


 

 

คํานํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ    

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ให้มีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต และสํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา 

จํานวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน     

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ออกเป็น ๘ กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน      

เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา ออกเป็น ๗ กลุ่ม  

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง มีระบบหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงได้จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน ของ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้สนใจงานส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีมาติดต่อราชการ  

 

     กลุ่มส่งเสริมการจดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หน้า 
คํานํา   
บทนํา   
 แนวคิด วัตถุประสงค์ ๑ 
 ขอบข่าย ภารกิจ ๒ 
แนวทางการปฏิบัติงาน  
 - การจัดการศึกษาในระบบ ๓ 
 - การแก้ปัญหาเด็ก เด็กตกหล่น กลุ่มเส่ียง เด็กออกกลางคัน ๘ 
 - งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ๑๑ 
 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๑ 
 - การขอจัดต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒๒ 
 - การขออนุญาตลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม ๒๓ 
 - การตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (เพื่อขอรับวูดแบดจ์ ๒ ท่อน) ๒๓  
 - การเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) ๒๔  
 - การประกวดระเบียบแถว ๒๕  
 - การขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือ ๒๖  
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวคิด 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด    

เขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัด

การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ นําแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประกอบการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 

สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญ

ประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน-กองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนท้ังเด็กปกติ        

เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ อีกท้ังส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว 

ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัด    

การศึกษาท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน รวมท้ังปฏิบัติตามพันธกิจท่ีได้มีการลงนามในความ

ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษาท้ังการแลกเปล่ียน    

และการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ 
ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ  
ภาคเอกชนทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์          
โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม 
วินัย โดยเน้นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 ๓. เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็ก 
นักเรียน ท้ังเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้วยการระดม 
ทรัพยากรจากทุกฝ่าย  
 ๔. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ท่ีเป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับ
ไปสู่การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๕. เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการจัด 
การศึกษาท้ังแลกเปล่ียน และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑ 



ขอบข่าย/ภารกิจ  
 ๑. งานธุรการ  
 ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  
 ๔. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับ 
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา  
 ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
 ๖. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด    
เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น  
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 ๘. ส่งเสริมงานกิจการพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 ๙. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข      
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๑๐. งานวิเทศสัมพันธ์  
 ๑๑. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
 ๑๒. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑๓. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 ๑๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง         
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๒ 



การจัดการศึกษาในระบบ 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อกําหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ 
ตรวจสอบได้            
 ๒. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค            
 ๓. เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและประชาชนเกิดความเข้าใจในแนวทางการรับนักเรียน 
และให้ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน           
 ๔. เพื่อให้บุคลากรผู้ทําหน้าท่ีสามารถใช้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงตามบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

๒. ขอบเขตการปฏิบัติงาน           
 ๑. ทําความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๒. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน            
 ๓.. แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน            
 ๔. ทําความเข้าใจกับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง            
 ๕. กํากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรับนักเรียน รายงาน สพฐ.            
 ๖. จัดหาท่ีเรียนให้นักเรียนท่ียังไม่มีท่ีเรียน  

๓. คําจํากัดความ/พื้นฐานความรู้  
 การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน  
  การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาช้ันปีท่ีหนึ่งถึงช้ันปีท่ีเก้า (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) ของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ   
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  
 เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา   
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองหรือ 
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยู่ด้วยเป็นประจํา
หรือเด็กท่ีอยู่รับใช้การงาน    
 คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลท่ีคณะกรรมการ กศจ. แต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีให้ 
คําปรึกษา นํานโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดมาวางแผนสู่การปฏิบัติ 
ในการกําหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการรับนกัเรียนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การประชาสัมพันธ์
และการวินิจฉัยแก้ปัญหาในการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย 
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 พฐ. หมายถึง แบบฟอร์มท่ีกําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานรับนักเรียน สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 พื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการท่ีโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนดขึ้น
เพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนท่ีอยู่ ใกล้เคียงท้ังนี้ให้ยึด ทร.๑๔ 
เขตการปกครองการคมนาคมและสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์เพื่อโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษา         
และนักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก   
 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดต้ังศูนย์บริการการรับนักเรียน         
การแก้ปัญหาการรับนักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให้         
การรับนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๔ ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ 
  นักเรียนของ สพฐ. 

ธันวาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

๒. เสนอช่ือเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ธันวาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริม 
๓.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของเขต
พื้นท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพืน้ท่ีการศึกษาการศึกษา ซึ่งแต่งต้ังต้ัง โดยคณะกรรมการ กศจ. 

ธันวาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

๔.ตรวจสอบข้อมูลจํานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ ๔-๑๑ ปี จากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ ข้อมูลจากสํามะโนประชากร
วัยเรียนของสถานศึกษาท่ีจะเข้า เรียนช้ันอนุบาล ๑ และช้ัน ป.๑ 

มกราคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการฯ 

๕.ประชุมช้ีแจงสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมาย การจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียน และ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารชนทราบ 

มกราคม 
มีนาคม 

สานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริม ฯ 

๖.จัดต้ังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพื่อให้บริการข้อมูลและ
ข่าวสาร 

มกราคม 
มีนาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

๗.คณะกรรมการรับนักเรียน กํากับดูแลการรับนักเรียน การคัดเลือก
นักเรียนและการจัดท่ีเรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา     
ท่ีไม่มีท่ีเรียน 

มกราคม 
มีนาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/ 
คณะกรรมการรับนักเรียน 

๘.รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน มิถุนายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๔ 



๕ Flow Chart 
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ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ 

เสนอรายชื่อ กสจ. เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน 

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ตรวจสอบข้อมูลจํานวนประชากรวัยเรียน 

ช้ีแจงสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง 

กํากับ ติดตามดูแลการรับนักเรียน 

รวบรวมข้อมูลรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัดหาท่ีเรียนให้นักเรียนท่ียังไม่มีท่ีเรยีน 

จัดต้ังศูนย์
ประสานงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๕ 



๖ แบบฟอร์มที่ใช้  

 แบบ พฐ.๐๑ – แบบพฐ.๒๕  

๗. เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ http://www.local.moi.go.th/law ๙๐.pdf 
 ๒.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๔๕) 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑b.pdf  
 ๓.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับท่ี๓ (๒๕๕๓) 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act๒๐๑๐/edactv ๓๕๓-
๒๓-๐๘-๒๐๑๐.pdf 
 ๔.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.๒๕๔๕ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑c.pdf  
 ๕.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑h.pdf  
 ๖.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑ d.pdf 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act ๒๐๑๐/moelawactv
๒๕๓-๒๓-๐๘-๒๐๑๐.pdf  
 ๗.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ http://www.stateless๔ 
child.net/sites/stateless๔child.net/files/Law-๕.pdf  
 ๘.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt๒๕๕๐๐๒-
๑๒-๒๐๑๐.pdf  
 ๙.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/ ๐๓๐๑-a.pdf  
 ๑๐. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๕๔๖ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/๐๓๐๑-d.pdf 
 ๑๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนใน 
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/
๐๕๐๒-c๔๘๑๐๒๕.pdf 
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http://www.local.moi.go.th/law%20๙๐.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑b.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act๒๐๑๐/edactv%20๓๕๓-๒๓-๐๘-๒๐๑๐.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act๒๐๑๐/edactv%20๓๕๓-๒๓-๐๘-๒๐๑๐.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑c.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑h.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt๒๕๕๐๐๒-๑๒-๒๐๑๐.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt๒๕๕๐๐๒-๑๒-๒๐๑๐.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/๐๕๐๒-c๔๘๑๐๒๕.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/๐๕๐๒-c๔๘๑๐๒๕.pdf


 
 ๑๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis๐๘๔.pdf  
 ๑๓.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act๒๐๑๐/stdformact ๕๑-
๒๓-๐๘-๒๐๑๐.pdf  
 ๑๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=๘๙๓๒๘  
 ๑๕.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับผู้ท่ีมิใช่ 
ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กท่ีมีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=๘๙๓๓๐  
 ๑๖. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education  
 ๑๗. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน 
หรือหลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education  
 ๑๘. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
http://www.debsirin.ac.th/uploads/๓a๐๓๙๐๙๗๘๑๙๖๕๐be๓๐ed๑๗b๓d๑f๖๕d๐๙.pdf  
 ๑๙. แนวทางการดําเนินงานรับนักเรียน http://www.takesa๑.tak๑.org/main ๕๖/
note/htm/process๕๗/process๕๗/๑แนวทางการรับนักเรียนE๐๔๔๓-๑.pdf  
 ๒๐. แบบ พฐ.๐๑ –พฐ.๒๕ http://www.takesa๑.tak๑.org/main๕๖/
note/htm/process๕๗/process๕๗/๔ แบบพฐ.๐๑หน้า๑๙๕-๓๐๖.pdf 
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การแก้ปัญหาเด็กเด็กตกหล่น  กลุ่มเสี่ยง  และเด็กออกกลางคัน  

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคน และเรียนต่อเนื่องจนจบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน            
 ๑.๒. เพื่อเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ      

๒. ขอบเขตการปฏิบัติงาน   
 ๒.๑ จัดเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคน และเรียนต่อเนื่องจนจบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน            
 ๒.๒ จัดระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ          
 ๒.๓ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนในสถานประกอบการห้องเรียนสาขาฯลฯ เพื่อให้เด็กเข้าเรียนการศึกษา    
ภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

๓. คําจํากัดความ/พื้นฐานความรู้  

 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ    

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  

 เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา  

 เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ียังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ีเคยเข้าเรียนในสถานศึกษา 
แล้วแต่ออกจากสถานศึกษาก่อนท่ีจะจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๘ 



 ๔. ขั้นตอน/รายละเอียดในการปฏบิัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียดการดําเนินการ ตลอดเวลา   เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
 ๒. สํารวจและจัดทําระบบข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเส่ียง 
   และ เด็กออกกลางคันในแต่ละปีให้ครอบคลุมและชัดเจน 

พฤษภาคม  โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม 
ส่งเสริมฯ 

๓. แต่งต้ังและประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น  
   เด็กกลุ่มเส่ียงและเด็กออกกลางคันเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา 
   หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา  

 มิถุนายน  คณะทํางาน/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

๔. ช้ีแจงและแนะนําแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหา ให้สถานศึกษา  
   รับทราบและถือปฏิบัติ 

 มิถุนายน  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

๕. ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
   ตาม แนวทางท่ีกําหนด 

 กรกฎาคม  โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ี 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

๖. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  
 

กรกฎาคม   โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ี 
กลุ่มส่งเสริมฯ  

 

๕ Flow Chart 
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ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอยีด 

สํารวจและจัดทําระบบข้อมูล 

แต่งต้ังและประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น  
เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 

ชี้แจงและแนะนําแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหา 
ให้สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ 

ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตาม
แนวทางที่กําหนด 

สรุปและรายงานผล 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๙ 



 

๖. แบบฟอร์มที่ใช้  
 แบบสํารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีท่ี ๗-๑๖ ปี) ท่ียังไม่ได้        
เข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๗. เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑c.pdf  
 ๒.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/๐๑/๐๑๐๑h.pdf 
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งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้จักส่ิงแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ      
คิด แก้ปัญหาได้  
 ๒. เพื่อส่งเสริมการวางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๓. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียน รวมท้ังช่วยเหลือและคําปรึกษาแก่ผู้ปกครอง  
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

ขอบเขตของงาน 
๑. จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้รับบริการสนเทศและข่าวสารความรู้ต่าง ๆ 
๒. สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถนําไปใช้ในการช่วยเหลือ และ 

ส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
๓. เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีดี ครู ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  

และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
๔. ครูแนะแนวมีทักษะท่ีเหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงทางสังคม 

คําจํากัดความ 
 กิจกรรมแนะแนว หมายถึง การจัดหาจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมท่ีให้นักเรียน 
ได้รับความรู้จนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการเรียน และการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. งานส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่า และความจําเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

๑.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๑.๒ สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 

แนะแนวสามารถขับเคล่ือนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๑.๓ จัดหาพื้นท่ีหรือเวทีให้ครู และนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกิจกรรมแนะแนว 
๑.๔ กํากับติดตามการดําเนินงานกิจกรรมแนะแนว 
๑.๕ เผยแพร่ผลงาน 
๑.๖ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

๒. งานส่งเสริมให้ดําเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา 
และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 

๒.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒.๒ แจ้งให้สถานศึกษาจัดทําข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑๑ 



 
๒.๓ นําข้อมูลท่ีจัดทําเป็นระบบให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน และสวัสดิการอื่น ๆ 
๒.๔ มีกระบวนการติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
๒.๕ รายงานผลการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 

๓. งานส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
๓.๑ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการเช่ือมโยงให้คําปรึกษา 

ตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
๓.๒ กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อ และ 

ข้อมูลการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา 
๓.๓ จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หรือการแนะแนว 

การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 
๓.๔ จัดหาสถานท่ีทํางานระหว่างเรียนของนักเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน 

และมีรายได้จุนเจือครอบครัว 
๓.๕ ติดตามผลสําเร็จการศึกษา และการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา 

๔. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการให้คําปรึกษา 
รายบุคคล เช่น กิจกรรมเพื่อนท่ีปรึกษา Youth Counselor (YC) การจัดหาพื้นท่ีให้เด็กและเยาวชน        
ทํากิจกรรมความดี 

๔.๑ ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับครูแนะแนวมีความเข้าใจในระบบการดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน 

๔.๒ ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้าขั้นตอน 
๔.๓ จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมนักเรียนท่ีบ่งช้ี 
๔.๔ กํากับ ติดตาม ส่งเสริมการทํากิจกรรมของนักเรียน 
๔.๕ จัดหาพื้นท่ี เวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความเหมาะสม 
๔.๖ ให้รางวัลกับนักเรียนท่ีทําคุณงามความดี เช่น การประกาศเกียรติคุณ  

ทุนการศึกษา หรือการคัดเลือกให้ได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ 
๔.๗ สรุปรายงาน 

๕. สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 
๕.๑ ศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
๕.๒ จัดทําเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อจะร่วมกันแกไ้ขปัญหา 
๕.๓ ตรวจสอบเครื่องมือ/จัดเก็บข้อมูล 
๕.๔ รวบรวมข้อมูล 
๕.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
๕.๖ สรุปรายงาน เผยแพร่ผลงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑๒ 



Flow Chart การปฏิบัติงาน 
๑. งานส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจําเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๒. งานส่งเสริมให้ดําเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา  
และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนปฏิบัติการ 

ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร และครู 

จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ครู และนักเรียน ได้แสดงศักยภาพ 

กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

เผยแพร่ผลงาน 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

จัดทําแผนปฏิบัติการ 

แจ้งให้สถานศึกษาจัดทําข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 

ให้การส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ 

กํากับ ติดตามช่วยเหลือ 

รายงานผลการศึกษา 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑๓ 



 
๓. งานส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

๔. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการให้คําปรึกษา

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําระบบสารสนเทศ 

สถานศึกษารวบรวมแหล่งข้อมูล 

   

       

จัดแนะแนวทางการศึกษา/ ประกอบอาชีพ 

       

จัดหาสถานที่ทํางานให้กับนักเรียน 

       

กํากับ ติดตามช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

สรุปผล งานงาน 

       

ส่งเสริมความรู้ 

ดําเนินการคัดกรองห้าขั้นตอน 

   

       

       

จัดกิจกรรมที่เหมาะสม 

ดําเนินการคัดกรองห้าขั้นตอน จัดกิจกรรมที่เหมาะสม 

การประกาศเกียรติคุณ รางวัล 
หรือการได้รับผลตอบแทนอื่น ๆ 

สรุปรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑๔ 



 
๕. สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช ้
๑. หนังสือบันทึกข้อความ 
๒. หนังสือราชการภายนอก 
๓. แบบคัดกรองรายบุคคล 
๔. แบบรายงานการประเมินผลงาน 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
๕. คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 

 

 

 

ศึกษาสภาพปัญหา 

จัดทําเคร่ืองมือ 

   

       

ตรวจสอบ / จัดเก็บข้อมูล 

       

รวบรวมข้อมูล 

       

ศึกษา วิเคราะห์ 

สรุปผลรายงานผลการติดตาม 

       

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑๕ 



 
คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑๖ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑๗ 



 

 คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑๘ 



 
คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๑๙ 



 

 คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๒๐ 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ และ
ด้านศิลปหัตถกรรม โดยการประกวด และแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  
 ๒. เพื่อเผยแพร่และนําเสนอผลงานของโรงเรียน นักเรียน ครู ท่ีปรากฏต่อสาธารณชน 
 ๓. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของเขตพื้นท่ีการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ  

ขั้นตอนในการปฏบิัติงาน 
๑. ศึกษาระเบียบ นโยบาย ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทํางาน รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ขั้นตอนการด าเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

ท่ีก าหนดอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
   ๒.1 ข้ันวางแผนการด าเนินงาน 
        การรวบรวมระเบียบ นโยบาย ประกาศ ข้อส่ังการในการด าเนินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ Action Plan 
   ๒.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ๒.2.1 ประชุมช้ีแจง/ หนังสือส่ังการ นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการ
ด าเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   ๒.2.2 แจ้งแนวทางการคัดเลือก เกณฑ์การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ        
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้น ท่ี
การศึกษา ให้กับโรงเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดอ่างทอง 
   ๒.2.3 แต่งต้ังคณะท างาน จัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ตาม
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   
   ๒.2.4จัดท าเครื่องมือการประกวด/แข่งขัน และจัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการประกวด/แข่งขัน 
   ๒.2.5 จัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 

   ๒.3 ขั้นติดตามการด าเนินงาน 
 ๒.3.1 เป็นผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งานศิลปหัตถกรรม

นกัเรียน  
   ๒.3.2 รายงานผลการประกวด/แข่งขัน ผ่านระบบโปรแกรมลงทะเบียนและ
รายงานผล ทางเว็บไซต์   
 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๒๑ 



   ๒.4 ขั้นสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
   สรุปผล / รายงานผลการแข่งขัน ตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ / โอนข้อมูลจากโปรแกรม ฯ ไปสู่ระดับชาติ 

 

การขอจัดต้ังกลุ่มกองลูกเสือ และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 รายละเอียด  
 ๑. การขอจัดต้ังกลุ่มลูกเสือ หรือกองลูกเสือโรงเรียน  
 ๒. การขอแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
 ๑. โรงเรียน/สถานศึกษา จัดทําเอกสารคําร้องขอ ดังนี้  
  ๑.๑ ขอจัดต้ังกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ (สล.๑) จํานวน ๒ ชุด  
  ๑.๒ ขอแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๒) จํานวน ๒ ชุด โดยแนบสําเนาวุฒิบัตร   
ทางลูกเสือ ประกอบคําร้องขอแต่งต้ังฯ  
 ๒. โรงเรียน/สถานศึกษา ยื่นคําร้องขอจัดต้ังกลุ่มลูกเสือ หรือกองลูกเสือ (ลส.๑) หรือ    
ขอแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (สล.๒) ต่อสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 ๓. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
 ๔. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บันทึกเสนอผู้อํานวยการลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง เพื่อขออนุญาตให้จัดต้ังกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ หรือแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแบบ 
ลส.๑๑ , ลส.๑๒ , ลส.๑๓  
 ๕. ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ลงนามอนุญาตให้จัดต้ังกลุ่มลูกเสือ หรือ           
กองลูกเสือหรือแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแบบ ลส.๑๑ , ลส.๑๒ และ ลส.๑๓  
 ๖. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทําหนังสือแจ้งโรงเรียน/สถานศึกษา  
 ๗. โรงเรียน/สถานศึกษา ได้รับใบอนุญาตต้ังกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ และผู้บังบัญชาลูกเสือ 
เอกสารประกอบการขออนุญาต  
 ๑. แบบคําขอจัดต้ังกลุ่มลูกเสือ หรือกองลูกเสือ (ลส.๑)  
 ๒. แบบคําขอแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๒) 
 ๓. พร้อมแนบสําเนาวุฒิบัตรทางลูกเสือ 
 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๒๒ 



การขออนุญาตลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม 

 ขั้นตอน  
 ๑. โรงเรียน/สถานศึกษา ทําหนังสือขออนุญาต ยื่นต่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ก่อนวันออกเดินทาง ๑ สัปดาห์  
 ๒. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจสอบเอกสาร เรื่องคําขออนุญาต  
 ๓. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บันทึกเสนอ การขออนุญาตพาลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม  
 
 ๔. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
ลงนามอนุญาตพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม  
 ๕. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทําหนังสือแจ้ง โรงเรียน/สถานศึกษา  
 ๖. โรงเรียน/สถานศึกษา รับแจ้งอนุญาต ให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม  
 ๗. โรงเรียน/สถานศึกษา รายงานการพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม 
ต่อสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ภายใน ๕ วันทําการ พร้อมภาพถ่าย ๓ – ๕ ภาพ 
หลังจากกลับมาแล้ว  

เอกสารประกอบ  
 ๑. โครงการ/สําเนาโครงการ  
 ๒. แบบขออนุญาตผู้บังคัญบัญชา  
 ๓. บัญชีรายช่ือลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
 ๔. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  
 ๕. กรรมธรรม์ประกันชีวิต  
 ๖. แผนท่ีการเดินทาง  
  

การตรวจข้ันที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (เพือ่ขอรับวูดแบดจ์ ๒ ท่อน) 

 วัตถุประสงค์   
 เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมต้ังท่ีขั้นท่ีหนึ่ง ถึงขั้นท่ีส่ี ไปใช้ใน
การฝึกอบรม ลูกเสือ พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น และได้รับการประเมินผลขั้นสุดท้าย 
เพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) และมีประสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   ๒๓ 



ขั้นตอน  
 ๑. โรงเรียนทําหนังสือ แจ้งรายช่ือ และส่งเอกสารเพื่อขอรับการตรวจขั้นท่ี ๕ ขั้นปฏิบัติการ 
และประเมินผลของบุคลากรทางการลูกเสือ ถึงสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ก่อนขอรับ
การตรวจอย่างน้อย ๑๕ วัน  
 ๒. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจคุณสมบัติ ตรวจเอกสารของ 
บุคลากรทางการลุกเสือ ผู้ขอรับการตรวจฯ  
 ๓. แจ้งผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งต้ังจากสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ออกตรวจ ตามท่ีกําหนด  
 ๔. แจ้งกําหนดวันออกตรวจฯ ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรทางการลูกเสือ ท่ีมีความประสงค์
ขอรับการตรวจ ทราบ  
 ๕. ส่งรายงานผลการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูด
แบดจ์ ๒ ท่อน   
 ๖. ของผู้ทรงคุณวุฒิให้สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาให้ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 
๒ ท่อน (W.B.)  
 ๗. แจ้งผลการอนุมัติให้บุคลากรทางการลูกเสือทราบ และทําพิธีประดับเครื่องหมาย 
ในโอกาสสําคัญ  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 - ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการ 
   ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลาดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
 ประมาณ ๑๕ วัน  
  

การเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) 
 ขั้นตอน  
 ๑. สํารวจความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ๒. จัดทําโครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  
 ๓. เสนอขออนุมติโครงการต่อผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 
 ๔. รับสมัครผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม  
 ๕. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและเตรียมการฝึกอบรม  
 ๖. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและเตรียมการฝึกอบรม  
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 ๗. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน     
เพื่อเตรียมการฝึกอบรม เช่น สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์  ในระหว่างการฝึกอบรม  
 ๘. ดําเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของ สํานักงาน
ลูกเสือโลก และสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 - หลักสูตรตามแนวทางของ สํานักงานลูกเสือโลก และ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  

 ระยะเวลาดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 ประมาณ ๑ เดือน  
  

การจัดประกวดระเบียบแถว 
ขั้นตอน  
 ๑. สํานักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน แจ้งกําหนดจัดกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ท่ัวประเทศ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  
 ๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดฯ โดยส่งแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม  
 ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับจังหวัด  
 ๔. เชิญคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังประชุมเตรียมการจัดการประกวดฯ  
 ๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดําเนินการเตรียมความพร้อม      
ในการจัดประกวด เช่น สถานท่ี งบประมาณ บุคลากร  
 ๖. ดําเนินการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับจังหวัด เพื่อหา
ตัวแทนจังหวัดอ่างทอง ไปร่วมสวนสนามระดับประเทศ  
 ๗. แจ้งผลการประกวดให้สํานักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียนทราบ  
 ๘. ส่งกองลูกเสือ เนตรนารี ท่ีชนะการประกวดในระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับประเทศ 
ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม    

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
  - คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ของสํานักการลูกเสือยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ระยะเวลาดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
 ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  
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การขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 

 ขั้นตอน  
 ๑. โรงเรียน/สถานศึกษา ทําหนังสือขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ส่งสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ก่อนวันขอใช้ค่ายลูกเสืออย่างน้อย ๑ สัปดาห์  
 ๒. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจสอบเอกสาร วัน เวลา ในการ 
ขอใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 
 ๓. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง บันทึกเสนอ การขออนุญาตใช้ค่าย 
ลูกเสือจังหวัดอ่างทอง  
 
 ๔. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
ลงนามอนุญาตให้ใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 
 ๕. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทําหนังสือแจ้ง โรงเรียน/สถานศึกษา  
 ๖. โรงเรียน/สถานศึกษา รับแจ้งอนุญาตให้ใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 
 ๗. โรงเรียน/สถานศึกษา นําส่งเงินค่าใช้บริการค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ตามระเบียบฯ 
และรายงานการใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง พร้อมภาพถ่าย จํานวน ๓ – ๕ ภาพ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 - ระเบียบการใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 
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