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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 



1.งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษำ 
2. ประสำนงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 

ในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษำในพ้ืนที่ให้บริกำรทำงกำรศึกษำรวมทั้งในเขตพ้ืนที่จังหวัดร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง 

ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
สารเสพติด หมำยถึง สำรเคมี หรือสำรใดก็ตำม ซึ่งเมื่อบุคคลเสพ หรือรับเข้ำสู่ 

ร่ำงกำย ไม่ว่ำโดยกำรฉีด กำรสูบ กำรกิน กำรดม หรือวิธีอ่ืน ติดต่อกัน เป็นเวลำนำน หรือช่วงระยะเวลำหนึ่ง 
แล้วจะก่อให้เกิดเรื้อรัง ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเสื่อมโทรมขึ้นแก่บุคคลผู้เสพ และแก่สังคมด้วย ทั้งจะต้องท ำให้ ผู้
เสพแสดงออกซ่ึงลักษณะ ดังนี้ 

1) ผู้เสพมีควำมต้องกำรอย่ำงแรงกล้ำ ที่จะเสพยำชนิดนั้น ๆ ต่อเนื่องกันไป และต้อง 
แสวงหำยำชนิดนั้น ๆ มำเสพให้ได้ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใด ๆ ก็ตำม  

2) ผู้เสพจะต้องเพ่ิมปริมำณของยำที่เคยใช้ให้มำกข้ึนทุกระยะ  
3) ผู้เสพจะมีควำมปรำรถนำอยำกเสพยำชนิดนั้นๆ อย่ำงรุนแรง ระงับไม่ได้ คือ  

มีกำรติดและอยำกยำทั้งทำง ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษำรำยละเอียดสำรเสพติดกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ 

 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิชศำ บำงเมืองแสน 

2. ส ำรวจ ศึกษำ สถำนกำรณ์สำรเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

พฤษภำคม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถำนศึกษำ 

3. วิเครำะห์ข้อมูล จัดกลุ่มสถำนศึกษำ มิถุนำยน เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องวำงแผน
ด ำเนินกำร 

มิถุนำยน เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถำนศึกษำฯ 

5. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมในลักษณะกำรป้องกันและ
แก้ปัญหำ 

กรกฎำคม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมท่ีก ำหนด กรกฎำคม-ตุลำคม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7. ประสำน ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปี เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

8. ปฏิบัติตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด/
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปี เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

9.ยกย่องให้รำงวัลฯเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง สิ้นสุดโครงกำร เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
10.ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินของสถำนศึกษำ ติดตำม
เด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำเพ่ือแก้ปัญหำ/ส่งต่อ 

ภำคเรียนละ1ครั้ง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

11. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มีนำคม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ส ำรวจ ศึกษำ สถำนกำรณ์สำรเสพติดในสถำนศึกษำ 

ร่วมกับสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องวำงแผนด ำเนินกำร 

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมในลักษณะกำรป้องกันและแก้ปญัหำ 

ศึกษำรำยละเอียดกำรป้องกันและ 

แก้ไขปัญหำ 

สำรเสพตดิ 

วิเครำะห์ข้อมูล จัดกลุ่มสถำนศึกษำ 

ด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมตำมที่ก ำหนด 

ประสำน ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและ 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ยกย่องให้รำงวัลฯเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงาน 



 
 
 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

แบบรายงานข้อมูลการจ าแนกสถานะ 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
http://203.157.168.7/consumer/downloads/lawnarcotic.pdf 
http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/law/Law001.pdf 

2.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
http://law.longdo.com/law/453/rev952 

3.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. 2522 http://law.longdo.com/law/453/sub32381 
 

2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำระดับจังหวัดและระดับเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

2. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำและหน่วยงำนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำในระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำระดับจังหวัดและระดับเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

2. สร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำในระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน-นักศึกษำตำมสภำพปัญหำของจังหวัดและเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ 
 4. ด ำเนินงำนและปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ 
 
ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 

ศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ หมำยถึง ศูนย์ประสำนงำนในกำรส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ หมำยถึง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 
 

http://203.157.168.7/consumer/downloads/lawnarcotic.pdf
http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/law/Law001.pdf
http://law.longdo.com/law/453/rev952
http://law.longdo.com/law/453/sub32381


 
 
 
 
 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษำรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 

มกรำคม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. จัดตั้งศูนย์และเครือข่ำยส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำระดับจังหวัดระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

กุมภำพันธ์ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนนักศึกษำ 

มีนำคม-เมษำยน เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 

กรกฎำคม- สิงหำคม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. จัดท ำระบบเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำพฤติกรรมที่ไม่
เหมำะสมของนักเรียนและนักศึกษำร่วมกับหน่วยงำน
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเช่นต ำรวจพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดฯ 

ตลอดปี เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
เจ้ำหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6. ประสำน/ร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในกำร
ออกตรวจร่วมและกำรจัดระเบียบสังคม 

ตลอดปี เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
เจ้ำหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

8. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ตุลำคม, เมษำยน เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 
- 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 
2.ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ  
พ.ศ. 2548 http://kormor.obec.go.th/discipline/dis022.pdf 
 
 
 

จัดตั้งศูนย/์เครือข่ำยส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 

อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ศึกษำรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

จัดท ำระบบเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำพฤติกรรมทีไ่ม่เหมำะสม 

ประสำน/ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis022.pdf


 
 
 
 
 
3.งานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมทำง 
เพศโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ 

2. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำและหน่วยงำนอื่นๆที่ 
เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมทำงเพศปัญหำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และเอดส์ 
ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมทำงเพศปัญหำโรคติดต่อ 
ทำงเพศสัมพันธ์และปัญหำเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ 

2. สนับสนุนและประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกำรป้องกันและแก้ปัญหำ 
พฤติกรรมทำงเพศปัญหำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และปัญหำเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ 
 

ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
โรคเอดส์ AIDS หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome  
– AIDS) เป็นกลุ่มอำกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพรำะร่ำงกำยได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้ำไปท ำลำยเม็ด
เลือดขำว ที่เป็นแหล่งสร้ำงภูมิคุ้มกันโรค ท ำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงท ำให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกำสแทรก
ซ้อนเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ง่ำยขึ้น เช่น วัณโรคในปอด หรือต่อมน้ ำเหลือง เยื่อหุ้มสมองอักเสบจำกเชื้อรำ โรคผิวหนัง
บำงชนิด หรือเป็นมะเร็งบำงชนิดได้ง่ำยกว่ำคนปกติ ซึ่งสำเหตุของกำรเสียชีวิตมักเกิดข้ึนจำกโรคติดเชื้อฉวย
โอกำสต่ำงๆ เหล่ำนี้ ท ำให้อำกำรจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่ำงรวดเร็ว  
เพศศึกษำ เป็นกำรเรียนรู้เรื่องรำวเกี่ยวกับ เพศหญิง และ เพศชำย เนื้อหำว่ำด้วยสรีระ 
ร่ำงกำยของแต่ละเพศ ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงจำกวัยเด็กสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์ เนื้อหำจะรวมถึงกำร
ปฏิบัติตนเพื่อกำรดูแลร่ำงกำยตัวเอง และกำรปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้ำม ชีวิตคู่ กำรมีเพศสัมพันธ์ กำร
คุมก ำเนิด กำมโรค และ เนื้อหำต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับเพ 
พฤติกรรมทำงเพศ หมำยถึง กำรกระท ำหรือกำรปฏิบัติตนที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศโดย 
ครอบคลุมพฤติกรรมที่แสดงออกภำยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษำรำยละเอียดปัญหำพฤติกรรมทำงเพศปัญหำ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และปัญหำเอดส์ในกลุ่มนักเรียน
และนักศึกษำ 

กันยำยน-
ตุลำคม 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ส ำรวจข้อมูลปัญหำพฤติกรรมทำงเพศปัญหำโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์และปัญหำเอดส์ในกลุ่มนักเรียนใน
สถำนศึกษำ 

ตุลำคม-
พฤศจิกำยน 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ส่งเสริมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเพศ เอดส์ โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ฯ 

ธันวำคม-
มกรำคม 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ผู้เชี่ยวชำญ 

4. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงปัญหำพฤติกรรมทำงเพศปัญหำ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และปัญหำเอดส์ในกลุ่มนักเรียน 

กุมภำพันธ์ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
ผู้เชี่ยวชำญ 

5. ร่วมกับสถำนศึกษำในกำรก ำหนดแนวทำงแก้ปัญหำ มีนำคม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถำนศึกษำ 

6. จัดท ำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมปัญหำพฤติกรรมทำง
เพศปัญหำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และปัญหำเอดส์ในกลุ่ม
นักเรียน 

เมษำยน เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

7. ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนด พฤษภำคม-
ตุลำคม 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
คณะท ำงำน 

8. ประสำนงำนและร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
แก้ปัญหำร่วมกัน 

ตลอดปี เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

9. ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ภำคเรียนละ1
ครั้ง 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

10. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กุมภำพันธ์ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ส ำรวจข้อมลูปัญหำพฤติกรรมทำงเพศปัญหำโรคตดิต่อทำง
เพศสัมพันธ์และปัญหำเอดส์ในกลุม่นักเรียนในสถำนศึกษำ 

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงปัญหำพฤติกรรมทำงเพศปญัหำโรคตดิตอ่
ทำงเพศสัมพันธ์และปัญหำเอดส ์

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ร่วมกับสถำนศึกษำในกำรก ำหนดแนวทำงแก้ปัญหำ 

ศึกษำรำยละเอียดปัญหำพฤติกรรมทำงเพศ
ปัญหำโรคตดิต่อทำงเพศสมัพันธ์และปัญหำเอดส์ 

ส่งเสริมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเพศ เอดส์ โรคติดต่อ 

จัดท ำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมปัญหำพฤติกรรม 

ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนด 

ประสำนงำนและร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหำ 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 



- 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 
2.ควำมรู้เรื่องเอดส์http://th.wikipedia.org/wiki/เอดส์ 
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=901 
3.หลักสูตรเพศศึกษำ 
http://www.teenpath.net/data/module/00002/tpfile/00003.pdf 
4.คู่มือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศศึกษำส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
http://www.teenpath.net/data/module/00014/tpfile/00003.pdf 
5.แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพศศึกษำรอบด้ำนในสถำนศึกษำส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
http://www.teenpath.net/data/module/00008/tpfile/00003.pdf 
6.คู่มือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศศึกษำ ส ำหรับเยำวชนช่วงชั้นที่ 3 
http://www.teenpath.net/data/module/00006/tpfile/00003.pdf 
7.ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพศศึกษำส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
http://www.teenpath.net/data/module/00001/tpfile/00003.pdf 
8.ควำมรู้เรื่องเพศศึกษำhttp://www.htc.ac.th/sport/web5126/palanamai/pas.html 
https://th-th.facebook.com/notes/ฅนเป็นครู/ท ำไมต้องสอนวิชำเพศศึกษำ/415372998567333 
 
4. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

อย่ำงครบวงจรได้มำตรฐำนได้แก่กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคลกำรคัดกรองนักเรียนกำรจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำและกำรส่งต่อ 
 2. ประสำน สนับสนุนกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือกับหน่วยงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมำยถึง กำรส่งเสริม พัฒนำ กำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำให้แก่

นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีทักษะ
กำรด ำรงชีวิตและรอดพ้นจำกวิกฤติทั้งปวง ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอน มีครูที่ปรึกษำเป็นบุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำน โดยกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ อันได้แก่ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหำร และครูทุกคน มีวิธีกำรและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมำตรฐำนคุณภำพและ มีหลักฐำน
กำรท ำงำนที่ตรวจสอบได้ 
กระบวนการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=901
http://www.teenpath.net/data/module/00002/tpfile/00003.pdf
http://www.teenpath.net/data/module/00014/tpfile/00003.pdf
http://www.teenpath.net/data/module/00008/tpfile/00003.pdf
http://www.teenpath.net/data/module/00006/tpfile/00003.pdf
http://www.teenpath.net/data/module/00001/tpfile/00003.pdf
http://www.htc.ac.th/sport/web5126/palanamai/pas.html
https://th-th.facebook.com/notes/ฅนเป็นครู/ทำไมต้องสอนวิชาเพศศึกษา/415372998567333


1. กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
2. กำรคัดกรองนักเรียน 
3. กำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน 
4. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
5. กำรส่งต่อ 

แต่ละองค์ประกอบของระบบมีควำมส ำคัญ มีวิธีกำรและเครื่องมือต่ำงกันไปแต่มีควำมสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเอ้ือให้กำรดูแลนักเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภำพ 

1.รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล หมำยถึง กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลประวัติ 
ส่วนตัวประวัติกำรศึกษำข้อมูลด้ำนสุขภำพควำมสำมำรถพิเศษฯซึ่งจะช่วยให้มีควำมเข้ำใจนักเรียนมำกขึ้น 
สำมำรถน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือกำรคัดกรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในกำรส่งเสริม กำรป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำของนักเรียนได้อย่ำงถูกทำง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้จำกเครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย ตำม
หลักวิชำกำร มิใช่กำรใช้ควำมรู้สึกหรือกำรคำดเดำ โดยเฉพำะในกำรแก้ไขปัญหำนักเรียน ซึ่งจะท ำให้ไม่เกิด
ข้อผิดพลำดต่อกำรช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 

2.กำรคัดกรองนักเรียน หมำยถึง กำรจัดกลุ่มนักเรียนตำมฐำนข้อมูลรำยบุคคลเป็นกลุ่ม 
ปกติกลุ่มมีปัญหำและกลุ่มเสี่ยงเป็นกำรพิจำรณำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือกำรจัดกลุ่มนักเรียน  มีประโยชน์
อย่ำงยิ่งในกำรหำวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร
จ ำเป็น ด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้อง ในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน อำจจัดกลุ่มนักเรียนตำมผลกำรคัด
กรองเป็น 2 , 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตำมขอบข่ำยและเกณฑ์กำรคัดกรองที่โรงเรียนก ำหนด เช่น ในกรณีที่แบ่ง
นักเรียนเป็น 4 กลุ่ม อำจนิยำมกลุ่มได้ ดังนี้ 
-- กลุ่มปกติคือ  นักรเยนที่ได้รับกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์กำรคัดกรองของ 
โรงเรียน อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันและกำรส่งเสริมพัฒนำ 
--กลุ่มเสี่ยงคือ  นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรคัดกรองของ 
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้กำรป้องกันและแก้ไขตำมกรณี 
-- กลุ่มมีปัญหำคือ  นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหำตำมเกณฑ์กำรคัดกรอง 
ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหำ โดยเร่งด่วน 
--กลุ่มพิเศษคือ  นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีควำมเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่ง 
ควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำนอย่ำงเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเทียบกับผู้มีอำยุในระดับ
เดียวกัน สภำพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้กำรส่งเสริมให้  นักเรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถพิเศษนั้น
อย่ำงเต็มศักยภำพ 

3.กำรจัดกิจกรรมป้องกัน หมำยถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือนักเรียนกลุ่มปกติเพ่ือป้องกัน 
และสร้ำงควำมเข้มแข็งเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันควำมเสี่ยงของนักเรียน 

4.กำรจัดกิจกรรมแก้ปัญหำ หมำยถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหำด้ำน 
ต่ำงๆตำมสภำพปัญหำเช่นกำรระดมทุนเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับเด็กขำดแคลนกำรเข้ำค่ำยปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมเพ่ือนที่ปรึกษำในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ควำมเอำใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่ำเทียมกัน 
แต่ส ำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหำนั้น จ ำเป็นอย่ำงมำกที่ต้องให้ควำมดูแลเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิดและหำ
วิธีกำรช่วยเหลือ ทั้งกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำ โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลำยเป็นปัญหำของ
สังคม กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของนักเรียน จึงเป็นภำระงำนที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ำอย่ำง
มำกในกำรพัฒนำให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภำพของสังคมต่อไป 



กำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำให้กับนักเรียนนั้นมีหลำยเทคนิควิธีกำรแต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษำ  
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรมีอย่ำงน้อย 2 ประกำร คือ 
1) กำรให้กำรปรึกษำเบื้องต้น 
2) กำรจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

 
5.กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ หมำยถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษเพ่ือ 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำตำมศักยภำพ 
กำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียนเป็นกำรสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มคัดกรอง ไม่ว่ำจะเป็น 
นักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง มีปัญหำ กลุ่มควำมสำมำรถพิเศษ ให้มีคุณภำพมำกขึ้น ได้พัฒนำเต็มศักยภำพ 
มีควำมภำคภูมิใจในตนเองในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักรเยนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ
กลำยเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหำ และเป็นกำรช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมีปัญหำ กลับมำเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่โรงเรียนหรือชุมชนคำดหวังต่อไป 

6.กำรส่งต่อ หมำยถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษหรือมีปัญหำเป็น 
พิเศษที่ต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนหรือบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนเช่น 
จิตแพทย์ศิลปินฯ 

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษำ อำจมีกรณีท่ีปัญหำมีควำมยำก 
ต่อกำรช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรด ำเนินกำรส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำนต่อไป เพื่อให้ปัญหำของนักเรียนได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงถูกทำงและรวดเร็วขึ้น หำกปล่อยให้เป็นบทบำท
หน้ำที่ของครูที่ปรึกษำหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่ำนนั้น ควำมยุ่งยำกของปัญหำอำจมีมำกขึ้นหรือลุกลำมกลำยเป็น
ปัญหำใหญ่โตจนยำกต่อกำรแก้ไข ซึ่งครูที่ปรึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ตั้งแต่กระบวนกำรรู้จักนักเรียนเป็น
รำยบุคคลหรือกำรคัดกรองนักเรียนก็ได้ขึ้นกับกรณีปัญหำของนักเรียน 
กำรส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
1) กำรส่งต่อภำยในครูที่ปรึกษำส่งต่อไปยังครูที่สำมำรถให้กำรช่วยเหลือนักเรียนได้  
ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับลักษณะปัญหำ เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยำบำล ครูประจ ำวิชำ หรือฝ่ำยปกครอง 
2) กำรส่งต่อภำยนอกครูแนะแนวหรือฝ่ำยปกครองเป็นผู้ด ำเนินกำรส่งต่อไปยัง 
ผู้เชี่ยวชำญภำยนอก หำกเกิดกรณีปัญหำที่มีควำมยำกเกินศักยภำพของโรงเรียน 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษำรำยละเอียดกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถำนศึกษำ 

เมษำยน เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้กับสถำนศึกษำ 

พฤษภำคม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนกำรจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มิถุนำยน เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนด มิถุนำยน-
กันยำยน 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 



5. ประสำนและร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรส่งเสริม
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตลอดปี เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

6.ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้สำมำรถ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมมำตรฐำนได้ครบวงจร 

ภำคเรียนละ1
ครั้ง 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
ศึกษำนิเทศก์ 

7.สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มีนำคม สถำนศึกษำ 
8. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มีนำคม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ 
-แบบบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
-แบบคัดกรองนักเรียน S D Q 
 ฯลฯ 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือกำรบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  
http://www.dmh.go.th/download/ebooks/my1.pdf 
2.สภำพควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับสถำนศึกษำ 

จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมกำรจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนด 

ศึกษำรำยละเอียดกำรจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ประสำน และร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

http://www.dmh.go.th/download/ebooks/my1.pdf


http://www.sesa37.go.th/support/images/file/07.pdf 
3.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000150/proj_dist/friend/friend_6.pdf 
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2.งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยในรูปแบบต่ำง ๆ กำรเข้ำร่วม 
กิจกรรมทำงกำยและกีฬำ ประเภทบุคคล ทีม ทั้งกีฬำไทยและกีฬำสำกล 
2.2 เพ่ือส่งเสริมกำรเล่นกีฬำซึ่งส่งผลถึงกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ 
รวมทั้งสมรรถภำพเพ่ือสุขภำพและกีฬำ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กำรเล่นเกม และกำรเล่นกีฬำ ปฏิบัติเป็นประจ ำอย่ำง 
สม่ ำเสมอให้มีวินัย เคำรพสิทธิ กฎ กติกำ มีน้ ำใจนักกีฬำ มีจิตวิญญำณในกำรแข่งขัน และชื่นชมใน 
สุนทรียภำพของกำรกีฬำ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร เช่น กำรท่องเที่ยว กำรเล่นดนตรี นำฏศิลป์ 
กำรร้องเพลง งำนอดิเรก เป็นต้น 
ขอบเขตของงาน 
1.  ผู้เรียนรู้จักใช้เวลำให้เป็นประโยชน์มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม 
2. ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำรก่อให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยำวชนรู้สึกรักและหวงแหนสถำบัน 
3. ชุมชนและสังคมได้รับกำรพัฒนำส่งเสริมให้มีกำรออกก ำลังกำย กำรส่งเสริมควำมสำมำรถเฉพำะทำงด้ำน
กีฬำน ำไปสู่นักกีฬำอำชีพและมีชื่อเสียงในสังคม 
ค าจ ากัดความ 
1.  กีฬำ หมำยถึง กำรออกก ำลังกำยด้วยกำรเล่นหรือกำรแข่งขันตำมกฎ กติกำ 
2. นันทนำกำร หมำยถึง กำรใช้เวลำว่ำงในกำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรท่องเที่ยว กำรเล่นดนตรีกำรร้องเพลง 
หรือท ำกิจกรรมงำนอดิเรกต่ำง ๆ เพ่ือควำมเพลิงเพลินและสนุกสนำน 
 
 
 
 
1. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำงำนด้ำนกีฬำ นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

เมษำยน กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

2.ด ำเนินโครงกำรด้ำนกีฬำ/นันทนำกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

3.จัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน/นอกสถำบัน พฤศจิกำยน-ธันวำคม 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

4.ประสำน ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร มกรำคม  
ของปีถัดไป 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

5.ประกำศเกียรติคุณ ยกย่อง 
 

กุมภำพันธ์ 
ของปีถัดไป 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 



6.สรุปผลและรำยงำน มีนำคม 
ของปีถัดไป 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow Chart  
- ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำงำนด้ำนกีฬำ นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
2.  ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยวในสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะและพัฒนำทักษะกีฬำ 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

ด ำเนินกำรโครงกำร 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

จัดกำรแข่งขันกีฬำ 

ประสำน ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนิน 
โครงกำร 

ประกำศเกียรติคุณ ยกย่อง 



ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชำสัมพันธ์ เชิญชวนกำรจัดกิจกรรมแข่งขัน มิถุนำยน กลุ่มส่งเสริมฯ 

นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 
2.กำรเตรียมฝึกซ้อมและกำรส่งทีมเข้ำแข่งขัน มิถุนำยน-พฤศจิกำยน 

 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 
3.ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

พฤศจิกำยน 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

4.แข่งขัน คัดเลือก พฤศจิกำยน 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

5.กำรส่งนักกีฬำตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
 

ธันวำคม กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

6.สรุปผลกำรแข่งขัน และรำยงำน 
 

มกรำคม 
ของปีถัดไป 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยวในสถำนศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำม

สำมัคคีในหมู่คณะและพัฒนำทักษะกีฬำ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประชำสัมพันธ์ ชี้แจง 
กำรจัดกิจกรรม 

เตรียมกำรฝึกซ้อม/ส่งทีม 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

คัดเลือก/แข่งขัน 

ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับต่ำง ๆ 



 
3. ประสำนงำน สนับสนุนกำรฝึกทักษะ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงของกีฬำชนิดต่ำง ๆ เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.กำรจัดท ำแผนของบประมำณสนับสุนนกำรฝึกซ้อม
หรือกำรเล่นกีฬำ เพ่ือควำมเป็นเลิศ 

เมษำยน กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

2.จัดหำครูฝึกซ้อม กำรเก็บตัว กำรดูและเร่ืองสุขภำพ มิถุนำยน 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

3.กำรฝึกซ้อมของนักกีฬำ 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

4.กำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรต่ำง ๆ 
เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์กำรแข่งขัน 

ตำมก ำหนดกำร 
แข่งขัน 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

5.กำรเฝ้ำระวังเรื่องวินัยของนักกีฬำให้อยู่ใน
กฎระเบียบ 

ตลอดเวลำตำม 
โครงกำร 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

6.กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
 

มีนำคม 
ของปีถัดไป 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ประสำนงำน สนับสนุนกำรฝึกทักษะ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงของกีฬำชนิดต่ำง ๆ เพ่ือ 
ควำมเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กำรจัดท ำแผนของบประมำณ 

กำรจัดหำผู้ฝึกซ้อม 

กำรติดตำม สรุปรำยงำน 

กำรฝึกซ้อม 

กำรแข่งขัน 

กำรเฝ้ำระวัง 



 

4. ส่งเสริมกำรจัดหำอุปกรณ์กีฬำ และสนำมกีฬำเพ่ือส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน จัดหำอุปกรณ์
กีฬำ หรือสถำนที่เพ่ือจัดสร้ำงลำนกีฬำ หรือสนำม
กีฬำ หรือขอรับสนับสนุนงบประมำณ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

2.จัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ 
หรือสถำนที่ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ 

- 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

3.ด ำเนินกำรมอบอุปกรณ์กีฬำ หรือด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ 
 

- 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

4.ประกำศเกียรติคุณผู้สนับสนุน - กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

5.สรุปรำยงำน มีนำคม 
ของปีถัดไป 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ส่งเสริมกำรจัดหำอุปกรณ์กีฬำ และสนำมกีฬำเพ่ือส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กำรประสำนงำน 

กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง 

กำรสรุปรำยงำน 

ด ำเนินกำรมอบอุปกรณ์กีฬำ/ลำนกีฬำ 

กำรประกำศเกียรติคุณ 



 
5. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดงนำฏศิลป์ศิลปะ กำรท่องเที่ยว 
ทัศนศึกษำ กำรอ่ำน เขียนหนังสือ ตลอดจนงำนอดิเรกต่ำง ๆ 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษำสภำพควำมต้องกำร พฤษภำคม กลุ่มส่งเสริมฯ 

นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 
2.ก ำหนดกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 
 

มิถุนำยน 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

3.ประสำนเตรียมกำรขับเคลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

4.ท ำกิจกรรมเสริมระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม เพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้ 

ตำมก ำหนดที่ระบุใน 
กิจกรรม 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

5.ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำม
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรที่ก ำหนด 

ตลอดทั้งปี กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

6.สรุปรำยงำน 
 

มีนำคม 
ของปีถัดไป 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นำงญำนิขศำ  บำงเมืองแสน 

 

  



- ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ เช่น ดนตรี กำรแสดงนำฏศิลป์ 
ศิลปะ กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ กำรอ่ำน เขียนหนังสือ ตลอดจนงำนอดิเรกต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษำสภำพควำมต้องกำร 

ก ำหนดกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

สรุปรำยงำน 

ประสำนเตรียมกำรขับเคลื่อนกิจกรรม 

ด ำเนินกิจกรรม และสร้ำงองค์ควำมรู้ 
เพ่ิมเติม 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรม 



แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. บันทึกหนังสือข้อควำม 
2. หนังสือรำชกำรประเภทภำยนอก 
3. แบบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
4. แบบกำรประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. คู่มือกำรปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน พ.ศ. 2551 
2. คู่มือกำรจัดกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ พ.ศ. 2551 
3. คู่มือกำรด ำเนินงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2543 กรมอนำมัย 

***เป็นผู้ประสำน เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำชุมช้ำงบ้ำนผือ และเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เซิมโพธิ์ ต่อไปนี้ 

1. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
2. งานบ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
3. การทัศนศึกษา 
4. การย้าย/จ าหน่ายนักเรียน 

การจ าหน่ายนักเรียน  
กำรจ ำหน่ำยนักเรียน หมำยถึง กำรด ำเนินกำรให้นักเรียนพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนจำกสถำนศึกษำท่ี
เรียนอยู่  
สาเหตุในการจาหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน มี ๕ สาเหตุ คือ  
๑. นักเรียนย้ำยสถำนศึกษำ  
๒. นักเรียนถึงแก่กรรม  
๓. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลำนำน และไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่  
๔. นักเรียนอำยุพ้นเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ  
๕. นักเรียนเรียนจบกำรศึกษำ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
๕.๑ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ สำหรับสถำนศึกษำ ที่ไม่ได้รับอนุญำตให้เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
๕.๒ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
แนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละสาเหตุ ดังนี้  
กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา  
๑. สถำนศึกษำ ให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ขอย้ำยสถำนศึกษำ กรอกแบบฟอร์มกำรขอย้ำยนักเรียน 

(ตำมแบบ พฐ. ๑๙) เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนที่ขอย้ำยไปเข้ำเรียนในสถำนศึกษำอ่ืนต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.๒๐/๑)  

๒. สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำกับ ดูแลสถำนศึกษำที่นักเรียน
ย้ำยออก พิจำรณำ และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำนศึกษำให้สถำนศึกษำทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๒)  

๒.๑ อนุญำต กรณีได้รับรำยงำนสถำนศึกษำท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำ (กรณีย้ำยภำยในสำนักงำนเขตหรือ
ภำยในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับแจ้งจำกสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ำยต่ำงสำนักงำนเขตหรือต่ำงสังกัด) ว่ำนักเรียนที่ขอย้ำยได้เข้ำเรียนแล้ว (แบบ พฐ.๑๙/๔) 



๒.๒ ไม่อนุญำต กรณีได้รับรำยงำนสถำนศึกษำที่นักเรียนย้ำยเข้ำ (กรณีย้ำยภำยในสำนักงำนเขตหรือ
ภำยในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ำยต่ำงส ำนักงำนเขตหรือต่ำงสังกัด) ว่ำนักเรียนที่ขอย้ำยไม่ได้ไปเข้ำเรียน (แบบ พฐ.๑๙/๔)  
๓. สถำนศึกษำ จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนกรณีได้รับอนุญำต  
๔. สถำนศึกษำติดตำมเด็กเข้ำเรียน (แบบ พฐ.๑๙/๑) กรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่อนุญำตให้จ ำหน่ำยนักเรียน เนื่องจำกไม่ไปเข้ำเรียนตำมที่ขอย้ำย หำกไม่สำมำรถติดตำม
นักเรียนมำเข้ำเรียนได้ ให้ด ำเนินกำรขออนุญำตจำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน ด้วยเหตุนักเรียนไม่
มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่  
กรณีนักเรียนถึงแก่กรรม  
๑. สถำนศึกษำขอส ำเนำใบมรณะบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจำกผู้ปกครอง โดยตรวจสอบกับส ำเนำเอกสำร
ฉบับจริงก่อนดำเนินกำร  
๒. สถำนศึกษำขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.๒๐/๑)  
๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี พิจำรณำอนุญำตจ ำหน่ำย
นักเรียน และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำนศึกษำทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๒)  
๔. สถำนศึกษำจ ำหน่ำยนักเรียนที่ถึงแก่กรรมออกจำกทะเบียนนักเรียน 
กรณีนักเรียนหยุดติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่  
๑. สถำนศึกษำ ขอหนังสือรับรองกำรไม่มีตัวตนของผู้ปกครอง และนักเรียนออกจำกผู้ใหญ่บ้ำน หรือก ำนัน 
หรือจำกอ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๓)  
๒. สถำนศึกษำ ขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลำนำน ผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีตัวตนในพ้ืนที่
ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.
๒๐/๑)  
๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำอนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียน และแจ้ง
ผลกำรพิจำรณำให้สถำนศึกษำทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๒)  
๔. สถำนศึกษำจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน  
กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
เมื่อนักเรียนมีอำยุพ้นเกณฑ์กำรศึกษำ และผู้ปกครองไม่ประสงค์จะส่งนักเรียนเรียนอยู่ในสถำนศึกษำไป ให้
สถำนศึกษำพิจำรณำจ ำหน่ำยนักเรียน โดยกำรค ำนวณอำยุของนักเรียนที่จำหน่ำยจำก วนั/เดือน/ปี เกิดของ
นักเรียนดังกล่ำว (เป็นรำยบุคคล) กับ วัน/เดือน/ปี ที่จำหน่ำย ตำมตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้ แล้วรำยงำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๓และแบบ พฐ.๒๐/๔)  
ตัวอย่าง สถำนศึกษำจำหน่ำยนักเรียน จำนวน ๑ รำย  
จำหน่ำยนักเรียนในวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๕๕ (ตัวตั้ง) ลบ  
นักเรียนเกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๓๙  
๒๕๕๕ ๐๔ ๐๔ - 
๒๕๓๙ ๐๕ ๐๓  
๐๐๑๕ ๑๑ ๐๑  
สรุป นักเรียนตำมตัวอย่ำง มีอำยุ ๑๕ ปี ๑๑ เดือน ๑ วัน (อำยุย่ำงเข้ำปีท่ี ๑๖) ซึ่งมี  
อำยุเกินเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับตำม พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 



กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา  
๑. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ในสถำนศึกษำที่ไม่ได้รับอนุญำตให้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น เมื่อสถำนศึกษำได้รับอนุมัติตัดสินผลกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 
๖ แล้วให้ด ำเนินกำร ดังนี้  
๑.๑ จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน  
๑.๒ รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/
๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔)  
๑.๓ ส่งรำยชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ให้สถำนศึกษำท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นที่
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริกำรของนักเรียนทรำบ และด ำเนินกำรรับนักเรียนต่อไป (แบบ พฐ.๑๓ และแบบ พฐ.
๑๓/๑)  
๒. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เมื่อสถำนศึกษำได้รับอนุมัติตัดสินผลกำรเรียนของนักเรียนที่
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ แล้วให้ดำเนินกำร ดังนี้  
๒.๑ จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน  
๒.๒ รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/
๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔) 

5. การขออนุญาตเข้าค่ายลูกเสือ/แต่งตั้ง ผบ. 
 


