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คู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 

1. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต  4 
3. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพือ่รับรางวัลพระราชทาน  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (การแข่งขันวิชาการ) 
5. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร 
    วิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอี่น 

 

 
 
 
 

โดย   นางสมจิต   อินจันทร์  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4   
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ค ำน ำ 

  คู่มือปฏิบัติงำนในงำนท่ีได้รับมอบหมำยของข้ำพเจ้ำนำงสมจิต  อินจันทร์  นักวิชำกำรศึกษำ

ช ำนำญกำร  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต  4 จัดท ำ

ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนใช้เป็นคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ  

เกิดกำรพัฒนำให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ลดเวลำใน กำรปฏิบัติงำน อีกท้ังยังท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ถึงกรอบและแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีได้รับมอบหมำยภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรจัด

กำรศึกษำทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้  ส่งผลให้ผู้ท่ีมำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจและทัศนคติท่ีดีต่อ

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่อไป 

  ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 

 

 

(นำงสมจิต  อินจันทร์) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
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1.ชื่อกระบวนงาน   งำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.วัตถุประสงค์   

1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ

สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมหลักสูตรและมีประสิทธิภำพ 

1.2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะตำมท่ีก ำหนด 

3. ขอบเขตของงาน 

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่ำงครบวงจรได้มำตรฐำน ได้แก่ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล กำรคัดกรองนักเรียน กำรจัดกิจกรรม

ป้องกันและแก้ไขปัญหำ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำและกำรส่งต่อ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กิจกรรม

ประชุมช้ันเรียน และกิจกรรมเพื่อท่ีปรึกษำ  เป็นต้น 

4. ค าจ ากัดความ 

 1.1 รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล หมำยถึง กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ประวัติส่วนตัว ประวัติ

กำรศึกษำ ข้อมูลด้ำนสุขภำพ ควำมสำมำรถพิเศษฯ 

 1.2 กำรคัดกรองนักเรียน หมำยถึง กำรจัดกลุ่มนักเรียนตำมฐำนข้อมูลรำยบุคคลเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มมี

ปัญหำ และกลุ่มเส่ียง 

 1.3 กำรจัดกิจกรรมป้องกัน หมำยถึง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุ่มปกติเพื่อป้องกันและสร้ำง

ควำมเข็มแข็ง เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันควำมเส่ียงของนักเรียน เช่น บ้ำนหลังเรียน 

 1.4 กำรจัดกิจกรรมแก้ปัญหำ หมำยถึง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุ่มท่ีมีป้ญหำด้ำนต่ำงๆตำม

สภำพปัญหำ เช่น กำรระดมทุนเพื่อกำรศึกษำส ำหรับเด็กขำดแคลน กำรเข้ำค่ำยปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อท่ี

ปรึกษำ 

 4.5 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ หมำยถึง กิจกรรมท่ีจัดเพื่อนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษเพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนได้พฒันำตำมศักยภำพ 

 4.6 กำรส่งต่อ หมำยถึง กิจกรรมท่ีจัดเพื่อนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษหรือมีปัญหำเป็นพิเศษ ท่ี

ต้องกำรอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำน หรือบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน เช่น จิตแพทย์ ศิลปิน ภูมิ

ปัญญำ  เป็นต้น 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 กำรท ำระบบ แผนงำน/โครงกำร และผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน 

 5.2 ประชุมช้ีแจงให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูท่ีรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 5.3 ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำรรู้จักเด็กเป็นรำยบุคคล กำรคัดกรอง

นักเรียน กำรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนและกำรส่งต่อ 

 5.4 ติดตำม ประเมินผล ให้กำรช่วยเหลือนักเรียนท่ีพบปัญหำ 

 5.5 สรุปผล/รำยงำน 

6. flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

จัดท ำระบบ แผนงำน 

โครงกำร ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

ประชุมช้ีแจงผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูผู้รับผิดชอบ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนตำมระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน  5 ข้ันตอน 

 

 

 

ติดตำมผล ประเมิน ให้กำรช่วยเหลือ 

 

 

 

สรุปผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้

  7.1 แบบบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

  7.2 แบบคัดกรองนักเรียน S.D.Q  

  7.3 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  8.1 คู่มือกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  8.2 แผนงำนโครงกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ 
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1. ชื่อกระบวนการ   งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

เชียงใหม่ เขต  4 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 

 2.2 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำและหน่วยงำนอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องใน

กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 2.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤตินกัเรียนและนักศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

3. ขอบเขตของงาน 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ ตำม

สภำพปัญหำของจังหวัดและเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ เครือข่ำย และ

พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน  - นักศึกษำ 

4. ค าจ ากัดความ 

 4.1 ศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ หมำยถึง ศูนย์ประสำนงำนในกำรส่งเสริมควำม

ประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ 

 4.2 พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ หมำยถึง พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำม

พระรำชบัญญัติคุ้มครองนักเรียน พ.ศ. 2546 หมวด 7 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 5.2 จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำมประพฤติ

นักเรียน นักศึกษำ 

 5.3 อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 

 5.4 สร้ำงเครือข่ำยศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในระดับจังหวัดและเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 

 5.5 จัดท ำระบบเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมของนักเรียนและนักศึกษำร่วมกับ

หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ต ำรวจ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวด วัฒนธรรมอ ำเภอ เป็น

ต้น 

 5.6 ร่วมกับหน่วยงำนอืน่ ท่ีเกี่ยวข้อมในกำรออกตรวจร่วมและกำรจัดระเบียบสังคม 

 5.7 รำยงำนติดตำมผลเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหำร่วมกัน 
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6. flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 

 

จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนฯ 

 

 

อบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 

 

 

สร้ำงเครือข่ำยติดตำมดูแล สอดส่องดูแลควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 

 

 

จัดท ำระบบเฝ้ำระวัง 

 

 

ร่วมจัดระเบียบสังคมกับหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช้  

  แบบ พนส. 5  ตำมคู่มือกำรด ำเนินงำนของพนักงำนส่งเสริมควำมประพฤติฯ 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 8.1 พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.  2546 

 8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ พ.ศ. 2548 
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1. ช่ือกระบวนงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
2. วัตถุประสงค์  
 เพื่อกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด 
3.ขอบเขตของงาน  
 กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำและระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด 
4. ค าจ ากัดความ 
นักเรียน หมำยถึง นักเรียนระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
          ประถมศึกษำ  
สถานศึกษา หมำยถีง สถำนศึกษำท่ีเปิดทำกำรสอนในระดับช้ันประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ ระดับกำรศึกษำ 
                ขั้นฐำน  
5. Flow   Chartขั้นตอน/ รายละเอียดการปฏิบติังาน  
 

ขั้นตอนการประเมินนักเรียนขอบเขตพื้นที่การศึกษา 
ประชำสัมพันธ์ แจ้งสถำนศึกษำ 

ยื่นควำมจ ำนงขอเข้ำรับกำรประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
 
 
 

สถานศึกษาด าเนินการ 
- คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตำมประกำศฯ ตำมระดับและขนำด ขนำดละ 1 คน 

(ประถมฯ, ม.ต้น, ม.ปลำย) 
- แจ้งควำมประสงค์และเสนอรำยช่ือนักเรียนท่ีขอเข้ำรับกำรประเมิน 

พร้อมเอกสำรประกอบตำม ก ำหนดระยะเวลำ 
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ระดับเขตพื้นที่ด าเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมนิและคัดเลือกนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีฯ ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรประเมินนักเรียน ขนำดละ 3 คน 
- ออกประเมินและคัดเลือกนักเรียน ตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ ขนำดละ 1 คน 

- คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นท่ีฯ สรุปคะแนน 
- จัดส่งรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคัดเลือกตำมขนำดและระดับ ให้เขตพื้นท่ีฯ ระดับจังหวัด (ศูนย์

ประสำนงำน) 
 
 
 
 
 

เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับแต่งต้ังระดับจังหวัด (ศูนย์ประสานงาน) 
- ประกำศรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกระดับเขตพื้นท่ี 

- เสนอผลกำรคัดเลือกให้ประธำนคณะกรรมกำรระดับจังหวัด 
- จัดทำเกียรติบัตรมอบให้โรงเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก และเข้ำร่วมรับกำรคัดเลือก 

- ประสำนขอรำยช่ือบุคลำกร สพป./สพม. เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรประเมินนักเรียนระดับจังหวัด 
(เชียงใหม่) 

- นัดประชุมคณะกรรมกำรประเมินฯ เพื่อก ำหนดตำรำงกำรออกประเมินนักเรียนระดับจังหวัด (เชียงใหม)่ 
- แจ้งสถำนศึกษำท่ีนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน เตรียมรับกำรประเมินระดับกลุ่มจังหวัด 

- คณะกรรมกำรประเมินฯ ออกประเมินตำมตำรำงท่ีกำหนด 
- ประชุมตัวแทนคณะกรรมกำรประเมินฯ นำเสนอผลกำรคัดเลือกนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินให้เป็นตัวแทน

ระดับจังหวัด 
- จัดส่งรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีฯ ให้ระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 8 

- แจ้งสถำนศึกษำท่ีนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน เตรียมรับกำรประเมินระดับกลุ่มจังหวัด 
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เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับแต่งต้ังระดับจังหวัด (ศูนย์ประสานงาน) 
- ประกำศรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกระดับเขตพื้นท่ี 

- เสนอผลกำรคัดเลือกให้ประธำนคณะกรรมกำรระดับจังหวัด 
- จัดทำเกียรติบัตรมอบให้โรงเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก และเข้ำร่วมรับกำรคัดเลือก 

- ประสำนขอรำยช่ือบุคลำกร สพป./สพม. เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรประเมินนักเรียนระดับจังหวัด 
(เชียงใหม่) 

- นัดประชุมคณะกรรมกำรประเมินฯ เพื่อก ำหนดตำรำงกำรออกประเมินนักเรียนระดับจังหวัด (เชียงใหม)่ 
- แจ้งสถำนศึกษำท่ีนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน เตรียมรับกำรประเมินระดับกลุ่มจังหวัด 

- คณะกรรมกำรประเมินฯ ออกประเมินตำมตำรำงท่ีกำหนด 
- ประชุมตัวแทนคณะกรรมกำรประเมินฯ นำเสนอผลกำรคัดเลือกนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินให้เป็นตัวแทน

ระดับจังหวัด 
- จัดส่งรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีฯ ให้ระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 8 

- แจ้งสถำนศึกษำท่ีนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน เตรียมรับกำรประเมินระดับกลุ่มจังหวัด 
 
 

ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษา 
ประชำสัมพันธ์ แจ้งสถำนศึกษำยื่นควำมจำนงขอเข้ำรับกำรประเมิน 

คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
 

สถานศึกษาด าเนินการ 
- แจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำ ตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ 

ขนำดละ 1 แห่ง (ก่อนประถมฯ, ประถม, มัธยม) พร้อมเอกสำรประกอบตำมก ำหนดระยะเวลำ 
 

ระดับเขตพื้นที่ฯ ด าเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมนิและคัดเลือกสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นท่ีฯ ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำ ขนำดละ 5 คน 
- ออกประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำ ตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ ขนำดละ 1 แห่ง 

- คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นท่ีฯ สรุปคะแนน 
- จัดส่งรำยช่ือสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมินคัดเลือกตำมขนำดและระดับ ให้เขตพื้นท่ีฯ ระดับจังหวดั (ศูนย์

ประสำนงำน) 
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ขอบเขตการประเมินสถานศึกษา 
- ระดับก่อนประถมศึกษำ 

- ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
 

เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับแต่งต้ัง ระดับจังหวัด (ศูนย์ประสานงาน) 
- ประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกระดับเขตพื้นท่ี แจ้งให้แต่ละเขตพื้นท่ีฯ ทรำบ 

- เสนอผลกำรคัดเลือกให้ประธำนคณะกรรมกำรระดับจังหวัด 
- จัดทำเกียรติบัตรมอบให้สถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก และเข้ำร่วมรับกำรคัดเลือก 

- ประสำนขอรำยชื่อบุคลำกร สพป./สพม. เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำระดับจังหวัด (เชียงใหม่) 
- นัดประชุมคณะกรรมกำรประเมินฯ เพื่อก ำหนดตำรำงกำรออกประเมินสถำนศึกษำระดับจังหวัด (เชียงใหม่) 

- แจ้งสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมิน เตรียมรับกำรประเมินระดับกลุ่มจังหวัด 
- คณะกรรมกำรฯ ออกประเมินสถำนศึกษำตำมตำรำง ท่ีก ำหนด 

- ประชุมตัวแทนคณะกรรมกำรประเมินฯ นำเสนอผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำตัวแทนระดับจังหวัด 
- แจ้งรำยช่ือสถำนศึกษำให้เขตพื้นท่ีฯ ตัวแทนระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 8 

- แจ้งสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมิน เตรียมรับกำรประเมินระดับกลุ่มจังหวัด 
 

เขตพื้นที่ฯ ตัวแทนระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 
- ประสำนขอรำยช่ือกรรมกำรจำกเขตพื้นท่ีฯ (8 จังหวัดภำคเหนือ) เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรประเมิน

สถำนศึกษำ 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 

- ประชุมคณะกรรมกำรประเมินฯ เพื่อก ำหนดตำรำงกำรออกประเมินระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 8 (ภำคเหนือ) 
- แจ้งสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมิน เตรียมรับกำรประเมินระดับกลุ่มจังหวัด 
- คณะกรรมกำรประเมินฯ ออกประเมินคัดเลือกสถำนศึกษำตำมก ำหนดกำร 

- นัดประชุมตัวแทนคณะกรรมกำรประเมินฯ นำเสนอผลกำรคัดเลือก พร้อมส่งเอกสำรประกอบ 
 

เขตพื้นที่ฯ ตัวแทนระดับกลุ่มจังหวัด 
จัดส่งรำยช่ือสถำนศึกษำและเอกสำรประกอบให้ สพฐ. 

 
สพฐ. 

ประกำศผลกำรคัดเลือก/ก ำหนดวันเข้ำเฝ้ำฯ 
  

เขตพื้นที่ฯ ศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด/ตัวแทนระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 
ท ำหนังสือแจ้งขอบคุณ สพป.และสพม. 
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1. ชื่อกระบวนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ (กำรแข่งขันวิชำกำร) 

2. วัตถุประสงค์  

  เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้

ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มศักยภำพในด้ำนวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

3. ขอบเขตของงาน 

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กท่ีมีควำมสำมำรถ

พิเศษในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้มีเวทีกำรแข่งขันทั้งในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ระดับประเทศและ

ระดับชำติ ในด้ำนวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

4. ค าจ ากัดความ 

  ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ หมำยถึง เด็กท่ีแสดงออกซึ่งควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่ง

หรือหลำยด้ำน ในด้ำนสติปัญญำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้ภำษำ กำรเป็นผู้น ำด้ำนวิชำกำร กีฬำ ดนตรี 

ภำษำ ศิลปะ หรืออื่นๆ ในสำขำใดสำขำหนึ่งหรือหลำยสำขำอย่ำงเป็นท่ีประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท่ีมีอำยุ

ระดับเดียวกัน สภำพแวดล้อมหรือประสบกำรณ์เดียวกัน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  5.1 ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครสอบแข่งขันวิชำกำรในทุกระดับช้ันให้กับสถำนศึกษำ 

  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพร้อมประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติในกำรสอบ 

  5.3 ด ำเนินกำรสอบแข่งขันตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

  5.4 ประกำศผลกำรสอบ 

  5.5 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

6. flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 

ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครแข่งขันฯ 

 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/จัดประชุมช้ีแจง 

 

ด ำเนินกำรสอบแข่งขันฯ 

 

ประกำศผลสอบ 

 

สรุป/รำยงำนผล 
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7. วิธีการสมัคร   

 1. โครงการ 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 8.1 กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และ

เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 

 8.2 คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรสอบตำมโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

ของ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 8.3 คู่มือกำรสอบแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

(สพฐ.) 
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1. ช่ือกระบวนกำร งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 

องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอี่น 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำน

บันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นๆ 

 2.2 เพื่อให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และสถำนประกอบกำรมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศีกษำ 

 2.3. เพื่อเป็นกำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชำชีพ 

สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น 

3. ขอบเขตของงำน 

 3.1 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

 3.2 กำรยื่นค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำ 

 3.3 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

 3.4 กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

 3.5 กำรตัดสิน และรับรองผลกำรศึกษำ 

 3.6 กำรก ำกับ และติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ 

 3.7 กำรยกเลิกกำรจัดกำรศึกษำ 

4. ค าจ ากัดความ 

 4.1 กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีบิดำมำรดำหรือบิดำ หรือ

มำรดำ หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดกำรศึกษำให้กับบุตรหลำนด้วยตนเอง โดยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง หรือ

เป็นผู้อ ำนวยกำรให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้  

 4.2 กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำโดยองค์กรเอกชน หรือศูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนท่ี เรียนท่ี

องค์กรชุมชนหรือองค์กำรเอกชนจัดต้ังขึ้นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยไม่แสดงหำผลก ำไรตำมท่ีกฏ

กระทรวงก ำหนด 

5. ขั้นตอนการการปฏิบัติงาน 

 5.1 ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจ ในสิทธิและหน้ำท่ี ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัด

กำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ และสถำนประกอบกำรฯลฯ 

 5.2 ผู้จัดกำรศึกษำยื่นค ำขออนุญำตในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำง

ศำสนำ และสถำนประกอบกำร ฯลฯ 
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 5.3 จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  สถำบันทำงศำสนำ และสถำน

ประกอบกำร 

 5.4 ขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ในกำรอนุญำตกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล

ครอบครัว ชุมชนสถำบันทำงศำสนำ และสถำนประกอบกำรฯลฯ 

 5.5 ขอควำมเห็นขอบจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ในกำรอนุญำตให้จัดกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำนของศูนย์กำรเรียนโดยชุมชน  

 5.6 กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผลกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำง

ศำสนำ และสถำนประกอบอย่ำงต่อเนื่อง 

 5.7 กำรตัดสินและรับรองผลกำรศึกษำ 

 5.8 ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำและรำยงำนผล 

6. flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 

ประชำสัมพันธ์ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและ 

ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

ผู้จัดกำรศึกษำ/ศูนย์กำรเรียน ยื่นค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำ 

 

 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

ขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

 

 

 

กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

 

 

กำรตัดสินและรับรองผลกำรศึกษำ 



16 
 

 

 

ก ำกับ และติดตำมกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้

 7.1 แบบยื่นค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยครอบครัว 

 7.2 แบบอนุญำตให้จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยครอบครัว  

 7.3 รูปแบบกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว  

 7.4 แบบค ำส่ังให้เลิกจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 

 7.5 แบบยื่นขออนุญำตกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนโดยองค์กรชุมชนและเอกชน 

 7.6 แบบอนุญำตให้จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนโดยองค์กรชุมชนและเอกชน 

 7.7 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนโดยองค์กรชุมชนและเอกชน 

 7.8 แบบค ำส่ังให้เลิกจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนโดยองค์กรชุมชนและเอกชน 

 7.9 แบบค ำร้องขอเทียบโอนผลกำรเรียน 

 7.10 แบบบันทึกกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

 7.11 แบบรำยงำนผลกำรเทียบโอนกำรเรียน 

 7.12 แบบค ำร้องขอเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 

 7.13 แบบบันทึกกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 

 7.14 แบบประเมินผลโดยครอบครัว 

 7.15 ทะเบียนนักเรียน 

 7.16 หลักฐำนทำงกำรศึกษำ (ปพ.1) 

8. เอกสาร หลักฐานอ้างถึง 

 8.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 8.2 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.  2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 8.3 กฎกระทรวง ว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว พ.ศ.2547 

 8.4 คู่มือกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว  ส ำนักพัฒนำนวัตกรรม สพฐ. 

 8.5 คู่มือกำรจัดกำรศึกษำว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำนโดยศูนย์กำรเรียน 

  


