือก
4. คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา
คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาฯ พระราชทาน
จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานและศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่าย
เลขานุการคัดเลือก ผู้รับทุนการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้างอิง : 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน
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ชื่องาน (กระบวนงาน) งานทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ “ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

5.
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาให้สานักงานศึกษาธิการภาค เพือ่
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนและจัดลาดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

6.
แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ (ม.ท.ศ. )
ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา)

7.

แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ประสานนักเรียนเตรียมความพร้อมลง
นามในสัญญารับทุน การศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ (ม.ท.ศ.) พิจารณาอนุมัตริ ายชื่อผู้รับทุนฯ

กากับติดตาม และรวบรวมข้อมูลการ
รายงานผลการศึกษา และสถานภาพของ
ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานให้ฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ (ม.ท.ศ.)

8.

รายละเอียดงาน
5.แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กทุ น การศึ ก ษาให้
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
นักเรียนและจัดลาดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

เวลาดาเนินการ

6.แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เกีย่ วข้อง เพื่อแจ้ง
นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการ
ฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ณ โรงเรียนทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา)

ตลอดปี

ตลอดปี

7.แจ้ ง หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา ประสานนั ก เรี ย น
เตรียมความพร้อมลงนามในสั ญญารับทุน การศึกษา
พระราชทาน (ม.ท.ศ.) เพื่ อ เสนอคณะกรรมการ
(ม.ท.ศ.) พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ

ตลอดปี

8.กากับ ติดตาม และรวบรวมข้ อ มูลการรายงานผล
การศึ ก ษา และสถานภาพของผู้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
พระราชทานให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ . ตลอดปี
(ม.ท.ศ.)

มาตรฐานคุณภพงาน

ผู้รับผิดชอบ
5. สานักงานศึกษาธิการภาค คัดเลือก กลุ่มพัฒนาการศึกษา
นั ก เ รี ย น แ ละจั ดล าดั บร า ยชื่ อ ผู้ มี
คุณสมบัติเหมาะสม และตามหลักเกณฑ์
ทุ นการศึ กษาพระราชทานฯ ร่ ว มกั บ
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
6. นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ทุนการศึกษาพระราชทาน เข้ารับการ
ฝึ ก แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ โดยฝ่ า ย
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ.
ณ โรงเรี ยนทหารมหาดเล็ ก ราชวัล ลภ
รักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา)
7. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
ทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ
ลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา
พระราชทาน (ม.ท.ศ.) เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ (ม.ท.ศ.) พิจารณา
อนุมตั ิรายชื่อผูร้ ับทุนฯ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

8. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
(ม.ท.ศ.) ได้รับรายงานข้อมูล
ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้างอิง : 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
คาอธิบายสัญลักษณ์

ขั้นตอนจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ (4.3.3)
งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อช่วยเหลือเยาวชน ที่ประพฤติดีแต่ขัดสน ให้ได้รับการศึกษาตามความสามารถโดยต่อเนื่อง
จนมีอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างเต็มที่
2.2 เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นสมบัติของชาติ และ
ช่วยฟื้นฟู ปรับปรุง พิทักษ์รักษา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
2.4 เพื่อให้เยาวชนมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกตัญญู
ต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณ ในการที่ได้ดารงรักษาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน
3. ขอบเขตของงาน
คัดเลือกเยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขัดสน ให้ได้รับทุนการศึกษา ตามที่มูลนิธิฯ กาหนด
4. คาจากัดความ
4.1 ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมายถึง เงิน
สาหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา ที่ได้รับจากมูลนิธิฯ
4.2 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน หมายถึง ประชาชนทุกคนที่เห็นความสาคัญของการให้
การศึกษา และการอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์และ
แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเรา ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและพัฒนา
ประเทศชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
4.3 กองทุนถาวรในนามผู้บริจาค หมายถึง เงินทุนบริจาคทั้งจานวน เพื่อนาเฉพาะดอกผลให้เป็น
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนตลอดไป กล่าวคือ เมื่อเยาวชนคนเดิมจบการศึกษาและไม่ศึกษาต่อ มูลนิธิฯ จะคัดเลือก
เยาวชนคนใหม่ให้อยู่ในความอุปการะต่อเนื่องตลอดไปโดยมีจานวนเงินกองทุน ดังนี้
4.3.1 ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงินทุนถาวร 150,000 บาท
4.3.2 ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงินทุนถาวร 200,000 บาท
4.9.3 ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 8,000 บาท เป็นเงินทุนถาวร 400,000 บาท
4.4 กองทุนรายปี หมายถึงเงินทุนบริจาคให้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนเป็นรายปี จนเยาวชน
จบการศึกษาชั้นสูงสุดในแต่ละระดับ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษารายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5.2 ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อขอรับทุนไปยังหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษา เพื่อกลั่นกรองพิจารณา
นักเรียนผู้ขอรับทุน ทุกระดับการศึกษา ให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจาจังหวัด พิจารณาคัดเลือก
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5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิรว่ มจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประจาจังหวัด
5 . 5 คณะกรรมการ ฯ ประจาจังหวัด พิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้รับทุนการศึกษา ทุกระดับ
การศึกษา ที่ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งให้มูลนิธิฯ ตามจานวนที่กาหนดให้พิจารณาคัดเลือก
5.6 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่เสนอขอรับ
ทุน และรายงานผลการดาเนินการคัดเลือกให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทราบ
5.7 มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้นักเรียน
นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก
5.8 กากับติดตาม และรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการศึกษา และสถานภาพของผู้รับทุนให้
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษารายละเอียด ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพือ่ เยาวชนฯ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของมูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้า
เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อขอรับทุนไปยังหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษา เพื่อกลั่นกรองพิจารณานักเรียนผู้ ขอรับทุน ทุกระดับการศึกษา
ให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจาจังหวัด พิจารณาคัดเลือก
แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึก ษามูลนิธิ ร่ว มจิ ตต์น้อ มเกล้า
เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจาจังหวัด

คณะกรรมการ ฯ ประจ าจั ง หวั ด พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
เยาวชนผู้รับทุนการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ที่ได้รับ
การเสนอชื่อจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งให้มูลนิธิฯ
ตามจานวน ที่กาหนดให้พิจารณาคัดเลือก

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่เสนอขอรับทุน
และรายงานผลการดาเนินการคัดเลือก ให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทราบ
มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก

กากับติดตาม รวบรวมข้อมูลการรายงานผล
การศึกษา สถานภาพของผู้รับทุน ให้มูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ ทราบ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือก (เอกสารน้อมเกล้าฯ 10)
7.2 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (เอกสารน้อมเกล้าฯ 1.1)
7.3 ใบตอบรับเงินที่จังหวัดเป็นผู้รับเงิน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 3.1)
7.4 ใบตอบรับเงินทุนของเยาวชนแต่ละคน (เอกสารน้อมเกล้าฯ 3.2)
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. เอกสารอ้างอิง
ระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนสาหรับจังหวัดถือปฏิบัติ
(เอกสารน้อมเกล้าฯ 10) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยาวชน ที่ประพฤติดีแต่ขัดสน ให้ได้รับการศึกษาตามความสามารถโดยต่อเนื่องจนมีอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างเต็มที่
ลา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
กลุ
่มพัฒนาการศึกษา
1
1. ศึกษารายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.ดาเนินการตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
ตลอดปี
.1
ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ
เงื่อนไข ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อ
ศึกษารายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในพระบรมราชิ
น
ป
ู
ถั
ม
ภ์
เยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์

2
.2
3

ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อขอรับทุนไปยังหน่วยงานทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

.3
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษา เพื่อกลั่นกรอง
พิจารณานักเรียนผู้ขอรับทุน ทุกระดับการศึกษา ให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของ
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจาจังหวัด
พิจารณาคัดเลือก

4
.4

แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจาจังหวัด

2.ประชาสัม พันธ์รายละเอี ย ด ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์
และเงื่ อ นไข ของมู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต ต์ น้ อ มเกล้ า เพื่ อ
เยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อขอรับทุนไปยัง
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่สมควร
ได้รับทุนการศึกษา เพื่อกลั่นกรองพิจารณานักเรียนผู้
ขอรั บ ทุ น ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ให้ ค ณะกรรมการ
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง มู ล นิ ธิ ร่ ว ม จิ ต ต์ น้ อ ม เ ก ล้ า
เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจาจังหวัด
พิจารณาคัดเลือก
4.แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประจาจังหวัด

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

2. ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ต าม กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมูลนิธิ
ร่วมจิ ตต์น้อ มเกล้า ฯ เพื่อขอรับทุนไปยัง
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษา กลุม่ พัฒนาการศึกษา
ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ พิจารณา
คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณา
คัดเลือก
4.คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิ ร่ว ม กลุ่มพัฒนาการศึกษา
จิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรม
ราชิ นู ป ถั ม ภ์ ประจ าจั ง หวั ด คั ด เลื อ ก
เยาวชนมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ตามจานวนที่
มูลนิธิ ฯ กาหนด

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนสาหรับจังหวัดถือปฏิบัติ(เอกสารน้อมเกล้าฯ 10) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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ลาดับ
ที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน
5. คณะกรรมการ ฯ ประจาจังหวัด พิจารณาคัดเลือก
เยาวชนผู้รับทุนการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ที่ได้รับ
การเสนอชื่อจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

5
5.
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาคัดเลือก
เยาวชนผู้รบั ทุนการศึกษา ทุกระดับ
การศึกษา ที่ได้รับการเสนอชื่อ ส่งให้
มูลนิธิฯ ตามจานวน
ที่กาหนด เพื่อ
พิจารณาคัดเลือก

6
6.

6. แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาคัด เลือ กผู้ รับ ทุ นการศึ ก ษา
ให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาที่เสนอขอรับ
ทุนและรายงานผลการดาเนินการคัดเลือก ให้มูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ทราบ
7. มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก

7
7
.7

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา

8 ที่เสนอขอรับทุน และรายงานผลการดาเนินการคัดเลือก ให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
.8

เวลาดาเนินการ

ได้รับทราบ

มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก

8. กากับติดตาม และรวบรวมข้อมูลการรายงานผล
การศึกษา และสถานภาพของผู้รับทุนให้มูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ ทราบ

ตลอดปี

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
5. เยาวชนผู้รับทุนการศึกษา ทุก ระดับ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
การศึก ษา ที่ ได้ รับ การเสนอชื่อ จากส่ว น
ราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับการคัดเลือกและ
เสนอชื่อให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
6. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เสนอรายชื่อ กลุม่ พัฒนาการศึกษา
เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาประจาจังหวัด
7. จั ดพิธี มอบทุ นการศึกษามู ลนิธิ ร่ วมจิ ตต์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
น้อมเกล้า ฯ ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับ
การคัดเลือก
8. มูลนิธิร่วมจิ ตต์น้อ มเกล้า ฯ ได้รับการ กลุม่ พัฒนาการศึกษา
รายงานผลการศึกษา และสถานภาพของ
ผู้รับทุนการศึกษา

กากับติดตาม และรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการศึกษา
และสถานภาพของผู้รับทุนให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทราบ

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนสาหรับจังหวัดถือปฏิบัติ (เอกสารน้อมเกล้าฯ 10) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ (4.3.4)
งานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลาเนาของตนเองหลังสาเร็จ
การศึกษา
2.3 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้
เห็นคุณค่าทางการศึกษา มีความสานึกในการเป็นคนไทย รักถิ่นฐาน รักประเทศ และรักการปกครองคามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ขอบเขตของงาน
3.1 คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสงค์จะ
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือหลักสูตรวิชาชีพ
3.2 คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การ
คมนาคมยากลาบาก และมีอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าอยู่ในระดับต่า รวมทั้งขาดโอกาส
ในการศึกษาต่อ มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนสาเร็จระดับปริญญาตรี
3.3 ผู้รับทุนการศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วกลับไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด เป็นพลเมืองดี และรัก
แผ่นดินถิ่นเกิด ส่วนสามเณรควรเป็นผู้สืบศาสนทายาทที่ดี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
4. คาจากัดความ
4.1 การดาเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการดาเนินโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และ
สามเณรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่า ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบ
ระดั บ ปริ ญญาตรี และเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ กษาแล้ ว กลั บ ไปเป็น ก าลั ง ส าคั ญในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเอง
ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือหลักสูตรวิชาชีพ มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
การคมนาคมยากลาบาก และมีอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าอยู่ในระดับต่า รวมทั้งขาด
โอกาสในการศึกษาต่อ มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนสาเร็จระดับปริญญาตรี
4.2 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา หมายถึง การจัดทาข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
และสามเณร ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของโครงการ
4.3 การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี หมายถึง การส่งเสริม
ดูแล พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเรียนรู้ ตลอดจนมีทักษะชีวิตทางสังคม
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.4 ผู้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี หมายถึง ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี ที่รับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูผู้ดูแล โดย
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การเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด หรือธนาคารอื่น ๆ ของรัฐ สาขาที่สะดวกต่อการเดินทาง สาหรับการเบิก
ถอนตามอัตราของทุนการศึกษาที่ได้รับดังนี้
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 25,000 บาท ต่อคนต่อปี
2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 30,000 บาท ต่อคนต่อปี
3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 55,000 บาท ต่อคนต่อปี
4) ระดับปริญญาตรี
จานวน 55,000 บาท ต่อคนต่อปี
4.6 เหตุระงับสิทธิ์ของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี หมายถึง ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
1) เสียชีวิต
2) พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ลาสิกขา
3) กระทาผิดกฎ ระเบียบ วินัยของสถานศึกษา และถูกลงโทษฐานความผิดตามระเบียบของ
สถานศึกษาอย่างร้ายแรง
4) รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากแหล่งทุนอื่น ๆ ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกาหนด
4.7 ทุนการศึกษาแบบรายปี หมายถึง เงินที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร ที่รับทุน
เพื่อน าไปเป็ นค่าใช้จ่ายส าหรั บการศึกษารายปีจนเยาวชนจบการศึกษาชั้นสู งสุ ดในแต่ล ะระดับ รายบุคคล
ในแต่ละระดับ
4.8 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง หมายถึง เงินที่มอบให้กบั นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณรที่รับทุน
เพื่อนาไปเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาต่อเนื่อง จนจบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี
4.9 ระบบดูแลผู้รับทุนการศึกษา หมายถึง การดูแลสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุน
ครอบคลุมทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมีมาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหาที่จะส่งผลให้
ผู้รับทุนเรียนไม่จบตามกาหนด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษารายละเอียดคู่มือแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.2 จัดทาบัญชีรายละเอียดข้อมูลผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ที่หน่วยงานทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และพิจารณาสั่งการ
5.3 นารายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
5.4 นารายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5.5 จัดทาหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการ
มอบทุนการศึกษา
5.6 ประสานความร่วมมือสนับสนุนการดาเนินการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา
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5.7 รายงานผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในเดือนมิถุนายน
5.8 เสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ต่อกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการอานวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษารายละเอียดคู่มือแนว
ปฏิบัติการดาเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ของกระทรวงศึกษาธิการ

จัดทาบัญชีรายละเอียดข้อมูลผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทีห่ น่วยงานทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และพิจารณาสัง่ การ
นารายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
นารายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

จัดทาหนังสือแจ้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ส่งรายชื่อให้สว่ นราชการต้น
สังกัดดาเนินการมอบทุนการศึกษา

ประสานความร่วมมือสนับสนุนการดาเนินการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา

รายงานผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการทราบ
ภายในเดือนมิถุนายน

เสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
อานวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ทราบ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คู่มือแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ
7.2 แบบข้อมูลรายบุคคล ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
7.3 แบบสรุปผู้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
7.4 แบบส่งต่อผู้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) การดาเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงานเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือให้ผู้รบทุนการศึกษาได้รับการศึกษาจนจบปริญญาตรี
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
1. ศึกษารายละเอียดคู่มือแนวปฏิบัติการดาเนินงาน
ศึกษารายละเอียดคู่มือแนวปฏิบัติการ
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราช
2.
2. จั ด ท าบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ผู้ เ สนอขอรั บ
กุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ
ทุน การศึ ก ษาเฉลิ มราชกุ ม ารี ที่ห น่ ว ยงานทางการ
ศึก ษาที่เกี่ย วข้อ งแจ้งข้อ มูลเสนอผู้บังคับบั ญชาเพื่อ
ทราบ และพิจารณาสั่งการ
จัดทาบัญชีรายละเอียดข้อมูลผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
3.
ที่หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา
3.น ารายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กรั บ
ทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
เพื่อทราบ และพิจารณาสัง่ การ
คณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา
ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
นารายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
จังหวัด (กศจ.) พิจารณา
เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกีย่ วกับการพัฒนาการศึกษา
4.
4. น ารายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กรั บ
ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี ให้ ค ณะกรรมการ
พิจารณา
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบและพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็น
นารายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบและพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็น

เอกสารอ้างอิง :

คู่มือแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของกระทรวงศึกษาธิการ

เวลาดาเนินการ
ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

มาตรฐานคุณภาพงาน
1.ปฏิบัติตามคู่มือการดาเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

2. ข้อมูลผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาเฉลิม กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ราชกุ มารี ที่ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาที่
เกี่ ย ว ข้ องแ จ้ งข้ อมู ล เสนอ ตรงตา ม
คุณสมบัติที่โครงการ ฯ กาหนด
3. ที่ป ระชุม คณะอนุ ก รรมการเกี่ย วกั บ กลุม่ พัฒนาการศึกษา
การพัฒนาการศึก ษา ให้ ค วามเห็ นชอบ
เพื่ อ เสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัด (กศจ.) พิจารณา
4. คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กลุ่มพัฒนาการศึกษา
(กศจ.)เห็ น ชอบผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา
คัดเลือ กรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ตามที่เสนอรายชื่อ
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ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

ลาดับที่
5.

6.

จัดทาหนังสือแจ้งส่วนราชการ ส่ง
รายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ดาเนินการมอบทุนการศึกษา

7.

8.
ประสานความร่วมมือสนับสนุนการดาเนินการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

5. จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ส่ง รายชื่ อ ให้ ส่ว นราชการต้ นสั งกั ด ดาเนิ น การมอบ
ทุนการศึกษา
6. ประสานความร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การ
ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา
7. รายงานผลการคั ด เลื อ กผู้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในเดือนมิถุนายน
8. เสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ต่อกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการอานวยการโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ทราบ

ตลอดปี
ตลอดปี

มาตรฐานคุณภพงาน

ผู้รับผิดชอบ

5. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับรายชื่อ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
6. ดาเนินการติดตามประเมินผล และรายงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษา
ทุกสิ้นปีการศึกษา

ตลอดปี

ตลอดปี

7. กระทรวงศึกษาธิการได้รับการรายงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
8. กระทรวงศึกษาธิการ และ
กลุม่ พัฒนาการศึกษา
คณะกรรมการอานวยการโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รับทราบ
ข้อมูลการคัดเลือกทุนการศึกษา

รายงานผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการทราบ
ภายในเดือนมิถุนายน
เสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการฯ โครงการทุนการศึกษาฯ ทราบ

เอกสารอ้างอิง : คู่มือแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของกระทรวงศึกษาธิการ
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 4
งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.2 เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากภาครัฐแล
เอกชนอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2..4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนและประชาชนทั่วไปในการจัด
การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เห็นความสาคัญของในการจัดการศึกษา โดยร่วมระดมทรัพยากรเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
4. คาจากัดความ
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา หมายถึง การระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ
การเงิน และทรัพย์สินทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นทั้งในและต่างประเทศ มาใช้ในการจัด
การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และศึกษารายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การระดมทัพยากรเพื่อการศึกษา
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5.3 ประชาสัมพันธ์รายละเอียด และวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บุคคล
องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการระดมและการบริจาค
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา (ตามแนวปฏิบัติของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแต่ละประเภท)
5.5 จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการศึกษาแต่ละประเภท เพื่อการนาไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
5.6 จัดทาเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ ในรูปแบบต่าง ๆ
5.6 กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเพือ่
เป็นข้อมูลสาหรับการระดมทรัพยากรเพือ่
การศึกษาและศึกษารายละเอียด ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บุคคลองค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการระดมและการบริจาค

น าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการศึกษาแต่ละประเภท
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม

จัดทาเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย บุคคล องค์กร ที่มีส่วนร่วมในการระดมและให้การ
สนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการศึกษา เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ ในรูปแบบต่าง ๆ

กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 หลักฐานการบริจาคหรือเอกสารแสดงความขอบคุณในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคคล หน่วยงานที่บริจาค
7.2 ใบเสร็จรับเงินบริจาค โดยสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้
7.3 บัญชีแสดงรายการรายรับรายจ่ายเงินที่ได้รับบริจาค
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
8.3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
9. เอกสารที่เกี่ยวช้อง
ระเบียบและหลักเกณฑ์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 2.2 เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากภาครัฐแลเอกชนอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2..4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนและประชาชนทั่วไปในการจัดการศึกษา

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1.

2.

ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเพือ่
เป็นข้อมูลสาหรับการระดมทรัพยากรเพือ่
การศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

3.
ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาให้บุคคลองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการระดมและการบริจาค
4.
นาเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูล
ตลอดปี
สาหรั บ การระดมทรัพ ยากรเพื่อ การศึก ษาและศึก ษา
รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดมทรัพยากรเพือ
การศึกษา
ตลอดปี
3. ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาให้บุคคลองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการ
ระดมและการบริจาค
4. น าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ตลอดปี

ตลอดปี

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ได้ ข้ อมู ล สภ า พ ปั ญ ห าแ ละคว า ม กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการได้ ด าเนิ น การระดม กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาบนหลักเกณฑ์
แนวทาง ระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง
ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก อ ง ค์ ก ร กลุม่ พัฒนาการศึกษา
หน่ วยงา น ภ า ค รั ฐ ภ า ค เ อ ก ช น
ประชาชนทั่ว ไป และส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ร่วมให้การสนับสนุนด้านการระดมและ
การบริจาค
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ผ่านการพิจารณาอนุมัติและให้ความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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ลาดับที่
5.

6.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
5.
จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการศึกษาแต่ละประเภท
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
จัดทาเกียรติบัต
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาใน
จัดทาเกียรติบภาพรวม
ัตร ยกย่องชมเชย บุคคล องค์กร ที่มีส่วนร่วมใน
การระดมและให้การสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการศึกษา เผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้รับทราบ ในรูปแบบต่าง ๆ

7.

รายละเอียดงาน
5. จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาแต่ละประเภท เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
6. ยกย่องชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
รับทราบ ในรูปแบบต่าง ๆ
ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด

เวลาดาเนินการ
ตลอดปี

ทุก 1 เดือน

7.

กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เอกสารอ้างอิง :
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

รายไตรมาส
3 เดือน/ ครั้ง

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ได้ข้อ มูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถื อและ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการ
และวางแผนในการระดมทรั พ ยากร
เพื่อพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
การดาเนินการเป็นแบบอย่างให้กบั
หน่วยงานอื่น ในการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา

มีก ารก ากับ ติดตามประเมินผล และ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
การรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด อย่างต่อเนื่องทัน
ตามกาหนดเวลา

ระเบียบและหลักเกณฑ์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน
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5. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน ได้แก่
5.1 งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
5.2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
5.3 งานสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
5.4 งานการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 5.1
งานส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรในจังหวัด
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาของหน่วยงาน
สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
3.2 การติดตามและประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรในจังหวัด
4. คาจากัดความ
4.1 องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม อาจมา
จากการคิดค้นปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าที่ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือ และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือการนาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทาอยู่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น (adopt/adapt/create) ที่อาจเป็นวัตถุ (material) หรืออาจเป็นหลักการ (principle) แนวคิด
(concept) หรือทฤษฎี (theory) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพื่อการปฏิบัติด้วย
4.2 งานส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การส่งเสริม
ให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ดาเนินการผลิต พัฒนา และใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบ รวมถึงการให้บริการและประเมินผลการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินวิจัยและ
พัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัย
และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนา นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้

98

5.1.1ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ใช้การวิจัยและพัฒนา
เพื่อการจัดการเรียนรู้
5.1.2 ใช้รูปแบบ กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาที่
มีวิธีการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
5.2 สรุปผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ในการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย
และพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
5.4 จัดระบบการให้บริการและประเมินผลการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินวิจัยและ
พัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาตามความต้องการของผู้รับบริการ
5.5 ติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
5.6 สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม สนับสนุนการใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาใน
ใช้การวิจยั และพัฒนา เพื่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร
ใช้การวิจัยและพัฒนา เพือ่ การจัดการเรียนรู้
2.1 ใช้รูปแบบ กระบวนการวิจยั และพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษาที่มวี ิธกี ารจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
2.2 สรุปผลการวิจัยและพัฒนาเพือ่ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เกีย่ วข้องในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ ัด

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัด
ให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจยั และพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา

จัดระบบการให้บริการและประเมินผลการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินวิจยั และพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
ตามความต้องการของผู้รับบริการ

ติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา
ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
หรือการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหา

ในใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาการ
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานของแต่ละขั้นของการปฏิบัติ
สาหรับการตอบคาถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้
7.1 เครื่องมือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
7.2 แบบบันทึกข้อมูลผลศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการใช้การวิจัยและพัฒนา
เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
7.3 แบบบันทึกผลการใช้รูปแบบ กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการศึกษา
7.4 แบบบันทึกผลสรุปผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ใน
การจัดการเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
7.5 แบบบันทึกผลการติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา ในการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
7.6 แบบรายงานสรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมการศึกษา
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579)
8.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
9. เอกสารอ้างอิง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา

101

10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการติดตามและประเมินผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกา ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัด

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

2

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ใช้การวิจัย
และพัฒนา เพื่อการจัดการเรียนรู้

มีนาคม

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดให้มีความรู้
ความสามารถในการวิจยั และพัฒนา เพือ่ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา
จัดระบบการให้บริการและประเมินผลการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การ
ดาเนินวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา ในการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม สนับสนุนการใช้การวิจัย
และพัฒนา เพื่อสร้าง องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา

3
4
5
6

เมษายน
พฤษภาคม
ถึง
ตุลาคม
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม

มาตรฐานคุณภาพงาน
ได้ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการพัฒนาเพื่อ
การพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
มีหน่วยงาน/สถานศึกษา นาเอารูปแบบ การวิจัย
และพัฒนา ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดมีความรู้
ความสามารถในการวิจยั และพัฒนา เพือ่ สร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
มีกระบวนการจัดการความรู้ เพือ่ การให้บริการ
ตามความต้องการของผู้รับบริการ
มีระบบการติดตามการใช้นวัตกรรมการศึกษา
ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ัด
มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน

เอกสารอ้างอิง: 1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579)5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
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1.ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 5.2
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนา การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ การดาเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา ของหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการพัฒนาประสบการณ์การวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งภาคเอกชนในจังหวัด
2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
ของหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรในจังหวัด
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ การดาเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา ของหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
3.2 การเพิ่มโอกาสการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการพัฒนาประสบการณ์การวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งภาคเอกชนในจังหวัด
3.3 การติดตามและประเมินผลการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
ของหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรในจังหวัด
4. คาจากัดความ
4.1 องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม อาจมา
จากการคิดค้นปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าที่ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือ และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือการนาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทาอยู่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น (adopt/adapt/create) ที่อาจเป็นวัตถุ (material) หรืออาจเป็นหลักการ (principle) แนวคิด
(concept) หรือทฤษฎี (theory) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพื่อการปฏิบัติด้วย
4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนา การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา หมายถึง การดาเนินการผลิต พัฒนา และใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ
รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร การดาเนินวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร พัฒนางานวิจัยและพัฒนา
เพื่อการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย
และพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
5.4 พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งการให้มีการประเมินนวัตกรรมการศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมิน เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามวงรอบการวิจัยและพัฒนา
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5.5 ติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
5.6.สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาใน
การวิจยั และพัฒนา เพือ่ การพัฒนาการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและ
องค์กรพัฒนางานวิจยั และพัฒนา
เพื่อการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดให้มี
ความรู้ ความสามารถในการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา

พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษา
ประเมินนวัตกรรมการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพ

ติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา
ของหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานของแต่ละขั้นของการปฏิบัติ
ดังนี้
7.1เครื่องมือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการพัฒนา เพื่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้
7.2แบบบันทึกข้อมูลผลศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการพัฒนา เพื่อการพัฒนา
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
7.3 แบบบันทึกผลการใช้รูปแบบ กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษาจัดการเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัด
7.4 แบบบันทึกผลการติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา ในการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
7.5 แบบรายงานสรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมการศึกษา
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579)
8.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
9. เอกสารอ้างอิง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนา การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด รหัสเอกสาร:
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการค้นคว้า วิเคราะห์ การดาเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการค้นคว้า วิเคราะห์ การดาเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการติดตามและประเมินผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกา ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัด

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
1

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและ
องค์ ก ร พั ฒ นางานวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ การจั ด
การศึกษาและจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดให้
มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งการให้มีการ
ประเมินนวัตกรรมการศึก ษาตามเกณฑ์ก ารประเมิน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตาม
วงรอบการวิจัยและพัฒนา
ติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา ใน
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาหรือการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สรุ ป รายงาน เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารวิ จั ย และ
พัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา

2
3
4

5
6

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
ถึงตุลาคม
พฤศจิกายน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ได้ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการพัฒนา
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เพื่ อ การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาและการ
จัดการเรียนรู้
มีรูปแบบ การวิจยั และพัฒนา ไปใช้ในการ
พัฒนางานด้านการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด มี ค วามรู้
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
มีก ระบวนการจัดการความรู้ รวมทั้งการต่อ
ยอดนวั ตกรรมการศึก ษา เพื่อ ปรับ ปรุงและ
พัฒนาตามวงรอบของการวิจัย

พฤศจิกายน

มีระบบการติดตามการใช้นวัตกรรมการศึกษา
ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ัด

ธันวาคม

มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่อกระบวนงาน ข้อ 5.3
งานสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนางานด้านการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท และนา
ผลการวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหาการศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับงานด้านการศึกษาให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบ
ครบวงจรที่ยั่งยืน
2.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะ (Capacity Building)
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิจัยและพัฒนา (R&D)ของ
บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคมอย่างยั่งยืน
2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ใน
บริบทเชิงพื้นที่
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนางานด้านการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทและนา
ผลการวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหาการศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับงานด้านการศึกษาให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบ
ครบวงจรที่ยั่งยืน
3.2 การพัฒนารูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของ
บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคมอย่างยั่งยืน
3.3 การสร้างเครือข่ายชุมชนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
ในบริบทเชิงพื้นที่
4. คาจากัดความ
4.1 เครือข่ายการวิจัย หมายถึง การทางานโดยบูรณาระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัด โดยบูรณาการความเชีย่ วชาญแต่ละสาขา ทรัพยากร งบประมาณ
บุคลากร สามารถดาเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แต่ละเครือข่ายสามารถหรือโจทย์วิจัยได้ตรง
ตามความต้องการเชิงพื้นที่
4.2 นวัตกรรมการศึกษาหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม อาจมาจากการคิดค้น
ปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าที่ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
การนาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทาอยู่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
(adopt/adapt/create) ที่อาจเป็นวัตถุ (material) หรืออาจเป็นหลักการ (principle) แนวคิด (concept)
หรือทฤษฎี (theory) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพื่อการปฏิบัติด้วย
4.3 นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา
และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สารวจความสนใจการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
นามาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด /คณะกรรมการ
เครือข่าย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อนาไปสู่เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
5.3 ดาเนินการการประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด
หรือเครือข่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆ เห็นความสาคัญและสนใจที่จะมาพบกันเพื่อให้กลุ่มมีโอกาส
พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
- กาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยจัดให้มี
แผนงานของเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาของแต่ละกลุ่ม
- จัดกิจกรรมร่วมกัน และจัดประชุมสรุปผลการทากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย
- พัฒนาเป็นองค์กร โดยมีคณะกรรมการ และสมาชิกเครือข่ายร่วมกันตัดสินใจว่าจะใช้
รูปแบบใดของเครือข่าย ที่จะทาให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเป็นไปได้ที่สุด
5.4 จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย
5.5 สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สารวจความสนใจการวิจัยและพัฒนา
จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์
การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจยั และพัฒนาการศึกษา
ระดับจังหวัด /คณะกรรมกรรมการเครือข่าย
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด
เพื่อนาไปสู่เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดาเนินการประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด
กาหนดวัตถุประสงค์/ จัดกิจกรรม/พัฒนาเป็นองค์กร

จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้เพือ่ การเผยแพร่
นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิจยั และพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กาหนด
8. ข้อกฎหมายที่กาหนด
8.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579)
8.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
9. เอกสารอ้างอิง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ในทิศทางที่เหมาะสม ตามนโยบายและยุ ทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
2. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนางานด้านการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท และนาผลการวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหาการศึกษา
ในพื้นที่เพื่อยกระดับงานด้านการศึกษาให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน
3. เพื่อเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะ (Capacity Building) ให้แก่บุคลากรในและนอกหน่วยงานในงานวิจัยทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคมอย่างยั่งยืน
5. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ในบริบทจังหวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาในเชิงพื้นที่

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

สารวจความสนใจการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษาเพื่อนามาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์
ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัย และพัฒนาการศึกษาระดับจั งหวัด /
คณะกรรมกรรมการเครือข่าย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในจังหวัด เพื่อนาไปสู่เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ดาเนินการการประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัย และพัฒนาการศึกษา
ระดับจังหวัด หรือเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆ เห็นความสาคัญและ
สนใจที่จะมาพบกันเพื่อให้กลุ่มมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
กาหนดวัตถุประสงค์ /จัดกิจกรรมร่วมกัน / พัฒนาเป็นองค์กร
จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ นาเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย
สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2
3

4
5

คม
ายน

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
มี น า ได้ ก ลุ่ ม เครื อ ข่ า ยที่ มี จุ ด ประสงค์ เป้ า หมาย กลุม่ พัฒนาการศึกษา
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันในการทางานวิจัยและ
พัฒนางานด้านการศึกษา
เ มษ มีคณะกรรมการรับผิดชอบการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบ

พฤษภาคม
ถึงตุลาคม

มีรูปแบบ วิธีการ กระบวนการทางาน
การรวมกลุ่ มเครือข่ ายภายในกลุ่มเครือข่ ายและ
ระหว่างแต่ละกลุ่มเครือข่าย

พฤศจิกายน

มีกระบวนการจัดการความรู้
เพื่อการเผยแพร่ผลงานกลุ่มเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพ
มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน

ธันวาคม

เอกสารอ้างอิง :1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่อกระบวนงาน ข้อ 5.4
งานขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา ในทิศทางที่เหมาะสม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
2.2 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน/บุคลากร ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนางานด้านการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกประเภท
2.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานในการจัดหาทุนการวิจัยและพัฒนาในระดับจังหวัด
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา ในทิศทางที่เหมาะสม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
3.2 การสนับสนุนให้หน่วยงาน/บุคลากร ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนางานด้านการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
3.3 เป็นศูนย์กลางประสานงานในการจัดหาทุนการวิจัยและพัฒนาในระดับจังหวัด
4. คาจากัดความ
4.1 นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม อาจมาจากการคิดค้น
ปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าที่ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
การนาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทาอยู่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
(adopt/adapt/create) ที่อาจเป็นวัตถุ (material) หรืออาจเป็นหลักการ (principle) แนวคิด (concept)
หรือทฤษฎี (theory) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพื่อการปฏิบัติด้วย
4.2 การขอรับทุนการวิจัย หมายถึง การของบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในลักษณะของเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งเป็นทุนวิจัยเชิง
วิชาการ และทุนวิจัยเพื่อนาผลไปใชประโยชน์โดยตรงกับหน่วยงาน
4.3 เงินทุนอุดหนุน หมายถึง เงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และ
ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
4.4 การวิจัยหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเอกสาร ทางการสารวจ ทางการ
ประดิษฐ์ ทางการทดลอง ทางการวิเคราะห์ข้อมูล ทางการสร้างสรรค์และทางศิลปะ รวมทั้งกิจกรรมอื่นใดที่
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพหรือทาให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ปฏิบัติงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการจัดหาทุนการวิจัยและพัฒนาในระดับจังหวัด
5.2 จัดทาเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ให้ครอบคลุมปัญหาที่ทาวิจัยและ
ความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย (โดยย่อ)ผลที่คาดว่าจะได้รับและความสอดคลองกับ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของฝ่ายที่เสนอขอรับทุน
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5.3 ขอเสนอโครงการ(Full proposal) ซึ่งควรจะประกอบไปด้วย
1) ชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้วิจัย
3) ความเป็นมาและความสาคัญของเรื่อง
4) วัตถุประสงค์การวิจัย
5) กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา (อาจแบ่งเป็นราย 6 เดือน)
7) แนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน (ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสมมุติฐานการวิจัย
พื้นที่ที่ศึกษา และวิธีการวางแผนการดาเนินงาน รวมทั้งวิธีการดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
วิธีการเก็บข้อมูล การแปรผล ฯลฯ)
8) ผลที่คาดว่าจะไดรับเมื่อการดาเนินงานเสร็จสิ้นที่เปนรูปธรรม และตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการ
9) กระบวนการผลักดันผลงานดังกล่าวออกสูการใช้ประโยชน
10) งบประมาณของโครงการ (อาจจาแนกเป็นหมวดใหญ่ เช่น คาตอบแทนนักวิจัย
ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5.4 เสนอขอรับทุนไปยังหน่วยงานผู้ให้ทุน
5.5 ดาเนินการตามข้อเสนอโครงการวิจัย
5.6 ติดตาม ประเมินผลตามโครงการวิจัยตามระยะการวิจัย
5.7 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นาเสนอผลการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมการศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดหาทุน
การวิจยั และพัฒนา
ระดับจังหวัด

จัดทาเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
ให้ครอบคลุมระเบียบวิธวี ิจยั
ตามรูปแบบของแต่ละหน่วยงานที่ขอรับทุน

ขอเสนอโครงการ(Full proposal)
เสนอขอรับทุนไปยังหน่วยงานผู้ให้ทุน
ดาเนินการตามข้อเสนอโครงการวิจยั
ติดตาม ประเมินผลตามโครงการวิจยั ตามระยะการวิจยั

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
นาเสนอผลการวิจยั
ที่เป็นนวัตกรรมการศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้
รูปแบบการขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัยของแต่ละหน่วยงาน
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579)
8.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
9. เอกสารอ้างอิง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
รหัสเอกสาร:
ชื่องาน: งานการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ในทิศทางที่เหมาะสม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
2. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน/บุคลากร ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อใช้ในการศึกษา ค้นว้า วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนางานด้านการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท และนาผลการวิจัยและ
พัฒนามาแก้ปัญหาการศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับงานด้านการศึกษาให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน
3. เพื่อให้ทราบการขอรับการสนับสนุนงานวิจัยที่ให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน
4. เพื่อให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาซึ่งนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือเป็นการวิจัยเพื่อให้ไดทางเลือกใหม่ในการพัฒนา
5. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของบุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในด้านการวิจัย ด้วยการเพิ่ มโอกาสการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ และการพัฒนาประสบการณ์การวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

พฤษภาคม

ศูนย์ประสานงานในการจัดหาทุนวิชัย

กรกฎาคม ก่อน
ปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ

เอกสารสอดคล้ อ ง ครอบคลุ ม เนื้ อ หา
และมีความเหมาะสม

กรกฎาคม

รูป แบบระเบีย บวิธี การวิจัย คลอบคลุม
ตามหลักการของการขอรับการสนับสนุน
ทุนการวิจัยของแต่ละหน่วยงาน

4

จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการจัดหาทุนการวิจัยและพัฒนาใน
ระดับจังหวัด
จัดทาเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ให้ครอบคลุม
ปั ญ หาที่ ท าวิ จั ย และความส าคั ญ ของปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค์
ระเบียบวิธีวิจัย(โดยย่อ) ผลที่คาดว่าได้รับและความสอดคลอง
กับเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของฝ่ายที่ขอรับทุน
ขอเสนอโครงการ(Full proposal) ซึ่งควรจะประกอบไปด้วย
1) ชื่อโครงการวิจัย 2) ชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้วิจัย 3) ความ
เป็ นมาและความสาคัญ ของเรื่ อ ง 4) วัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจั ย
5) กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละ
ข้ อ 6) ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ในแต่ ล ะช่ ว งระยะเวลา (อาจ
แบ่งเป็นราย 6 เดือน) 7) แนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน (มี
รายละเอี ย ดเกี่ย วกับ สมมุติฐ านการวิจั ย พื้ นที่ที่ศึก ษา และ
วิธี ก ารวางแผนการด าเนิ นงาน รวมทั้ งวิ ธีการดาเนินการวิ จั ย
(Research Methodology)วิธีการเก็บข้อมูล การแปรผล ฯลฯ)8)
ผลที่คาดว่าจะไดรับเมื่อการดาเนินงานเสร็จสิ้นที่เป็นรูปธรรม
และตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 9) กระบวนการผลักดัน
ผลงานดังกล่าว สู่การใช้การใช้ประโยชน์ 10) งบประมาณของ
โครงการ
เสนอขอรับทุนไปยังหน่วยงานผู้ให้ทุน

ปีงบประมาณ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาสมบูรณ์
ครบถ้วน

5
6

ดาเนินการตามข้อเสนอโครงการวิจัย
ติดตาม ประเมินผลตามโครงการวิจัยตามระยะการวิจัย

สิงหาคม
กันยายน

2

3

-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
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7

เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ น าเสนอผลการวิ จั ย ที่ เ ป็ น นวั ต กรรม
การศึกษา

ปลายภาคเรียน

ได้นวัตกรรมทีเ่ ป็นแบบอย่าง

เอกสารอ้างอิง :1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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6. งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย 5 กระบวนงาน ได้แก่
6.1 งานการพัฒนาระบบการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6.2 งานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ
6.3 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6.4 งานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
6.5 งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
1.ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 6.1
งานการพัฒนาระบบการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดกิจกรรมแนะแนวให้หน่วยงานทางการศึกษาได้รับบริการสนเทศและข่าวสาร
ความรู้ ทิศทางการพัฒนางานของประเทศ ในสภาพปัจจุบันและอนาคต
3.2 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ในการวัดความถนัดทางอาชีพ
ความสามารถ ความสนใจ รวมทั้งการจบการศึกษาและการมีงานทา
4. คาจากัดความ
4.1 งานพัฒนาระบบแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ หมายถึง กระบวนการในการจัดสารสนเทศ
ด้านอาชีพ วิธีการดาเนินงานระบบแนะแนว กิจกรรม แนวทางการพัฒนาระบบแนะแนว ให้นักเรียน/
นักศึกษา ได้รับทราบความถนัดทางอาชีพ จนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
และเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
4.2 การแนะแนว (Guidance) หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและ
สิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้เขามีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพ
ของตน มีทักษะการดาเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา
รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ วางแผนการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อของจังหวัด
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาจังหวัด
5.3 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล ในการวัดความ
ถนัดทางอาชีพ ความสามารถ ความสนใจ รวมทั้งการจบการศึกษาและการมีงานทา โดยการประสาน สนับสนุน
ให้มีฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งจังหวัด ในระบบคลังข้อมูลเดียวกัน (data warehouse)
5.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายการเชื่อมโยงจาก Big Dataโดย
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ส่งเสริม ประสานงานให้หน่วยงาน สถานศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อและข้อมูลการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมเมื่อสาเร็จการศึกษา
5.6 สร้างเครือข่ายศูนย์แนะแนวเพื่อการศึกษาในจังหวัด
5.7 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูนักเรียน และนักศึกษา ในการทา
คุณงามความดีหรือสิทธิพิเศษในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
5.8 จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกในมหกรรมการแนะแนวการศึกษา
เพื่ออาชีพ ในทุกมิติ
5.9 สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อของจังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้คาปรึกษาและแนะ
แนวการศึกษาจังหวัด

เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และ
กศจ.พิจารณา

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยการประสาน
สนับสนุนให้มีฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งจังหวัด
ในระบบคลังข้อมูลเดียวกัน (data warehouse)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครือข่ายการเชื่อมโยงจาก Big Dataเป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อและข้อมูลการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมเมื่อสาเร็จการศึกษา

สร้างเครือข่ายศูนย์แนะแนวเพื่อการศึกษาในจังหวัด

ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู
นักเรียน และนักศึกษา ในการทาคุณงามความดี
หรือสิทธิพิเศษในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ

จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกใน
มหกรรมการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพในทุกมิติ

สรุปรายงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ

ดาเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบข้อมูลรายบุคคลและความถนัดทางอาชีพ
7.2 แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานและหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
8.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521
8.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน
9. เอกสารอ้างอิง
คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. 2545
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานการพัฒนาระบบแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของหน่วยงาน/สถานศึกษาในจัง หวัด

ลาดับที่
1

2
3
4

5

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อของ
จังหวัด

ตุลาคม

แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบแนะแนวของจังหวัด -กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ที่ครอบคลุมทุกระดับ ทุกประเภท

แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งานให้ ค าปรึก ษาและแนะแนว
การศึกษาจังหวัด
นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา

ตุลาคม

คณะกรรมการในทุ ก สั ง กั ด ทั้ ง ในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศฐาน ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น
รายบุคคลทั้งจังหวัด ในระบบคลังข้อมูลเดียวกัน
(data warehouse)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายใน
การเชื่อมโยงให้คาปรึกษาจาก Big Data

พัฒนาระบบข้ อ มูลสารสนเทศเกี่ย วกับ นัก เรีย น นัก ศึก ษาเป็ น
รายบุคคล ในการวัดความถนัดทางอาชีพ ความสามารถ ความ
สนใจ รวมทั้งการจบการศึกษาและการมีงานทา โดยการประสาน
สนับสนุนให้มีฐานข้อมู ลนักเรียนรายบุคคลทั้งจังหวัด ในระบบ
คลังข้อมูลเดียวกัน (data warehouse)
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เป็ น เครื อ ข่ า ยการ
เชื่อมโยงจาก Big Data โดยส่งเสริม ประสานงานให้หน่วยงาน
สถานศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อและข้อมูล
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมเมื่อสาเร็จการศึกษา

พฤศจิกายน
ถึง
มกราคม
พฤศจิกายน
ถึง
มกราคม
ตลอดปี

เครือข่ายการเรียนรู้ในการแนะแนวในทุกระดับ
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ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ยกย่อ งเชิดชูเกีย รติห น่ว ยงาน/สถานศึก ษา ผู้บ ริห าร ครูแ ละ
นักเรียน นักศึกษา ในการทาคุณงามความดีหรือสิทธิพิเศษใน
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ

6

มาตรฐานคุณภาพงาน

สิงหาคม

มีบุคลากรที่เป็นต้นแบบในด้านต่างๆ

7

จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกในมหกรรม
การแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ในทุกมิติ

สิงหาคม

งานมหกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจังหวัด

8

สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน

กันยายน

มีเอกสารรายงานผลการดาเนิน

เอกสารอ้างอิง :

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
5.คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. 2545
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
4.พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 6.2
งานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา(สายอาชีพ:สายสามัญ)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
2.3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผล การดาเนินงานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อ
สายสามัญ ของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 การพัฒนารูปแบบวิธีการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3.3 การกากับ ติดตามและประเมินผล การดาเนินงานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อ
สายสามัญของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
4. คาจากัดความ
4.1 งานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมุ่งความสนใจในการเรียนต่อสายอาชีพให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียน
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด รวมถึงดาเนินการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนว
การศึกษาเพื่ออาชีพ ให้นักเรียนได้รับทราบความถนัดทางอาชีพ จนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการเรียนต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นและเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
4.2การศึกษาต่อสายอาชีพ หมายถึง การศึกษาต่อสาหรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
ซึ่งมุ่งศึกษาและฝึกฝนวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อจบออกมาประกอบอาชีพเป็นช่างในระดับต่าง ๆ
ตามหลักสูตรที่เรียนเช่น ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับผู้ชานาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียน สายอาชีพระดับจังหวัด
5.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนบูรณาการการรับนักเรียนระดับจังหวัด
5.3 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.4 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประกาศนโยบาย มาตรการ เป้าหมายในการดาเนินงาน
เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจังหวัด
5.5 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสาย
อาชีพต่อสายสามัญในจังหวัด
5.6 กากับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
5.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

122

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทา
แผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด

จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและ
แผนบูรณาการการรับนักเรียนระดับจังหวัด

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และ กศจ. พิจารณา

กศจ. ประกาศนโยบาย มาตรการ
เป้าหมายในการดาเนินงานเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจังหวัด

จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพต่อสายสามัญในจังหวัด

กากับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียน
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
7.2 แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานและหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล
8.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
8.4 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทา ปีพุทธศักราช 2560
9.2 นโยบายประเทศไทย 4.0 กับการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา อ้างอิงได้จาก
www.nesdb.gp.thวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ
วัตถุประสงค์

ลาดับที่
1

กลุ่มพัฒนาการศึกษาสนง . .ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

1 เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2 เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผล การดาเนินงานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ ของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

2
3
4
5
6
7

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียน
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนบูรณาการ
การรับนักเรียนระดับจังหวัด

พฤศจิกายน

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประกาศนโยบาย มาตรการ
เป้าหมายในการดาเนินงานเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจังหวัด
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญในจังหวัด
กากับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียน นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ธันวาคม

ธันวาคม

ธันวาคม
ตลอดปี
การศึกษา
ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
ต้นปีการศึกษา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

มีคณะกรรมการดาเนินงาน จากหน่ว ย
การศึกษา ทุกสังกัด
มีข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดทา
แผนบูรณาการการรับนักเรียน
ระดับจังหวัด
แผนบู รณาการการรับนัก เรีย นผ่า นการ
พิจารณารับรองจาก กศจ.
ประกาศนโยบาย มาตรการและ
เป้าหมายที่ชัดเจน
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
เพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลทุก
ภาคเรียน
มีผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่าง

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้างอิง: : 1. ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 6.3
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ แนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การศึกษาและพัฒนารูปแบบ แนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
3.4 การประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. คาจากัดความ
4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง
กิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้
และการปฏิบัติงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพและศักยภาพสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 การพัฒนาผู้เรียนหมายถึง การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม
มีระเบียบวินัย มีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม จึงเป็นหนทางสู่การพัฒนา
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้ เพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เพราะการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรม
ที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริงย่อมนามาซึ่งการพัฒนาอย่างสมบูรณ์
4.3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนหมายถึง กิจกรรมที่จัดให้ผเู้ รียนได้พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์
ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กอัจฉริยะ
เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้เกิดพัฒนาการที่มีความสมดุล
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รู้จักและเข้าใจตนเอง ส่งเสริมการสร้างเจตคติที่ดี มองเห็นคุณค่า
ของชีวิตปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างจิตสานึกในธรรมชาติลและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยผู้เรียนสามารถ
เลือกร่วมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.2 พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางศึกษามีการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ประสานและบูรณาการให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5.5 สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อ
การจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง
ศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางศึกษา
มีการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส่งเสริมและสนับสนุน ประสานและบูรณาการการจัดกิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกีย่ วข้อง

สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กาหนดตามความเหมาะสม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
8.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
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9. เอกสารอ้างอิง
9.1 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
9.2 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ แนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

2
3
4
5

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อการจัดทา
ตุลาคม
แผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางศึกษาในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ได้ความต้องการ และความสอดคล้อง เพื่อ การ
จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางศึ ก ษาด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นา
นักเรียนที่ครอบคลุม

พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นา
ตนเองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมและสนับสนุน ประสานและบูรณาการให้มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน

ตลอดปี
ตลอดปี

มีนวัตกรรม เครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียน
ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง

พฤศจิกายน

มีการดาเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

สิ้นปีการศึกษา

มีรายงานผลการการดาเนินการที่มีคุณภาพและ
เป็นแบบอย่าง

เอกสารอ้างอิง: 1. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 6.4
งานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
2.2 เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนในจังหวัด
2.3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชนของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
3.2 การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนในจังหวัด
3.3 การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชนของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด
4. คาจากัดความ
4.1 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน หมายถึง การส่งเสริม การป้องกัน และ
การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการหรือเครื่องมือ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดาเนินงานช่วยเหลือ สนับสนุน
ส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมายถึง กระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ดาเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4.3 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนในจังหวัด
5.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
5.3 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.4 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประกาศนโยบาย มาตรการ เป้าหมายในการดาเนินงาน
ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
5.6 กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
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5.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด

จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและ
แผนงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษากลัน่ กรอง และ กศจ.
พิจารณา

กศจ. ประกาศนโยบาย มาตรการ เป้าหมาย
การดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด

7. แบบฟอร์มที่ใช้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด กาหนดตามความเหมาะสม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

131

9. เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. 2551
9.2 คู่มือการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9.3 แผนงานโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษา
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด2. เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
3. เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
จั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนงาน
ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยน นั กศึ กษาและ
เยาวชนในจังหวัด
นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประกาศนโยบาย มาตรการ
เป้ า หมายในการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด

1 สัปดาห์

6
7

2
3
4
5

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัสเอกสาร:
ผู้รับผิดชอบ

7 วัน

คณะกรรมการในทุกสังกัด ทั้งในและนอก กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
มีข้อมูลสารสนเทศ และแผนงานส่งเสริม
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนในจังหวัด
กศจ. เห็นชอบตามแผนงาน

7 วัน

หน่วยงานทางการศึกษารับทราบนโยบาย

ภาคเรียน : ครั้ง

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด

ทุกภาคเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัด

1 เดือน

มีผลการดาเนินงานกการดูแ ลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย นเป็ น ไปตามแผน/นโยบายและ
เป้าหมายที่กาหนด
มีผลการดาเนินงานและแผนปรับปรุงและ
พัฒนาความเข้มแข็งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2 เดือน

2. คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. 2551
4. คู่มือการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5. แผนงานโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษา
กิจกรรมหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 6.5
งานส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถี
ศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
เพศวิถีศึกษา
2.2 เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
2.3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
เพศวิถีศึกษา
3.2 การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
3.3 การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การส่งเสริม การป้องกันและ
การแก้ ไขปั ญ หาโดยวิธีก ารหรื อเครื่ องมือ ส าหรับผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดาเนินงานช่ว ยเหลื อ
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4.2 เพศวิถีศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละ
ช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุข ภาวะทางเพศและมิติ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธ์ที่ให้ความสาคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ
4.3 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี โดยถืออายุ
ณ เวลาที่คลอดบุตร ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น adolescents คือช่วงอายุ 15-19 ปี และ younger adolescents คือ
ช่วงอายุ 10-14 ปี
4.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การประสานความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย ตั้งแต่การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็น
ความสาคัญของการป้องกันปัญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการเรียนการสอนในการเพิ่ม
ทักษะชีวิตและเพศศึกษาแบบรอบด้าน เพื่อให้วัยรุ่นมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการปฏิเสธ และเพื่อให้วัยรุ่น
มีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
5.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนงานงานส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
5.3 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.4 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประกาศนโยบาย มาตรการ เป้าหมายในการดาเนินงาน
งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
5.6 กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
5.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ผลการดาเนินงานงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
ในสถานศึกษา
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนงานเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และ
กศจ. พิจารณา

กศจ. ประกาศนโยบาย มาตรการ เป้าหมายในการดาเนินงาน
งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และเพศวิถีศึกษา
ในสถานศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานงาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน
งาน

136

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
8.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล
8.3 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
8.5 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
8.6 กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการของ
สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
2 เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนงานงาน
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
น าเสนอคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา
กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประกาศนโยบาย มาตรการ
เป้าหมายในการดาเนิน งานงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการงานส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น และเพศวิ ถี ศึ ก ษาใน
สถานศึกษา
กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานงาน
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานงานส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2. คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. 2551
4. คู่มือการดเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5. แผนงานโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึ

1 สัปดาห์
2 เดือน

มาตรฐานคุณภาพงาน

คณะกรรมการในทุ ก สั ง กั ด ทั้ ง ในและนอก กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
มี ข้ อ มู ล สารสนเทศ และแผนงานส่ ง เสริ ม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

7 วัน

กศจ. เห็นชอบตามแผนงาน

7 วัน

หน่วยงานทางการศึกษารับทราบนโยบาย

ภาคเรียน : ครั้ง

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทุกภาคเรียน

มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามงาน/โครงการที่
กาหนด

1 เดือน

มีแผนพัฒนาการดาเนินงานในคราวต่อไป

3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ผู้รับผิดชอบ
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7. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษา
ในจังหวัด ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน ได้แก่
7.1 งานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
7.2 งานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา
7.3 งานสถานศึกษาปลอดภัย
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 7.1
งานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงาน
เหตุภัยพิบัตใิ นสถานศึกษา
2.2 เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและ
การรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
2.3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและ
การรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานประสาน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติใน
สถานศึกษา
3.2 การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและ
การรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
3.3 การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและ
การรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 งานประสาน สนั บสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ หมายถึง การจัด
กิจกรรมป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสถานศึกษา ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายความมีระเบียบ ความมีวินัยและการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ภายใต้
การดาเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการป้องกันและการแก้ไขอุบัติเหตุ หมายถึงอุบัติเหตุบริเวณภายในสถานศึกษาที่เกิด
จากอาคารเรียน อาคารประกอบและเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่าง ๆ และอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา เช่น อุบัติเหตุทางท้องถนน ทางน้า เป็นต้น
2) ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ภัยพิบัติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น
3) ด้านการป้ อ งกัน และการแก้ไขปัญหาสั งคม หมายถึ ง ภัย ที่เกิดจากการล่ ว งละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ การทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย การอุปโภคบริโภค การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวง
และลั ก พา สื่ อ ลามกอนาจาร อบายมุข พฤติก รรมชู้ ส าวการตั้ง ครรภ์ ไม่ พ ร้อ ม และอิ น เทอร์เ น็ ต เกม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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4) ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน หมายถึง ภัยที่เกิดจากสัตว์มีพิษ อาหารเป็นพิษ มลภาวะ
เป็นพิษ เป็นต้น
4.2 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย หมายถึงการสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัย
การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน โดยมี
กลไกสาคัญ คือ การสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัยปรับเปลี่ยนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้นาไปสู่การลดอัตราการประสบอันตรายลดลง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงาน เหตุภัย
พิบัติในสถานศึกษา ระดับจังหวัด
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ
ในสถานศึกษา ระดับจังหวัด
5.3 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.4 ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรมเสริมความรู้ บูรณาการและ
เสริมสร้างด้านการป้องกันและการแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย
5.5ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนที่ประสบปัญหา โดยการประสานหน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษา หรือทีมสหวิชาชีพ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ (เป็นรายกรณี)
5.6 กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานงานป้องกันช่วยเหลือและการรายงานเหตุ
ภัยพิบัติในสถานศึกษา
5.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานงานส่งเสริมการป้องกันช่วยเหลือและการรายงานเหตุ
ภัยพิบัติในสถานศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการ
ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงาน เหตุภัยพิบัติ
ในสถานศึกษา ระดับจังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันช่วยเหลือและการ
รายงานเหตุภยั พิบัติ ในสถานศึกษา ระดับจังหวัด

เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และกศจ. พิจารณา
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา

ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษา
จัดกิจกรรมเสริมความรู้ บูรณาการ และเสริมสร้างด้านการป้องกัน
และการแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภยั ปัญหาสังคม และสุขภาพอนามัยของนักเรียน

ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนที่ประสบปัญหา
โดยการประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หรือทีมสหวิชาชีพ
และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ (เป็นรายกรณี)
กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
งานป้องกันช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน
งานส่งเสริมการป้องกันช่วยเหลือและการ
รายงานเหตุภยั พิบัติในสถานศึกษา
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ
7.2 แบบเสนอแนะของคณะกรรมการ
7.3 แบบบันทึกการให้ความช่วยเหลือ
8.ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
8.4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
8.5 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
8.6 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
2. เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
3. เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

2
3
4

5
6
7

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

กาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการป้องกัน ช่วยเหลือและ
การรายงาน เหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา ระดับจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกัน ช่วยเหลือและการ
รายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา ระดับจังหวัด
นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาจั ดกิจกรรม
เสริมความรู้ บูรณาการและเสริมสร้า งด้านการป้อ งกันและการ
แก้ไขอุ บั ติเหตุ อุ บั ติภัย ปั ญ หาสังคม และสุข ภาพอนามัย ของ
นักเรียน
ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนที่ประสบปัญหา
โดยการประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หรือทีมสห
วิชาชีพ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ (เป็นรายกรณี)
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานงาน
ป้องกันช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานงานส่งเสริมการป้องกัน
ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา

1 เดือน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1 สัปดาห์

มีนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนป้องกั น กลุ่มพัฒนาการศึกษา
และช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา
มีคณะกรรมการระดับจังหวัด

1 สัปดาห์

กศจ.เห็นชอบนโยบาย

ทุกภาคเรียน

มีการบูรณาการการจัดกิจกรรม
ในทุกหน่วยงานการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

นักเรียน นักศึกษา ได้รับความช่วยเหลือ อย่าง
ทันท่วงที และถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทุกภาคเรียน

มีการกากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

ทุกภาคเรียน

มีการวางแผนเพื่อการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างขึ้น

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.25515.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25606. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ผู้รับผิดชอบ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 7.2
งานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการงานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา ในสถานศึกษา
2.2 เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการงานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา
2.3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการงานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะ
วิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการงานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา ในสถานศึกษา
3.2 การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการงานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา
3.3 การกากับ ติดตามและประเมินผลการงานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะ
วิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 ภาวะวิกฤตทางการศึกษา หมายถึง สภาวการณ์ต่างๆที่ ทาให้เกิดปัญหาในการจัด
การศึกษา เนื่องมาจากภัยพิบัติ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ตามสภาวะปกติ
4.2 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หมายถึง การจัดการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤต
ให้อยู่ในสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการบรรเทาภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฟื้นฟูและอื่นๆ
4.3 การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis management) หมายถึง กระบวนการที่องค์กร
จัดการกับเรื่องยุ่งยากและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่อาจคุกคามสู่ความอันตรายขององค์กรหรือผู้มีผลประโยชน์
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤต
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในจังหวัด
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา
ในจังหวัด
5.3 ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษาชุมชนและองค์กรอื่นๆ
5.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤต
ทางการศึกษา ในจังหวัด
5.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา ในจังหวัด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและ
แผนการบริหารจัดการ เพือ่ ป้องกันและ
แก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ใน
จังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะ
วิกฤตทางการศึกษา ในจังหวัด
ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานศึกษาชุมชนและองค์กรอืน่ ๆ
กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในจังหวัด

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการบริหาร
จัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤต
ทางการศึกษา ในจังหวัด

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ
7.2 แบบเสนอแนะของคณะกรรมการ
7.3 แบบบันทึกการให้ความช่วยเหลือ
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
8.4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
8.5 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
8.6 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: งานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการงานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา
2 เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการงานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา
3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการงานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในสถานศึกษา

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

กาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการบริหารจัดการ 1 เดือน
เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจั ดการ เพื่อป้ องกันและแก้ไข 7 วัน
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในจังหวัด

มีนโยบาย มาตรการ และแนวทางและ
แผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน

3

ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดปีการศึกษา
และเอกชน สถานศึกษาชุมชนและองค์กรอื่นๆ

ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

4

กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานป้องกัน ทุกภาคเรียน
และแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในจังหวัด

มีการกากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง

5

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการบริหารจัดการ เพื่อ ป้องกันและแก้ไข ทุกภาคเรียน
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในจังหวัด

มีวางแผนเพื่อการพัฒนาการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

2

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้างอิง : 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
5.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25606. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1.ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 7.3
งานสถานศึกษาปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานทางการศึกษา ด้านอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม โดยอาศัยความคิดเชิงสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของ
นักเรียนเป็นสาคัญ
2.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงของภัยทุกชนิด ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทาง
การศึกษา ให้ปลอดภัย
2.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย และเพิ่มขีดความสามารถของการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.4 ลดจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากผลกระทบภัยอันตรายในหน่วยงานทางการศึกษา
2.5 เพื่อคุ้มครองนักเรียน และบุคลากรด้านการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาจากการ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ และอันตรายในโรงเรียน
3. ขอบเขตงาน
จัดทาและส่งเสริมแนวทางสาหรับหน่วยงานทางการศึกษา ในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
ความปลอดภัยรอบด้านในหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงของภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทาง
การศึกษา ให้เกิดความปลอดภัยรอบด้านและติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. คาจากัดความ
4.1สภาพแวดล้อมของหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง อาคารสถานที่ และบริเวณ
โรงเรียนที่ใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
4.2 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง การจัดการ ควบคุมดูแล
และปรับปรุง ภาวะต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการศึกษา ให้ถูกต้องเหมาะสม และอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
4.4 หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา
4.5 อุบัติเหตุ หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อน อันเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ หรือการกระทาของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานที่ หากไม่มีการศึกษาและการป้องกันที่ดีพอ ย่อมมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุได้โดยง่ายอุบัติเหตุในหน่วยงานทางการศึกษามักมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดการดูแลเอาใจใส่
ในเรื่องอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
4.6 เหตุฉุกเฉิน หมายถึง อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรอภัยทางสังคม ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
มาก่อน ส่งผลกระทบทาให้เกิดความเสียหายทั้งในทางตรง และทางอ้อม แก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทาให้
ทรัพย์สินเสียหาย
4.7 แผนฉุกเฉินของหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
ในหน่วยงานทางการศึกษา

147

4.8 ความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติของโรงเรียนในด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดานสุขภาพแวดลอมทางสังคม ด้านบริการความปลอดภัย และด้านสวัสดิศึกษา
เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนขณะมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียน และกลับจาก
โรงเรียนไปสู่บ้าน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทาแผนปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้คาปรึกษาด้านความปลอดภัยของจังหวัด
5.3 จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงานหน่วยงาน
ทางการศึกษาของจังหวัด
5.5 ประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ เชิดชูเกียรติ หน่วยงานทางการศึกษา ที่มีผลงานในการ
ดาเนินการเรื่องความปอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา
5.6 สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
5.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาต้นแบบของจังหวัด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทาแผนปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยใน
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้คาปรึกษาด้านความปลอดภัย
ของจังหวัด
จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เรือ่ งความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการ
ดาเนินงานหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ เชิดชูเกียรติ หน่วยงานทางการศึกษา
ที่มีผลงานในการดาเนินการเรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานา
สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของหน่วยงานทาง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปอดภัย”
7.2 แบบรายงานข้อมูลรายชื่อจานวนนักเรียน ผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
7.3 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทางการศึกษาประกอบด้วย
1) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน(สพฐ.)
2) สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสรมการศึกษาเอกชน (สช.)
3) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
4) สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
5) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติความปอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554
8.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กเยาวชน
8.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน
8.6 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
8.7 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษา
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10.แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน: งานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ ในสถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานทางการศึกษา ด้านอุบัติเหตุอุบัติภยั และปัญหาทางสังคม โดยอาศัยความคิดเชิงสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสาคัญ
2.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงของภัยทุกชนิด ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทางการศึกษา ให้ปลอดภัย
2.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และเพิ่มขีดความสามารถของการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหน่ว ยงาน
ทางการศึกษาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.4 ลดจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากผลกระทบภัยอันตรายในหน่วยงานทางการศึกษา
2.5 เพื่อคุ้มครองนักเรียน และบุคลากรด้านการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาจากการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และอันตรายในโรงเรียน

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งความปลอดภั ย ใน
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้คาปรึกษาด้านความปลอดภัย
ของจังหวัด
จัดตั้งโครงสร้า งการบริห ารงานความปลอดภัย เพื่อให้ เ กิดการ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เรื่ อ งความ
ปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการสร้า งเครื่อ งมือ ในการวัดและประเมินผล
การดาเนินงานหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ เชิดชูเกียรติ หน่วยงานทางการศึกษา
ที่มีผลงานในการดาเนินการเรื่องความปอดภัยในหน่วยงานทาง
การศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานทาง
การศึกษาต้นแบบของจังหวัด

2
3
4
5

1 เดือน

มาตรฐานคุณภาพงาน

7 วัน

มีนโยบาย มาตรการ และแนวทางและแผนการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน

ตลอดปีการศึกษา

ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ทุกภาคเรียน

มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน

ทุกภาคเรียน

หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่อง/เชิดชูเกียรติ

1 เดือน
ทุกภาคเรียน

มีการกากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
มีวางแผนเพื่อกาพัฒนาการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

กอ้างอิง: 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 25463.พระราชบัญญัติความปอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.๒๕๕๔
4.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กเยาวชน 5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ผู้รับผิดชอบ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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8. งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประกอบด้วย 8 กระบวนงาน ได้แก่
8.1 งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
8.2 งานพิจารณาความดีความชอบผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันยาเสพติด
8.3 งานศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
8.4 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
8.5 งานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
8.6 งานส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
8.7 งานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
8.8 งานส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 8.1
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการดาเนินการเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษา
2.2 เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์จังหวัด
2.3 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในการจัด
กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่อง
และต่อยอดอย่างยั่งยืน
2.4 เพื่อพัฒนาทักษะ ศักยภาพ องค์ความรู้ และสนับสนุนความเข้มแข็งของนักเรียน นักศึกษาใน
การจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE
3. ขอบเขตงาน
3.1 การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสานึกและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา/สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กาหนดเป็นนโยบายเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
3.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต สร้างความตระหนักเพื่อให้เห็นคุณค่าตัวเอง เสริมสร้างการยอมรับ
ทางสังคม
3.3 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทางการศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE หมายถึง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เปิดเผยตัวเองเข้ารับการบาบัดรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจ
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ภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดาเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น
ศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน
วัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ทั้งวัยทางานในสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ในสถานพินิจฯ เรือนจา และ
สานักงานคุมประพฤติ โดยมีกลยุทธ์สาคัญคือการใช้สโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ความหมายคือ
การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความ
ถนัด สามารถฝึกฝนและทาจนเป็นผลสาเร็จได้ ทาแล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
4.2 การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
4.3 ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE
ที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข
การดาเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเข้าร่ว มกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่ มให้เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ
การควบคุ ม อารมณ์ และความต้ อ งการของตนเอง รู้ จั ก เห็ น ใจผู้ อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม (ดี )
มีความสามารถ ในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และ
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ และสามารถ
ดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสาหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่
ของวัย รุ่ นในสถานศึกษา เพื่อเสริ มสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุก
ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย
4.4 กลุ่มเป้าหมายศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 10 – 22 ปี โดยจาแนกเป็นอาสาสมัคร/
แกนนา และสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่มาใช้บริการในศูนย์และครอบครัว
4.5 ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา : นักเรียนนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4.6 โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิก
ที่ความสามารถในด้านการเต้นและการร้องเพลงได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก
ทั่วประเทศ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนดาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ
TO BE NUMBER ONE
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนดผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาระดับจังหวัด
5.3 พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัด
5.4 จัดตั้งศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครสมาชิก
5.7 สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
5.8 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผน
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนดผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด
พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONEในหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัด

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาเตรียมความพร้อมการประกวด
ชมรมTO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครสมาชิก

สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานทางการศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบรายงานกิจกรรม
7.2 แบบประเมินผลการดาเนินงาน
7.3 แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ
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8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
8.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
8.8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
8.10 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8.11 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
8.12 นโยบายของจังหวัด
9 .เอกสารอ้างอิง
9.1 คู่มือการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
9.2 คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” สาหรับอาสาสมัคร/แกนนา ศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง ปี 2556
9.3 คู่มือการดาเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน: งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

1 เพื่อพัฒนาการดาเนินการเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา
2. เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์จังหวัด
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่องและต่อยอดอย่างยั่งยืน
4.เพื่อพัฒนาทักษะ ศักยภาพ องค์ความรู้ และสนับสนุนความเข้มแข็งของนักเรียน นักศึกษาในการจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
ทุกภาค
เรียน
7 วัน

2
3

กาหนดนโยบาย วิสัย ทัศน์ และแผนดาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก ของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE
แต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนดผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับ
จังหวัด
พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัด

4

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE

5

ส่งเสริมและสนับ สนุนให้ ห น่ว ยงานทางการศึก ษาเตรีย มความพร้อ มการ
ประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา
จั ด เวที แ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้เ พื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการและการรั บ สมั ค ร
สมาชิก
สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

6
7
8

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษา

ทุกภาค
เรียน
1 ปี
การศึกษา
1 ปี
การศึกษา
1 ปี
การศึกษา
1 ปี
การศึกษา
1ปี
การศึกษา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผลการด าเนิ น งานของชมรมสร้ า งกิ จ กรรมใน
หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาที่ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม
ทุกภาคส่วนได้ให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
ของชมรม TO BE NUMBER ONE

เอกสารอ้างอิง: 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 25463.พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.๒๕๕๔
4.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กเยาวชน5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

ผู้รับผิดชอบ

มีแผนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ที่ชัดเจน
คณะกรรมการจากหน่ว ยงานทางการศึก ษาทุก
สังกัดมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดได้รับการ
พัฒนาชมรม
นักเรียนทุกสังกัด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ
หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาได้ รั บ การส่ ง เสริ ม
สนับสนุน เข้ารับการประกวดชมรม
สมาชิกให้ความสนใจการสมัครเข้าร่วมชมรม

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่อ (กระบวนงาน) ข้อ 8.2
งานพิจารณาความดีความชอบผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันยาเสพติด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของบุคลากรที่ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
2.2 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหน่วยงานทางการศึกษา และมีผลการดาเนินงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ
2.3 เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ พัฒนากระบวนการดาเนินงาน และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานการศึกษาที่มีผล
การดาเนินงานดีเด่นได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
3. ขอบเขตงาน
3.1 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
ที่ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ ดังนี้
1) ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่ได้รับบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ให้ ได้รับเงินเดือน
เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติอีกร้อยละ 1 ของฐานในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครึ่งปี
ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับการเลื่อนกรณีพิเศษแล้ว อัตราการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้นั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคานวณ
2) กรณีผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น ให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษอีกร้อยละ 1 ของฐานในการ
คานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครึ่งปี ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนในกรณีปกติกับกรณีพิเศษแล้ว จะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 6 ของฐานในการคานวณ
3) กรณีผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
4. คาจากัดความ
4.1 บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ หมายความว่า การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด
4.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานของรัฐ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
ธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้างประจา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพนักงานราชการ
โดยผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม บาบัดรักษา อานวยการหรือ
สนับสนุนการดาเนินงานยาเสพติดอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการและลูกจ้างประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดด้วย โดยแบ่งเป็น
1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง โดยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านยาเสพติดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง หรือเป็นผู้
ที่ได้รับคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีภารกิจงานด้านยาเสพติดโดยตรง แต่มีภารกิจที่เกื้อกูลหรือสนับสนุนต่อ
การปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ หรือได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินงานด้านยาเสพติดเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล
5.2
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือ ก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น
5.3 แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ส่งผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
5.4 ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่หน่วยงานทางการศึกษา ได้เสนอ
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดตามโตวตา
ที่ได้รับจัดสรร
5.6 จัดทารายงานการประชุม เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
5.7 ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้จังหวัดดาเนินการเสนอที่
ประชุม ระดับจังหวัด
5.8 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคคล

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่ใช้ใน
การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่

แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น
ส่งผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่
หน่วยงานทางการศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น

จัดทารายงานการประชุม เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้จังหวัดดาเนินการเสนอที่ประชุม ระดับจังหวัด

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษให้ส่วนที่เกีย่ วข้อง
ดาเนินการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบาเหน็จความชอบกรณี
พิเศษประจาปี
7.2 แบบเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษประจาปี
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
9.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบาเหน็จความชอบกรณี
พิเศษประจาปี
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน: งานพิจารณาความดีความชอบผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันยาเสพติด

วัตถุประสงค์

ลาดับที่

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

1. เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของบุคลากรที่ส่งเสริม สนับสนุน และ ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีผลกา รดาเนินงานดีเด่น ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
2. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา และมีผลการดาเนินงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ
3. เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ พัฒนากระบวนการดาเนินงาน และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานการศึกษาที่มีผลการ
ดาเนินงานดีเด่นได้รับการพิจารณาความดีความชอบ

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่ใช้ใน
การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่มี
ผลงานดีเด่น
แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ คัดเลือก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ทีม่ ีผลการปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติดดีเด่น ส่งผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบคุ ณสมบั ติ เจ้ า หน้ า ที่ผู้ ป ฏิ บั ติง านด้ า นยาเสพติ ด ที่
หน่วยงานทางการศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดตามโควตาที่ได้รับจัดสรร
จัดทารายงานการประชุม เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้จังหวัดดาเนินการเสนอที่ประชุม ระดับจังหวัด
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

2
3
4
5
6
7
8

มาตรฐานคุณภาพงาน

2 วัน
1 วัน

มีคณะกรรมการ
ได้หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการพิจารณา

3 วัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

7 วัน

กลั่นกรองรายชื่อผู้ปฏิบัติงานได้ตรงตามหลักเกณฑ์

1 วัน

ได้มติที่ประชุมตามโควตาที่ได้รับจัดสรร

1 วัน
3 วัน

มีรายงานการประชุม
ระดับได้รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา

3 วัน

หน่วยงานต้นสังกัดทราบและดาเนินการสั่งเลื่อ น
ขั้นเงินเดือน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

หลักฐานอ้างอิง : 1.หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้า นยาเสพติด
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษประจาปี
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่อ (กระบวนงาน) ข้อ 8.3
งานศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาแผนดาเนินงานพัฒนาศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัด
2.3 เพื่อดาเนินการบริหารจัดการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
คู่ขนานกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
2.4 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย วัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษา อย่างยั่งยืน
3. ขอบเขตงาน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งใน และนอกสถานศึกษา
ที่เป็น พื้น ที่เสี่ย ง เร่ งสร้างระบบป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในทุกจังหวัดมุ่งการดาเนิน
ยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชาติทุกภาคส่วน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็นรากฐาน
การนาไปสู่ความยั่ งยืนของการแก้ไขปัญหา ใช้หลักเมตตาธรรมในการตัดวงจรด้านผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติด
ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด จาเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาโดยเร่งด่วนอันเป็น
การคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา แก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง พื้นที่
เสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสั่ งการให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการจัด
กิจ กรรมเชิงสร้ างสรรค์ของเยาวชนในทุกจั งหวัด ได้แก่ ลานกีฬา ลานดนตรี การประกวดเชิงสร้างสรรค์
โครงการบ้านหลังเรียน ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 ศูนย์ อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิก าร หมายถึง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ดในสถานศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกาหนดให้ทุกภาคส่วนต้องประสานความ
ร่วมมือและบูรณาการแผนงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4.2 ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับจังหวัดหมายถึง ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัด โดยศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่ง
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ นักเรียน นักศึกษา
ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกาหนดให้ทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือและบูรณาการแผนงาน ของ
ทุก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ การน านโยบายสู่ ก ารปฏิบั ติ ในสถานศึ กษา ระดับ จัง หวัด จึง กาหนดให้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัด มีที่
ทาการอยู่ ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) อานวยการ ประสานความร่วมมือ และบูรณาการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ
2) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
3) กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และรายงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่ อนาเสนอกระทรวงศึกษาธิกา
4) ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา แผนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา จังหวัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกาหนดผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
5.3 จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของจังหวัด
5.4 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษาจังหวัด และเครือข่ายเดือนละ 1 ครั้ง
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด ให้เป็นไปตามแผน
5.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล สาหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
5.7 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด
5.8 สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดนโยบาย/ แผนการดูแลป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด

จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด
ระยะ 5 ปี สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจังหวัด
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษาจังหวัด และเครือข่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา
ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มอบโล่รางวัล สาหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
ให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
และรายงานผลการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบรายงานกิจกรรม
7.2 แบบประเมินผลการดาเนินงาน
7.3 แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ
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8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
8.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
8.8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
8.10 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9. เครื่องมือหลักในการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของจังหวัด
9.3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9.4 นโยบายของจังหวัด
9.5 ระเบียบวาระการประชุม
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10.แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน: งานศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด รหัสเอกสาร:
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทาแผนดาเนินงานพัฒนาศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัด 3 เพือ่ ดาเนินการบริหารจัดการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาคู่ขนานกับยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 4 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย วัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา อย่างยั่งยืน

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

กาหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา แผนการดูแลป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และกาหนดผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ระยะ
5 ปี สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจังหวัด
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาจังหวัด
และเครือข่ายเดือนละ 1 ครั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา ขับเคลื่อนงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผน
จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละมอบโล่ ร างวั ล ส าหรั บ โรงเรี ย นที่ มี
ผลงานดีเด่นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก ากับ ติ ด ตาม และประเมิ นผลการด าเนิ นงานป้ อ งกัน และแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษา
สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน และรายงานผลการด าเนิ น งาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

2
3
4
5
6
7
8

2 เดือน
3 วัน
1เดือน

มาตรฐานคุณภาพงาน

มีนโยบายและแผนการดูแลป้องกันและแก้ไข กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ปัญหายาเทพติด
มีคณะกรรมการดาเนินการที่เป็นตัวแทนจาก
ทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง

เดือนละ 1 ครั้ง

มีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับจังหวัด
มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง

ทุกภาคเรียน

มีการขับเคลื่อนตามแผนที่กาหนดไว้

ทุกภาคเรียน

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทุกภาคเรียน

มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกภาคเรียน

มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง 1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของจังหวัด
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

ผู้รับผิดชอบ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1 . ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 8.4
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
2.2 เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
2.3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
3.2 การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาในจังหวัด
3.3 การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด
4. คาจากัดความ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง
กระบวนงานในการดาเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
ประกอบด้วย การป้องกัน การค้นหา การเฝ้าระวัง การรักษาและการบริหารจัดการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
หน่วยงานทางการศึกษา ในสถานศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษาจังหวัด
5.3 ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษา ตามบทบาทของศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษาจังหวัด
5.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและ
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด ในสถานศึกษาจังหวัด
ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ตามบทบาทของศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ในสถานศึกษาจังหวัด

กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบรายงานกิจกรรม
7.2 แบบประเมินผลการดาเนินงาน
7.3 แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
8.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
8.8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
8.9 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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9. เอกสารอ้างอิง
9.1 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานดีเด่น รางวัล
MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา 2559
9.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
11) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9.3 นโยบายของจังหวัด
9.4 เอกสารแนะนา ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand
Trace Addiction in Scool System : CATAS System) สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9.5 คู่มือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ปี 2561 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
9.6 EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด คู่มือสาหรับครูอนุบาล สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
9.7 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานดีเด่น รางวัล
MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา 2559
9.8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9.9 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9.10 นโยบายของจังหวัด
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน: งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาในจังหวัด
1. เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาในจังหวัด
3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาในจังหวัด

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

2
3
4
5

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา

2 เดือน

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใน
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจังหวัด

3 วัน

มี ค ณะ ก รรมก า ร ซึ่ งมี ส่ ว นร่ ว ม จ า ก ทุ ก
หน่วยงานทางการศึกษา

ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
ตามบทบาทของศู น ย์อ านวยการป้ อ งกั นและปราบปรามยาเสพติด ใน
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจังหวัด
กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด ใน หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

ตอลดปี
การศึกษา

มี ก ารขั บ เคลื่ อ นโดยกิ จ กรรม และโครงการ
ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกภาค
เรียน
ทุกภาค
เรียน

มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลอย่ า ง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
มีการวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ

มีนโยบาย มาตรการและแนวทางการป้องกัน กลุ่มพัฒนาการศึกษา
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เอกสารอ้างอิง 1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของจังหวัด
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ผู้รับผิดชอบ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่อ (กระบวนงาน) ข้อ 8.5
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา
2.2 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทาง
การศึกษาสถานศึกษา
3.2 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
4. คาจากัดความ
4.1 การพัฒ นาระบบ หมายถึ ง (System Development) ประกอบไปด้ว ยการเขีย น
โปรแกรมเพื่อสร้างระบบงาน การทดสอบโปรแกรมหน่วยย่อย (Unit Test) การทดสอบระบบรวม (System
Integration Test) การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ (Bug) ตลอดจนการจัดทาเอกสาร (Document) ต่างๆ ทั้งใน
ส่วนของเอกสารโปรแกรม เอกสารระบบ และคู่มือการฝึกอบรมสาหรับผู้ปฏิบัติงานข้อควรคานึงในการพัฒนา
ระบบ คือ การเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพัฒนาต่อได้ง่าย
4.2 ระบบสารสนเทศ ( Information System หรือ IS) คือ งานประยุกต์คอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทาหน้าที่รับข้อมูล (input) แล้วนามาประมวลผล (process) ให้เป็นสารสนเทศ
(information) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การใช้งาน องค์ประกอบรวมของระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ, ซอฟต์แวร์ ได้แก่โปรแกรมต่าง ๆ
สาหรับประมวลผลข้อมูล, ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทางาน, บุคลากร ซึ่งทาหน้าที่
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และคู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
4.3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด และพฤติกรรมเสี่ยงการใช้สารเสพติด ที่ได้จากระบบดูแลและติดตามการ
ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand Trace Addiction in School System : CATAS System) และการ
รายงานผลการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Narcotics Information System For
Province Agency : NISPA)
4.5 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญ
ขององค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน(Alignment) และจะ
สาเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดาเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.3บูรณาการและประสานความร่วมมือการค้นหา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชน การรายงานผลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand Trace
Addiction in School System : CATAS System) และการรายงานผลการดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (Narcotics Information System For Province Agency : NISPA
5.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานทางการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน
แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

บูรณาการประสานการค้นหา การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
การรายงานผลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
(Careand Trace Addiction in School System : CATAS System)
และการรายงานผลการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(Narcotics Information System For Province Agency : NISPA

กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบรายงานกิจกรรม
7.2 แบบประเมินผลการดาเนินงาน
7.3 แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
8.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
8.8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
8.10 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9.2 นโยบายของจังหวัด
9.3 เอกสารแนะนา ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand
Trace Addiction in Scool System : CATAS System) สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9.4 คู่มือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ปี 2561 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
9.5 EFภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด คู่มือสาหรับครูอนุบาล สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
9.6 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานดีเด่น
รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา 2559
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน: การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์

ลาดับที่
1

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

2
3

4

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการพั ฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

2 เดือน

บูรณาการและประสานความร่วมมือการค้นหา การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน การรายงานผลในระบบ
ดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand
Trace Addiction in School System : CATAS System) และ
การรายงานผลการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(Narcotics Information System For Province Agency :
NISPA
กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานทางการ
พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา

ตอลดปีการศึกษา

3 วัน

ทุกภาคเรียน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
มีนโยบายและมาตรการ ในการพัฒนาระบบ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ข้อมุลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
คณะกรรมการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เกิ ด ก า ร บู รณ ก า ร ก า รด า เ นิ นง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ

มีการกากับติดตาม และประเมินผล
อย่างต่อเนือง

เอกสารอ้างอิง 1. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของจังหวัด
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชือ่ งาน (กระบวนงาน) ข้อ 8.6
การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มค้นและพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับเด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ด้านจิตสังคมในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
2.3 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การสร้างภูมิคุ้มค้นและพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับเด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
3.2 การส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ในด้านการป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชน ด้านจิตสังคมในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
3.3 การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางสมอง โดยผ่านสื่อ เกมและนิทาน
4.2 การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน หมายถึง
ปัญหาที่นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที
4.3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้านจิตสังคมในสถานศึกษา หมายถึง
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้
ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.3 บูรณาการการจัดให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาในจังหวัด
5.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและ
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการให้
ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
การให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา

บูรณาการการจัดให้ความรู้แก่บุคลากร
ที่รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด

กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบรายงานกิจกรรม
7.2 แบบประเมินผลการดาเนินงาน
7.3 แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
8.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
8.8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
8.10 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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9. เอกสารอ้างอิง
9.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9.2 นโยบายของจังหวัด
9.3 เอกสารแนะนา ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand
Trace Addiction in Scool System : CATAS System) สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9.4 คู่มือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ปี 2561 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
9.5 EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด คู่มือสาหรับครูอนุบาล สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
9.6 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานดีเด่น รางวัล
MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา 2559
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน: การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มค้นและพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับเด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ด้านจิตสังคมในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
3. เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
มี น โยบาย มาตรการและ แผนงานในการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน
การให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา

2 เดือน

2

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา

3 วัน

ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปั ญ หายาเสพติดในหน่ ว ยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา
มีคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3

บูรณาการการจัดให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาในจังหวัด

ตลอดปี
การศึกษา

มีการบูรณการ /จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพ

4

กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคเรียน มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
การให้ ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง : 1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของจังหวัด
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 8.7
งานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาแผนดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2.2 เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2.3 เพื่อดาเนินการบริหารจัดการและมีกระบวนการดาเนินงานงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2.4 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา อย่างยั่งยืน และพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตงาน
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
และในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยา
เสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุขตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้กาหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลักหน่วยงานและสถานศึกษา
ดาเนินการดังนี้
3.1 ผู้บริหารทุกระดับนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ
จัดทาแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงานทางการศึกษา
3.2 ผู้บริหารทุกระดับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ความสาคัญและมีจิตสา
นึกร่วมกันที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ความร่วมมือและร่วม
แรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดใน
สถานศึกษากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆค่ายคุณธรรมกิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติดส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของนักเรียนนักศึกษา
3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เสริมสร้างจิตสานึกทักษะชีวิต
ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึงโดยสร้าง
เครือข่ายแกนนาทุกระดับในหน่วยงานทางการศึกษา
3.5 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดาเนินงานยุทธศาสตร์ 5 มาตรการตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขคือมาตรการป้องกันมาตรการค้นหามาตรการรักษามาตรการเฝ้า
ระวังมาตรการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ต้องมี
แผนงานต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่ายไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก
3.6 ผู้บริหารทุกระดับอานวยการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและจัด
มาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่นด้วยการยกย่องชมเชยมอบโล่เกียรติบัตรเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ
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4. คาจากัดความ
4.1 ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว หมายถึง การดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนก
สีขาว เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคาปรึกษา คาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสม
จากผู้ที่เป็นแกนนา และครู อาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนนาในห้องเรียนดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือนแนะนาเพื่อน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและ
ปัญหาอื่นๆที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียน นักศึกษา
แกนนาประจาห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และเพื่อนที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแนะนาและให้การ
ช่วยเหลือ การบริหารจัดการ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา
แกนนา เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
4.2 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง การดาเนินงานป้องกันและลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา สนับสนุนและ
ส่งเสริมกระบวนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา ให้มีกระบวนการ
ที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนาไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่
4.3 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
โครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คณะกรรมการปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และคณะทางานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
จัดทาแผนปฏิบัติการ อานวยการ กากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานต้นสังกัด และประสานงานกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กาหนดผู้รับผิดชอบจาก
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ระดับจังหวัด
5.3 จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
จังหวัด
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข กากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด
5.5 จัดประกวด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข และมอบรางวัล สาหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับทอง และระดับเพชร ให้เกิดความยั่งยืน
5.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา โล่รางวัล สาหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นให้เกิดความยั่งยืน
5.7 สรุปผลการดาเนินงาน และประกาศผลการดาเนินงานให้หน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษา ในจังหวัดทราบ
5.8 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข หน่วยงานทางการศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดนโยบายให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา มีระบบการดูแล
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหน่วยงานทางการศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กาหนดผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
ระดับจังหวัด
จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่
ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจังหวัด
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการดาเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ในหน่วยงานทาง
การศึแลกเปลี
กษา ย่ นเรียนรู้
จัดประกวด เวที
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มอบรางวัล สาหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับทอง
และระดับเพชร
รายงานผลการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา โล่รางวัล สาหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น

ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
ประกาศผลการดาเนินงานให้หน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษาในจังหวัดทราบ

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คู่มือการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
7.2 แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว
7.3 แบบสถานศึกษาสีขาว (แบบประเมินคณะกรรมการ)
7.4. แบบสถานศึกษาสีขาว (แบบประเมินกรรมการรายบุคคล)
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8. ข้อกฎหมายที่กาหนด
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
8.7 พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. 2561
8.8 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
9. เอกสารอ้างอิง
9.1ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9.2ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
9.3 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9.5 นโยบายของจังหวัด
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10. แบบฟอร์มมาตรฐานงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทาแผนดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2. เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
.3. เพื่อดาเนินการบริหารจัดการและมีกระบวนการดาเนินงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษอย่างยั่งยืน และพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ลาดับที่
1

2

3

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการ
ศึกษา มีระบบการดูแลป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กาหนดผูร้ ับผิดชอบจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด
จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชัดเจน
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจังหวัด

4
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
การดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานในหน่วยงานทางการศึกษา

รายละเอียดงาน
1.กาหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการ
ดูแ ลป้ อ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติด ในหน่ว ยงานทาง
การศึกษา
2.แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบจากหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาระดั บ
จังหวัด

เวลาดาเนินการ
ทุกภาคเรียน

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติ ด ในสถานศึ ก ษาของจั ง หวั ด
ครอบคลุมหน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัด

7 วัน

คณะกรรมการด าเนิ น งานสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบาย และ
กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

3. จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชัดเจน
ทุกภาคเรียน
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจังหวัด
4.ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการดาเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกากับ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

ทุกภาคเรียน

หน่ ว ยงานทางการศึก ษาทุ ก สั ง กั ด มี
แผนในการดาเนินงานสามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการได้อย่าง
มีคุณภาพ
หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาพั ฒ นาการ
ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
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ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

5

จัดประกวด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมอบรางวัล สาหรับโรงเรียน
ที่มีผลงานดีเด่นระดับทอง และระดับเพชร ให้เกิดความยั่งยืน

6.
รายงานผลการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา โล่รางวัล
สาหรับโรงเรียน
ทีประชุ
่มีผลงานดี
นให้เกิดาเนิ
ความยั
น
มสรุปเด่ผลการด
นงาน่งยืและประกาศผลการด
าเนินงานให้
หน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดทราบ

7.

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข หน่วยงานทางการศึกษา

8.

รายละเอียดงาน
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น พั ฒ นาการด าเนิ น โครงการ
สถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ก ากั บ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ในหน่ ว ยงานทาง
การศึกษา

เวลาดาเนินการ
7 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด กลุ่มพัฒนาการศึกษา
พั ฒ นา ก า รด า เนิ น งา นโ ครงก า ร
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
เป็นต้นแบบการดาเนินงาน

6.ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร
สถานศึ ก ษาสีข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข เสนอ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา โล่รางวัล สาหรับโรงเรียนที่มี
ผลงานดีเด่นให้เกิดความยั่งยืน

หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
7 วัน ภายในจั ง หวั ด มี ผ ลงานโครงการ
สถานศึ ก ษาสี ข าว และลดปั ญ หายา
เสพติดให้เกิดความยั่งยืน

7.ประชุ ม สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน และประกาศผลการ
ดาเนินงานให้หน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดทราบ

หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด
1 วัน สามารถรายงานผลการดาเนินงานและ
สรุปผลการ

8. ประชาสัมพันธ์สถานศึก ษาที่มีผลงานดีเด่น
โครงการสถานศึก ษาสีข าวปลอดยาเสพติดและอบายมุ ข
หน่วยงานทางการศึกษา

ทุกภาคเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เอกสารอ้างอิง1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรมการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

6.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
11. ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
7.พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. 2561
12. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
8.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)ยาเสพติดในสถานศึกษา
9.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
13. นโยบายจังหวัด
10.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 8.8
ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
2.2 เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
3.2 การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง การส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เช่น งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ
4.2 การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ทางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทั้ง 5 ด้าน คือ มีกระบวนการป้องกัน กระบวนการค้นหา
กระบวนการดูแลบาบัดรักษา กระบวนการเฝ้าระวัง และกระบวนการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ “4 ต้อง 2 ไม่”
ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องจัดทาแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล
และไม่ไล่นักเรียนออก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการและกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.2 บูรณาการและประสานความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
5.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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กาหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ
แผนงาน/โครงการและกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

บูรณาการและประสานความร่วมมือ
การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้
รายงานผลการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
8.5พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
8.7อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
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9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
9.3 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9.5 นโยบายของจังหวัด
9.6 เอกสารแนะนา ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา Careand
Trace Addiction in Scool System : CATAS System) สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9.7 คู่มือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ปี 2561 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
9.8 EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด คู่มือสาหรับครูอนุบาล สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
9.9 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานดีเด่น
รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา 2559
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน: ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ .1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. เพือ่ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 2 เดือน
ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานหน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษา

มี น โยบาย มาตรการและ แผนงานในการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ในด้านการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในหน่ ว ยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา

บูรณาการและประสานความร่วมมือ ในการจัด กิจกรรมป้องกันและ ตลอดปี
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมป้องกันและ ทุกภาคเรียน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา

มีการบูรณการ /จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพ
มีเวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ กิจ กรรมการป้ อ งกั น
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในหน่ ว ยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา

4

ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานผลการด าเนิ น งานการจั ด ทุกภาคเรียน
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษา

มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

5

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบการจัด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุกภาคเรียน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

มีการพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2
3

เอกสารอ้างอิง : 1.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา2. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของจังหวัด
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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9. งานส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน ได้แก่
9.1 การส่งเสริมและประสานงานการศาสนา
9.2 การส่งเสริมและประสานงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
9.3 การส่งเสริมและประสานงานด้านการกีฬาเพื่อการศึกษา
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 9.1
การส่งเสริม ประสานงานและพัฒนางานด้านการศาสนา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานการศาสนา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย
2.2 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการศาสนาในจังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ดาเนินโครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3. ขอบเขตงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนงานการศาสนา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย
3.2 การขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการศาสนาในจังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
4. คาจากัดความ
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานการศาสนา หมายถึง การนาองค์กรทางศาสนา ให้มีบทบาทในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย
และการส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม โครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา
กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกนักเรียนดีเด่น
เยาวชนดีเด่นและสถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมการประกวดบรรยายธรรม การประกวดสวดมนต์
หมู่ทานองสรภัญญะ การตอบปัญหาธรรมมะ ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมยกย่องและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารคนดี มีคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ให้แก่หน่วยงาน ชุมชน และประชาชนเป็นต้น
4.2 ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการศาสนาในจังหวัด หมายถึง การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศาสนาจัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม การมีจิตสานึก
4.3 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่กาหนดขึ้นมาภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมราลึกถึงคุณของ
พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ สาหรับวันสาคัญทางพุทธศาสนาที่ประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนได้ยึดถือ
และปฏิบัติศาสนพิธีสืบต่อกันมาได้แก่วันวิสาขบูชา (วันพระพุทธ), วันมาฆบูชา (วันพระธรรม), วันอาสาฬหบูชา
(วันพระสงฆ์), วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา นอกจากนี้ ยังมีวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่
พุทธศาสนิกชนจานวนไม่น้อยไม่รู้จัก นั่นคือ “วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระบรมศพของพระพุทธเจ้าภายหลัง
พุทธปรินิพพานแล้ว 7วัน” ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน จึงควรทราบถึงความเป็นมาของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาแต่ละวัน อีกทั้งควรทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีของ
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ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาตลอดจนนาเอาวิธีปฏิบัติและคาสอนทางศาสนาที่สาคัญ ๆ ในวันเหล่านั้น มา
ใช้ในชีวิตประจาได้อย่างมีความสุข
5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์งานการศาสนา ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศาสนา
5.3 แต่งตั้งคณะทางานกาหนดนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดาเนินงานด้าน
การศาสนาของจังหวัดในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการงาน
ด้านการศาสนาให้มีคุณภาพ
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา(กศจ.)
5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการศาสนา
5.6 ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ดาเนินงานตามกิจกรรมการ
ศาสนาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
5.7 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านการศาสนา
5.8 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์งานการศาสนา ของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศาสนา
จัดทานโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดาเนินงานด้านการ
ศาสนาของจังหวัดในภาพรวมของหน่วยงานสังกัด โดยการพัฒนาเชิง
บูรณาการงานด้านการศาสนาให้มีคุณภาพ

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกกลั่นกรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ด้านการศาสนา
ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด
ดาเนินงานตามกิจกรรมการศาสนาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนจัดขึ้น
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านการศาสนา

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7. แบบฟอร์มที่ใช้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาหนดตามความเหมาะสม
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8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2560
8.2 คาแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 12 กันยายน พ.ศ. 2557 มาตราที่ 19
8.3 ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
8.5 กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
8.7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4
8.8 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
8.9 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
9. เอกสารอ้างอิง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: การส่งเสริม ประสานงานและพัฒนางานด้านการศาสนา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานการศาสนา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

2. เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการศาสนาในจังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ศึก ษาวิ เ คราะห์ ง านการศาสนา ของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารและ 1 เดือน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศาสนา
1 เดือน

2
3

กาหนดนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดาเนินงานด้าน 2 สัปดาห์
การศาสนาของจังหวัดในภาพรวมของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการงานด้านการ
ศาสนาให้มีคุณภาพ
นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง 2 สัปดาห์
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา

4
5

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านการศาสนา
ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ดาเนินงาน
ตามกิจกรรมการศาสนาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านการศาสนา

6
7

1 สัปดาห์
ภาคเรียนละ2
ครั้ง
อย่างน้อย
ภาคเรียนละครั้ง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

งานด้านการศาสนาของจังหวัดผ่านการวิเคราะห์จาก กลุ่มพัฒนาการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วนทุกภาคส่วน
มีฐานข้ อ มูลสารสนเทศด้า นการศาสนาครอบคลุ ม
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ
แผนงาน จุดเน้น เป้าหมายในการดาเนินงานด้านการ
ศาสนา มีการบูรณาการเชิงพื้นที่
แผนงาน จุดเน้น และเป้าหมายการดาเนินการ
ศาสนาของจังหวัดผ่านความเห็นชอบ กศจ.
มีคณะกรรมการดาเนินงานด้านศาสนาที่ได้มาจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จานวนทุกภาคส่วนมีการจัดกิจกรรมและร่วม
กิจกรรมด้านศาสนาในเพิ่มขึ้น
มีการกากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
งานด้านศาสนาของจังหวัด

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนง1าน) ข้อ 9.2
การส่งเสริม ประสานงานและพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย
2.2 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรมในจังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
3. ขอบเขตงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย
3.2 การขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรมในจังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
4. คาจากัดความ
4.1 ส่งเสริมและประสานงาน ศิลปะ วัฒนธรรม หมายถึง การนาองค์กร บุคคลและภูมิปัญญาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมหลายรูปแบบ เช่น การประกวดดนตรี การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน กิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน อัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์พื้นบ้าน ภาษา วรรณกรรมพื้นบ้าน การจัดแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การ
เรียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มัคคุเทศก์ การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ
กีฬาภูมิปัญญาไทย และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ เป็นต้น
4.2 ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในจังหวัด หมายถึง การจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม จัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะ และ
วัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรม การมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร/หน่วยงาน
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน
4.3 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นตามวิถีชีวิตของคนในสังคม
เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคม
เดียวกันสามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกันอันจะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม นั้น ๆ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์งานศิลปะ วัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
5.3จัดทานโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมของ
จังหวัดในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการงานด้านศิลปะ
วัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5.5แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
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5.6 ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ดาเนินงานตามกิจกรรมศิลปะ
วัฒนธรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
5.7 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
5.8 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์งานด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จัดทานโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดาเนินงานด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ของจังหวัดในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีคุณภาพ

เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษากลัน่ กรอง
และกศจ. พิจารณาเห็นชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด
ดาเนินงานตามกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น

กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านการศาสนา

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสารวจข้อมูลด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
7.4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาหนดตามความเหมาะสม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2560
8.2 คาแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 12 กันยายน พ.ศ. 2557 มาตราที่ 19
8.3 ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
8.5 กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
8.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
9.2 กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม
9.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: การส่งเสริม ประสานงานและพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรมในจังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1
2

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ศึกษาวิเคราะห์งานศิลปะ วัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 เดือน

จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่ง
1 เดือน
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
จัดทานโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดในภาพรวมของหน่วยงาน
15 วัน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
1 เดือน
กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตอลดปีการศึกษา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด
ดาเนินงานตามกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมของหน่วยงานทั้ง
ตลอดปีการศึกษา
ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านศิลปะ
ภาคเรียนละ
วัฒนธรรม
2 ครั้ง
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่
ปลายภาค
ประชาสัมพันธ์

3

4
5
6
7
8

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
งานศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดผ่านการ
วิเคราะห์จากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องโดยการมี
ส่วนร่วนทุกภาคส่วน
มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ครอบคลุม นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ
แผนงาน จุ ดเน้ น เป้ า หมายในการดาเนินงาน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม มีการบูรณาการเชิงพื้นที่
จากทุกภาคส่วนในจังหวัด

แผนงาน จุดเน้น และเป้าหมายการดาเนินการ
ผ่านความเห็นชอบ กศจ.
มีคณะกรรมการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จานวนหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมและร่วม
กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมในเพิ่มขึ้น
มีก ารก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อ การ
พัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัด
มีผลการดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เอกสารอ้างอิง: 1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ผู้รับผิดชอบ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. . ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 9.3
การส่งเสริมและประสานงานและพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการส่งเสริม ประสานงานและพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2.2 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษาในจังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
3. ขอบเขตงาน
3.1 การส่งเสริม สนับสนุนงานพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3.2 การขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษาในจังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
4. คาจากัดความ
4.1 ส่งเสริมและประสานงานการกีฬาเพื่อการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านออกกาลังกายและการกีฬา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายการกีฬาระหว่างชุมชนและ
สถานศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัว และการจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นบูรณาการเชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาด้านต่าง ๆ
โดยนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา พร้อมหาวิธีการสร้างคนที่มีความสามารถด้านกีฬา ให้มี
ศักยภาพไปแข่งขันในระดับชาติ และแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มาร่วมสนับสนุนทั้งในเรื่องของการ
กาหนดแผนนโยบายการกีฬางบประมาณ เป็นต้น
4.2 ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการกีฬาเพื่อการศึกษาภายในจังหวัด หมายถึง การจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จัดทาแผนงาน/ โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษา โดยให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา มีการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง รู้กฎ กติกา จนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ มีทัศนคติที่ดี
มีระเบียบวินัยและมีน้าใจนักกีฬา รวมถึงมีการจัดวางระบบโครงข่ายในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และครอบครัว ในการผลักดันให้การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตตั้งแต่ระดับปฐมวัย รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
4.3 กีฬาเพื่อการศึกษา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมกีฬาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้ต้องใช้ทรัพยากร การสนับสนุน
ของภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการที่ดี การศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา เพื่อพัฒนา
นักกีฬาโดยการวางรากฐานและการวางแผนพัฒนานักกีฬาระยะยาวโดยใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬารวมทั้ง
การศึกษาในด้านการเจริญเติบโตของเด็ก และเยาวชน ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ถึงพัฒนาการด้าน
ต่างๆ วุฒิภาวะร่างกายและจิตใจ อารมณ์ จนนาไปสู่การวางแผนการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับวัย
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์งานพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษาในจังหวัด
5.3กาหนดนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดาเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬาเพื่อ
การศึกษาในจังหวัด ในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการงาน
ด้านการกีฬาเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.) กลั่นกรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5.5แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านพัฒนาการกีฬาเพื่อ
การศึกษาในจังหวัด
5.6 ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ดาเนินงานตามกิจกรรม
พัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษาในจังหวัด ตามบริบทเชิงพื้นที่
5.7 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษาในจังหวัด
5.8 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์งานด้านกีฬาเพื่อ
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกีฬาเพือ่ การศึกษา
กาหนดนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการ
ดาเนินงานด้านกีฬาเพื่อการศึกษา ของจังหวัดในภาพรวม
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนา
เชิงบูรณาการงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีคุณภาพ

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา กลัน่ กรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
เห็นชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ด้านกีฬาเพื่อการศึกษา
ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด
ดาเนินงานตามกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อการศึกษา
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น

กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านกีฬาเพื่อการศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสรุปผลการ
ดาเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสารวจเพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านกีฬาเพื่อการศึกษา
7.2 ระเบียบวาระการประชุม
7.3 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งานด้านกีฬาเพื่อการศึกษา
7.4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาหนดตามความเหมาะสม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2560
8.2 คาแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 12 กันยายน พ.ศ. 2557 มาตราที่ 19และนโยบายด้านที่ 5
ข้อ 5.5
8.3 ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
8.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
8.5 กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
8.6 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8.7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4
8.8 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
9. เอกสารอ้างอิง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: การส่งเสริมและประสานงานและพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการส่งเสริม ประสานงานและพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด

รหัสเอกสาร:

2. เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษาในจังหวัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ศึกษาวิเคราะห์งานกีฬาเพื่อการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

1 เดือน

2

จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกีฬาเพื่อการศึกษา

3

กาหนดนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านการกีฬาเพือ่ การศึกษาของจังหวัดในภาพรวมของ
15 วัน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนาเชิงบูรณา
การงานกีฬาเพื่อการศึกษา ให้มีคุณภาพ
น าเสนอคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา
1 เดือน
กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/
ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรม ด้านกีฬาเพื่อการศึกษา
ประสานหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด
ตลอดปีการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมการกีฬาเพื่อการศึกษา
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ด้านกีฬา เพื่อ
ภาคเรียนละ
การศึกษา
2 ครั้ง
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน และเผยแพร่ ปลายภาคเรียน
ประชาสัมพันธ์

4
5
6
7
8.

1 เดือน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
งานกีฬาเพื่อการศึกษาของจังหวัดผ่านการ
วิเคราะห์จากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องโดยการ
มีส่วนร่วนทุกภาคส่วน
มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการกีฬาเพื่อการศึกษา
ครอบคลุม นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ
แผนงาน จุดเน้น เป้าหมายในการดาเนินงานด้าน
การกีฬาเพื่อการศึกษา มีการบูรณาการเชิงพื้นที่
จากทุกภาคส่วนในจังหวัด

แผนงาน จุดเน้น และเป้าหมายการดาเนิน งาน
ด้านการกีฬาเพื่อการศึกษาผ่านความเห็นชอบ กศจ.
มีคณะกรรมการดาเนินงานด้านการกีฬาเพื่อการศึกษา
ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จานวนหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมและร่วม
กิจกรรมการกีฬาเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น
มีการกากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
งานด้านการกีฬาเพื่อการศึกษาของจังหวัด
มีผลการดาเนินงานการกีฬาเพือ่ การศึกษา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

เอกสารอ้างอิง : 1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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ข้อ 10. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทประสานและส่งเสริมการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ประกอบด้วย 6 กระบวนงาน ได้แก่
10.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระบบของสถานศึกษาทุกระดับ อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
10.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
10.3 การพัฒนาการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติ และต่างชาติพันธุ์
10.4 การส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และออกกลางคัน
10.5 งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
10.6 งานพัฒ นาการจั ด การศึก ษาขั้ น พื้น ฐานของบุ ค คล ครอบครั วองค์ก ร ชุ ม ชน องค์ ก ร
วิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 10.1
การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระบบของสถานศึกษาทุกระดับ อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้มีกรอบและแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบของ
สถานศึกษาในทุกสังกัด
2.2 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรง
ตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ขอบเขตงาน
3.1 กาหนดให้มีกรอบและแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ
ของสถานศึกษาในจังหวัด ทุกสังกัด
3.2 การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรง
ตามบทบาทหน้าที่ ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.3 การให้เด็กในวัยเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาตรงตามความถนัด ความสนใจ
4. คาจากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลที่แน่นอน
โดยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4.2 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4.3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาและระดับปริญญา
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4.5 เด็ก และเยาวชน หมายถึง เด็กที่มีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
4.6 นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนในสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา
4.7 นักศึกษา หมายถึง ผู้เรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
4.8 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจาหรือ
เด็กที่อยู่รับใช้การงาน
4.9 แบบ บค. หมายถึง แบบฟอร์มที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4.10 พื้นทีเ่ ขตบริการของสถานศึกษา หมายถึง อาณาบริเวณที่สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาและจังหวัดกาหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยผ่านความชอบจาก กศจ. ทั้งนี้ ให้ยึด ทร. 14
เขตการปกครอง การคมนาคม และสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและ
นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก
4.11 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัด หมายถึง การจัดตั้งศูนย์บริการ
การรับนักเรียน นักศึกษา การแก้ปัญหาการรับนักเรียน นักศึกษา โดยตั้งขึ้น ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดาเนินการ อื่นใดให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ
กระทรวง
5.2 กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด
5.3 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.) กลั่นกรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียน
5.5 แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาดาเนินการตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด
5.6กากับ ติดตาม และตรวจสอบการรับนักเรียน นักศึกษา
5.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบกฎหมาย /แนวปฏิบัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดาเนินการจัดทานโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษา
ระดับจังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย

แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาดาเนินการตามนโยบาย

กากับ ติดตามและตรวจสอบ
การรับนักเรียน นักศึกษา

สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบ บค.01 – แบบ บค. 31
7.2 แบบ พฐ.01 – แบบ พฐ. 25
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8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.3 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
8.4 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550
8.5 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 25461
8.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับผู้ที่มิใช่
ผู้ปกครอง ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ พ.ศ. 2546
8.8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
8.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
หรือหลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
8.10 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
8.11 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน)งานพัฒนาให้มีการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษาในทุกระดับ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีกรอบและแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบของสถานศึกษาในทุกสังกัด
2. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ\
3. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เวลาดาเนินการ

1.

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรีย น
3 วัน
นักศึกษา ระดับกระทรวง

2.

จังหวัดจัดทานโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรั บนักเรียน นักศึกษา
ระดับจังหวัด

3.

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ การพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา

4.

แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม กาหนดนโยบาย

5.

แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาดาเนินการตามนโยบาย

6.
7.

กากับ ติดตาม และตรวจสอบการรับนักเรียน นักศึกษา
สรุปและรายงานผล

15 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นโยบาย และแนวปฏิบัตกิ าร
รับนักเรียน นักศึกษาของ
จังหวัดเป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1 เดือน
1 เดือน

รู ป แบบตามคณะกรรมการ
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ

15 วัน

หน่วยงานทางการศึกษาปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มิถุนายน

มีการตรวจสอบทุกกระบวนการ
มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

เอกสารหลักฐาน : : 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า

8.6.1.1
น

ว
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1. ชือ่ งาน (กระบวนงาน) ข้อ 10.2
การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร
และชาวเลให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
2.2 เพื่อให้การส่งเสริม พัฒนา และประสานงานในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาใน
จังหวัดที่มีประชากรวัยเรียนในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเลได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
3. ขอบเขตงาน
3.1 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร
และชาวเลให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
3.2 การส่งเสริม พัฒนา และประสานงานในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในจังหวัดที่มี
ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเลได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
4. คาจากัดความ
4.1 พื้น ที่ ภูเขา ทุร กัน ดาร หมายถึง การจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้ว ย
การศึกษาแห่งชาติให้แก่ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภูเขา และที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารห่างจากชุมชนทั่วไป
4.2 ชาวเล หมายถึง กลุ่มชาติพันธ์หรือชนเผ่าที่มีภาษาและวัฒนธรรม เฉพาะของตนเอง
อันแตกต่างไปจากคนไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคใต้ของประเทศไทยในฝั่งอันดามัน อาศัยในเรือเพื่อใช้
เป็นบ้านและยานพาหนะ
4.3 ประชากรวัยเรียน หมายถึง บุคคลที่ต้องการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญ
งอกงามของตนเองและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การสร้างองค์ ความรู้อันเกิดจากกการจัดสภาพแวดล้อม สังคม และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดกากรศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
สถานประกอบการ ฯลฯ
5.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประชากรวัยเรียน
5.3 ตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
จังหวัด
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา
ทุรกันดาร และชาวเลจังหวัด
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรุปผลการดาเนินงาน
5.6 รายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานความร่วมมือกับที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ในการจัดกากรศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบัน สถานประกอบการ ฯลฯ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับประชากรวัยเรียน

ตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดารและชาวเล จังหวัด

เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และ กศจ. พิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร
และชาวเลจังหวัด

กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนา สรุปผล

รายงานผลการดาเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบ บค.01 – แบบ บค. 31
7.2 แบบ พฐ.01 – แบบ พฐ.25
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.3 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
8.4 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
8.5 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
8.6 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545
8.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
8.8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครอง
ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ พ.ศ. 2546
8.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
8.10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือ
หลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
8.11 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548
8.12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)การพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเลให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
2. เพื่อให้การส่งเสริม พัฒนา และประสานงานในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในจังหวัดที่มีประชากรวัยเรียนในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเลได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1
ประสานความร่ว มมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุก
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจใน
สังกัดมีส่วนร่วมในการกาหนด
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นการจั ด กากรศึ ก ษาของบุ ค คล
ขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบ
15 วัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบัน สถานประกอบการ ฯลฯ
2

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประชากรวัยเรียน

3

ตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่
15 วัน
ภูเขา ทุรกันดารและชาวเล จังหวัด
นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
15 วัน
พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร
1 เดือน
และชาวเลจังหวัด
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ทุกภาคเรียน
สรุปผล
รายงานผลการดาเนินงาน

4

5

6
7

1 เดือน

มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุม
ชัดเจนเป็นปัจจุบัน
มีศูนย์ประสานงานเพื่อการ
บริการผู้เรียนอย่างทั่วถึง
มีเรื่องเสนอคณะอนุกรรมกาฯ
และ กศจ
คณะกรรมการด าเนิ น การ
ร่ว มกันแบบบู รณาการและ
ส่งต่อ
มีการตรวจสอบทุก
กระบวนการ
มีผลการดาเนินงานเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ปลายภาคเรียน
เอกสารอ้างอิง:

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
4. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
5. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 25506. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 10.3
การพัฒนาการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติ และต่างชาติพันธุ์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ
2.2 เพื่อจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ได้เข้า
เรียนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
1.3 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ
2. ขอบเขตงาน
3.1 ให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ
3.2 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ได้ เข้า
เรียนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
3.3 เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ
4. คาจากัดความ
4.1 เด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธ์ หมายถึง เด็กทีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ หรือเด็ก
ที่ไม่ใช่เชื้อชาติสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย
4.2 เด็ก และเยาวชน หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษากฎมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ
5.2 จัดทาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธ์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.3 แต่งตั้งคณะทางานและประชุมกาหนดแนวทางการพัฒนา
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.) กลั่นกรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
5.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาตามความเหมาะสม
5.6 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา
5.7รายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษากฎมาย ระเบียบ
และแนวปฏิบัติ

ศึกษาข้อมูลเด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แต่งตั้งคณะทางานและประชุมกาหนด
แนวทางการพัฒนา

นาเสนอคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กลั่นกรอง และ กศจ. พิจารณา

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการศึกษาตามความเหมาะสม
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน
พัฒนาการจัดการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7 – 16 ปี) ทีย่ ังไม่ได้เข้าเรียนซึ่งเป็น
เด็กไร้สัญชาติ ต่างชาติพันธุ์
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
8.5พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน)การพัฒนาการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติ และต่างชาติพันธุ์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ
2. เพื่อจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ได้เข้าเรียนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
ศึกษากฎมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ
1 เดือน
2

ศึกษาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธ์เพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แต่งตั้งคณะทางานและประชุมกาหนดแนวทางการ
พัฒนา
น าเสนอคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
การศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการศึ ก ษาธิการ
จังหวัดพิจารณา
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาตามความ
เหมาะสม
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับ สนุนพัฒนาการจั ด
การศึกษา
รายงานผลการดาเนินงาน

3
4.

5
6
67

1 เดือน
15 วัน
1 เดือน
ตลอดปี
การศึกษา
ภาคเรียนละ
2 ครั้ง
ปลายภาคเรียน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

มีคณะทางานและมีการ
ประชุม
มีการดาเนินงานผ่าน
คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการศึกษาธิกาจังหวัด
มี ห ลั ก ฐานร่ อ งร่ อ ยในการ
กากับ ติดตามฯ
มีการรายงานผลที่ตรวจสอบ
ได้เป็นหลักฐาน

เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2550
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2553
3. ระเบียบ / หลักเกณฑ์/ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. พระราชบัญญัติการกาหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
5. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 10.4
การส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และออกกลางคัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ สถานศึกษามีเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียน
ต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. ขอบเขตงาน
3.1 สถานศึกษามีเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. คาจากัดความ
4.1 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ
4.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
4.3 เด็ก และเยาวชน หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
4.4 เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.4 เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.6 เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคั บที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษา
แล้วแต่ออกจากสถานศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
ในจังหวัดแต่ละปีให้ครอบคลุมและชัดเจน
5.2 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันระดับ
จังหวัด
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.5 ดาเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง
และเด็กออกกลางคัน
5.6 กากับ ตรวจสอบ ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกลางคันตามแนวทางที่กาหนด
5.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็ก
ตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออก
กลางคันในจังหวัดแต่ละปีให้ครอบคลุม
และชัดเจน

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่ม
เสี่ยง และเด็กออกกลางคันระดับจังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็กตก
หล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง
และ กศจ. พิจารณา

ดาเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการ
แก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออก
กลางคัน
กากับ ตรวจสอบ ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออ
กลางคันตามแนวทางที่กาหนด

สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7 – 16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน
หรือเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน หรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
9. เอกสารอ้างอิง -
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน)การส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สถานศึกษามีเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
1
จัดทาระบบข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กตกหล่น เด็ก
กลุ่มเสี่ย ง และเด็ก ออกกลางคันในจั งหวัดแต่ ละปี ใ ห้
1 เดือน
ครอบคลุมและชัดเจน
2
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญ หาเด็กตกหล่น เด็ก กลุ่ม
1 เดือน
เสี่ยง และเด็กออกกลางคันระดับจังหวัด
3
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแก้ไขปั ญหาเด็กตกหล่น
15 วัน
เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
4
นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กลั่ น กรอง และคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
1 เดือน
พิจารณา
5
ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ตอลดปี
แก้ ปั ญ หาเด็ ก ตกหล่น เด็ก กลุ่ มเสี่ย ง และเด็ก ออก
การศึกษา
กลางคัน
6
ก ากับ ตรวจสอบ ติ ดตาม เด็ก ตกหล่ นและเด็ ก ออ
ภาคเรียนละ
กลางคันตามแนวทางที่กาหนด
2 ครั้ง
7
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ปลายภาคเรียน

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีฐานข้อมูล สารสนเทศ ของ
นั ก เรี ย นทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย
เพื่อการช่วยเหลือครอบคลุม
มีศูนย์ส่งเสริมการแก่ไข
ปัญหาฯ เบื้องต้น ทุกหน่วยงาน
รูปแบบตามคณะกรรมการ
กาหนด
มีการนาเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะอนุพัฒนาฯ และ กศจ.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดาเนินการขับเคลื่อนทั้ง
จังหวัดในทิศทางเดียวกัน
และส่งต่อ
มีการกากับ ตรวจสอบ
ติดตามร่วมกันทุกหน่วยงาน
มีการสรุป รายงานผล และมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง และพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้างอิง: 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชือ่ งาน (กระบวนงาน) ข้อที่ 10.5
งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย
และได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปี
2.2 เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่จะ
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
2.3 เพื่อส่งเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพร่รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
2.4 เพื่อเป็ น ศูน ย์ ป ระสานงานการพัฒ นาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตงาน
3.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัยและได้รับ
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
3.2 การกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3.3 การส่งเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพร่รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
3.4 ศูนย์ประสานงานการพัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คาจากัดความ
4.1 การศึกษานอกระบบ หมายถึง เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลายหลายรูปแบบ
ไม่มีข้อจากัดเรื่องอายุและสถานที่โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย์
4.2 การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็นการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตร ระยะเวลาในการเรียนและการวัดและประเมินผลยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของผู้เรียน โดยไม่เป็นการจากัด อายุ รูปแบบการเรียนการสอนหรือสถานที่
4.3 การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การจัดการศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้
เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองให้สามารถดารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะอ่อนตัวให้ผู้เรียนมีความสะดวกเลือกเรียนได้หลายวิธี
จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
สถานศึกษาจากทุกสังกัดในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนในช่วงการศึกษาภาคบังคับที่อยู่ในการศึกษา
นอกระบบ
5.3 วางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนในสถานศึกษาจากทุกสังกัดได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
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5.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจาจังหวัดเพื่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
5.5 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.6 ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
5.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบการพัฒนาการ
จัดการศึกษานอกระบบ สถานศึกษาจากทุกสังกัดใน
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับทีอ่ ยู่
ในการศึกษานอกระบบ
วางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ ให้
ผู้เรียนในสถานศึกษาจากทุกสังกัดได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาจังหวัด

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษากลัน่ กรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา

ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กาหนด
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
9. เอกสารอ้างอิง
-
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)งานการศึกษานอกระบบ
วัตถุปะรสงค์1.เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัยและได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโ อกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
2. เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3. เพื่อส่งเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพร่รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา4. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1
กาหนดขอบข่า ยภารกิจความรับผิดชอบการพัฒนาการจั ด
หน่วยงานทางการศึกษาทุก
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
การศึก ษานอกระบบ สถานศึก ษาจากทุก สังกัดในจั งหวั ด 15 วัน
สังกัดมีส่วนร่วมในการกาหนด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบ
2
จัดทาข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนในช่ว งการศึกษา
มีข้อมูลสารสนเทศที่
1 เดือน
ภาคบังคับที่อยู่ในการศึกษา นอกระบบ
ครอบคลุมชัดเจนเป็นปัจจุบัน
3
วางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมและ
มีการวางแผนและการ
พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 15 วัน
กาหนดแนวทางการ
เพื่อให้ผู้เรียนในสถานศึกษาจากทุกสังกัดได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ดาเนินงานทีชัดเจน
4
จัดตั้งศูนย์ป ระสานงานการพัฒนาการศึกษาใน
มีศูนย์ประสานงานเพื่อการ
ระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึก ษาตามอั ธ ยาศั ย
บริการผู้เรียนให้ได้รับ
15 วัน
ประจาจังหวัดเพื่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
5
นาเสนอคณะอนุก รรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
มีเรื่องเสนอคณะอนุกรรมกาฯ
1 เดือน
กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
และ กศจ
6
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมการศึก ษา
มีหลักฐานการติดตาม
ทุกภาคเรียน
นอกระบบ
ประเมินผล
7
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่
มีผลการดาเนินงานเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ปลายภาคเรียน
เอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 10.6
งานพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2.2 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถานประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
2.3 เพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
3. ขอบเขตงาน
3.1 การส่งเสริ มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
3.2 การสนั บ สนุ น และส่ งเสริ มให้ บิดา มารดา หรือผู้ ปกครอง และสถานประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
3.3 การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
4. คาจากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดา มารดา
หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเองโดยเป็นผู้สอน
ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้อานวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
4.2 การจั ด การศึ ก ษาในสถานประกอบการ หมายถึ ง การจั ดตั้ ง ศู น ย์ก ารเรี ยนเพื่ อ จั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิ
และหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบคุคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
5.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคาขออนุญาตการจัดการศึกษา
5.3 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.4 ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
5.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษา
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคาขอ
อนุญาตการจัดการศึกษา

นาเสนอคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา

ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานของบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.4 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
9. เอกสารอ้างอิง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
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10. .แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)งานพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
วัตถุประสงค์ 1. พื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
2. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
3. เพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในการ
หน่วยงานทางการศึกษามี
ประชาสัมพันธ์ สร้า งความเข้ า ใจ ในสิทธิแ ละหน้า ที่
การพัฒนาความสามาร
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษา
การศึกษาของบุคคล
ตลอดปีศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
สถานประกอบการ ฯลฯ
ทางศาสนาและสถาน
ประกอบการ
2
ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานค าขออนุ ญ าตการจั ด
มีเอกสารหลักฐานคาขอนุญาต
1 วัน
การศึกษา
จัดการศึกษาที่ตรวจสอบได้
3
นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะ
กลั่ น กรอง และคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด 10-15 วัน
กรรมการฯ ทุกครั้ง
พิจารณา
4
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการจัด
มีแผนติดตาม และประเมินผล
การศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัวองค์กร
ของคณะกรรมการที่ชัดเจน
10-15 วัน
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
5
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่
มีผลการดาเนินงานเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัม พัน ธ์ใ นรู ป แบบที่
หลากหลาย
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เอกสารอ้างอิง :1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 5. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
ประกอบด้วย 1 กระบวนงาน ดังนี้
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) ข้อ 11
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการส่งเสริม ประสานงานและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและ
เฉพาะพื้นที่แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2.2 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพื้นที่แบบ
บูรณาการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
3. ขอบเขตงาน
3.1 การส่งเสริม ประสานงานและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะ
พื้นที่แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3.2 การขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพื้นที่แบบ
บูรณาการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
4. คาจากัดความ
4.1 การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม อัตลักษณ์ และความ
ต้องการของพื้นที่ โดยผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางและวิธีในการดาเนินโครงการ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเป็นไป
ตามบริบทและ อัตลักษณ์ของพื้นที่ ขยายผลใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และส่งเสริม
การพัฒนาด้านกิจกรรมการกีฬาเข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญกาลังใจและเพิ่มสวัสดิการให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่การปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
4.2 การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC)”หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา
โดยมุ่งหวังจะทาให้การพัฒนาการศึกษาทั้ง 2 ส่วน คือ “ภาคตะวันออก” ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว และในส่วนของ “พื้นที่ EEC”
3 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ตาม
นโยบายรัฐบาลโดยวาง 4 เป้าหมายหลักในการจัดการศึกษา คือ 1) ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี มี
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่และมีศักยภาพในจัดการเรียนรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติจาก
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาลอง 3) สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนากาลังคน 4) เครือข่าย
ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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4.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง 10 พื้นที่ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวก รวมทั่งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดาเนิน
กิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพานิชยกรรม การบริการหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของจังหวัด ประกอบด้วย 10 จังหวัด (22 อาเภอ 91 ตาบล) ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว
ตราด สงขลาหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี
4.4 พื้นที่ชายแดน หมายถึง พื้นที่จังหวัดชายแดน 27 จังหวัด 108 อาเภอ โดยมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการศึกษาเพื่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
จังหวัด
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เฉพาะกิจเฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
5.3 สังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพื้นที่
5.4 นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.5 ดาเนินการจัดประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะ
พื้นที่สู่การปฏิบัติ
5.6 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ
เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
5.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องเพื่อ
จัดทาเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เฉพาะกิจเฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่

สังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพื้นที่

นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษากลัน่ กรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา

ดาเนินการจัดประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดและ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉพาะกิจ
เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพืน้ ที่สกู่ ารปฏิบัติ

กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการ
ดาเนินงาน และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาหนดตามความเหมาะสม
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.1 คาสั่ง คสช. ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่ 17
มกราคม 2560
8.2 คาสั่ง คสช. ที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
8.3 คาสั่ง คสช. ที่ 28/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
8.4 คาสั่ง คสช. ที่ 29/2560 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
8.5 คาสั่ง คสช. ที่ 47/2560 เรื่องข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
9.2 แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
9.3 แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564)
9.4 นโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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10. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน: การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
รหัสเอกสาร:
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการส่งเสริม ประสานงานและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพื้นที่แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผล ตามเป้าหมาย
2. เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพื้นที่แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะเวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
1
รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเป็นแผนพัฒนาการ 15 วัน
มีข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
จัดการศึกษาของจังหวัด
ของจังหวัด
2
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา 7 วัน
มีคณะกรรมการนการมีส่วนร่วมเป็น
คุณภาพการศึกษา เฉพาะกิจเฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
คณะกรรมการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3
สังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อ 15 วัน
มีการบูรณาการข้อมู ลร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่
พัฒนาการจัดการศึกษา เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพื้นที่
เกี่ยวข้อง
4
นาเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากลั่นกรอง และ 15 วัน
ข้อมูลผ่านการกลั่นกรองพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ กศจ.
5
ดาเนินการจัดประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดและทุกภาคส่วนที่ 5 วัน
หน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการ
คุณภาพการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่สู่การปฏิบัติ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
6
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัด ภาคเรียนละ
มี ค ณะกรรมการ และมี แ ผนก ากั บ ติ ด ตาม
การศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่
2 ครั้ง
ประเมินผลอย่างขัดเจน
7
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
1 เดือน
มี ผ ลการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่

เอกสารอ้างอิง: 1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 3.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระกระบวนงาน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอานน สุขภาคกิจ

ศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการยกร่างคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา
1. นายนพรัตน์ อูท่อง
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการ
3. นายปัญญา แก้วเหล็ก
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
4. นายกวิน เสือสกุล
ผู้อานวยการสานักประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. นายทวี ทะนอก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมทรสงคราม
6. นายพิสิษฐ์ ชัดกิ่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต 4
7. นายธีรยล แสงอานาจเจริญ
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กรรมการ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
8. นางสาวยุวดี ก๋งเกิด
ผู้อานวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ
9. นายถิร บุญศักดาพร
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
10. นายสาคร โห้วงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
11. นายกริช มากกุญชร
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
12. นางอวยพร อร่าม
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
13. นางสาวทิพวรรณเถาว์โท
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
14. นายกันตธี เนื่องศรี
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
15. นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
16. นางสุพัตรา ถนอมรัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
17. นางสาววนิดา ดิลกธนกุล
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการเละผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
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คณะทางานร่างคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ครั้งที่1(วันที่ 18-22 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
1. นายปัญญา แก้วเหล็ก
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายธีรยล แสงอานาจเจริญ
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กรรมการ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. นางสาวยุวดี ก๋งเกิด
ผู้อานวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4. นายถิร บุญศักดาพร
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
5. นายสาคร โห้วงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
6. นางอวยพร อร่าม
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
7. นางสาวทิพวรรณเถาว์โท
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
8. นายกันตธี เนื่องศรี
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
9. นางละม่อม ราพึงนิตย์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
10. นางสาวสุชาดา นาคอ่วม
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
11.นายสมบัติ พรมพันห่าว
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
12. นางสาวสุวิชา บัวผุด
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
13. นางสุพัตรา ถนอมรัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14. นางสาววนิดา ดิลกธนกุล
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
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คณะทางานร่างคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
1. นายถิร บุญศักดาพร
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ประธานกรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
2. นายสาคร โห้วงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
3. นางอวยพร อร่าม
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
4. นางสาวทิพวรรณ เถาว์โท
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
5. นายกันตธี เนื่องศรี
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
6.นางละม่อม ราพึงนิตย์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
7. นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
8. นางสาวสุชาดา นาคอ่วม
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
9. นายสมบัติ พรมพันห่าว
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
10. นางสาวสุวิชา บัวผุด
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
11. นางสุธินันท์ พูลสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
12. นางสุพัตรา ถนอมรัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
13. นางสาววนิดา ดิลกธนกุล
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

