คู่มือการปฏิบัติงาน

นางกาญจนา อักษรนิตย์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวคิด
งานส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา เป็ น งานที่ส นั บสนุ นและส่ ง เสริม ให้ ส ถานศึก ษาในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัด การศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผู้บําเพ็ญ ประโยชน์องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การ
จัดหาทุน–กองทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้ง
ปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนาม ในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนใน
ด้านการจัดการศึกษาทั้งการ แลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ ความร่วม
มือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน ทุก
รูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริม ให้
สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา
นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหารและ การปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ เด็กนักเรียนทัง้
เด็กปกติเด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ด้วยการระดมทรัพยากรจาก
ทุกฝ่าย

4. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่ การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการจัดการศึกษา ทั้ง
แลกเปลี่ยน และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

ขอบข่าย/ภารกิจ
(ก) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตาม
อัธยาศัย

กระบวนงาน
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1) งานส่งเสริมให้มีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาขนพั้ ื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) การจัดการศึกษาในพื้นทีภ่ ูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
3) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์
4) การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
5) การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
- การซื้อแบบพิมพ์
2. การศึกษานอกระบบ
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย
- การให้การอนุญาตสํานักงาน กศน.จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจําเป็น ไม่สามารถเรียนในระบบ
ได้

2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
3) การจดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษา
ร่วมวางแผนและ กําหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร วิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

กระบวนงาน
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร วิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ค) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับ นโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา

กระบวนงาน
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ง) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ กระบวนงาน
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ที่มคี วามสามารถพิเศษ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การพัฒนาอัจริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
- การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
- การดําเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ใน พระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ

3. การคดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
4. งานจัดการศึกษาสําหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
(จ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประ
โยชน์นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

กระบวนงาน
1. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
3. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
5. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
6. งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษา
7. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

กระบวนงาน
1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
(ช) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กระบวนงาน
1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และ
ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

2. งานความมั่นคงแห่งชาติ
2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
2.2 งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
2.3 งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง ความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กระบวนงาน
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
3. การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
4. การดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์

กระบวนงาน
1. งานวิเทศสัมพันธ์
2. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

กระบวนงาน
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรีการแสดงการท่องเที่ยว งาน
อดิเรกต่าง ๆ
2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ
4. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา

(ฏ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สงิ่ แวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กระบวนงาน –
งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้
เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กระบวนงาน –
งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงแรงงาน –
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์
- กระทรวงพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการต่างประเทศ
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ฯลฯ

หน้าที่รบั ผิดชอบ
1.1 ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแบบแผนของ
ทางราชการ
1.2 กําหนดเป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนําการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.3 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะงานของเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือราชการ และเสนอแนะความดีความชอบของบุคคลภายในกลุ่ม
ก่อนนําเสนอรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 การควบคุม กํากับ ติดตาม งานตามกลยุทธ์ คํารับรอง การปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายในของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
1.6 งานจัดเตรียมวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.7 งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน
1.8 งานพิทักษ์และคุม้ ครองสิทธิเด็ก
1.9 ปฏิบัติงานประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่น
1.10โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(เขตสุจริต)
1.11 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.12 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาน
ประกอบการ
1.13 งานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1. ชื่อกระบวนงาน
1.1 งานส่งเสริมให้มีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อให้บุคลากรผู้ทําหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตาม บทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับ
นักเรียน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนดนโยบายฯ ของเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัด
รับทราบนโยบายและถือปฏิบัติสําหรับ หน่วยงานที่อยู่ในขอบข่ายของการรวบรวม ข้อมูล ประกอบด้วย
หน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้
3.1. โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ได้แก่สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
3.2. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทสามัญศึกษา) ได้แก่ – สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ร.ร.เทศบาล) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)
3.3. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทอาชีวศึกษา) ได้แก่ - สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา) - สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

4. คําจํากัดความ
4.1 การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลที่แน่นอน โดย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่ง ออกเป็นระดับต่าง ๆ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึงการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า (ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4.3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
4.4 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
4.5 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจํา หรือ
เด็กที่อยู่รับใช้การงาน
4.6 แบบ บค. หมายถึง แบบฟอร์มที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4.7 พื้นที่เขตบริการของโรงเรียน หมายถึง อาณาบริเวณที่โรงเรียนและสํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษากําหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ให้ยึด ทร.14
เขตการปกครอง การคมนาคม และสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อโรงเรียนจะได้ ให้บริการการศึกษาและ
นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก
4.8 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดตั้งศูนย์บริการการรับนักเรียน การ
แก้ปัญหาการรับนักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ การรับ
นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทํานโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม กําหนดนโยบาย
5.3 แจ้งสถานศึกษาดําเนินการตามนโยบาย
5.4 ติดตามและตรวจสอบการรับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
5.5 สรุปและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ การจัดการศึกษา พ.ศ.
2550 - กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับผู้ที่มใิ ช่ ผู้ปกครอง
ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็ก เข้าเรียนก่อนหรือ
หลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรือ่ ง การกระจาย อํานาจการ
บริหารการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2550
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
1.ชื่อกระบวนงาน
งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
2. ์เพือ่ เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นใน

การครองชีพ ระหว่างศึกษา ให้ได้รับ โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์ของชาติ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 วัตถุประสงค์การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ของแต่ละหน่วยงาน องค์กร
3.2 หน่วยงาน องค์กรอื่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
3.3 พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
3.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่บุคคลหรือองค์การต่างๆ
บริจาคให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่มิได้อยู่ในหน้าที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนได้ศึกษาเล่าเรียน
การศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปัจจุบัน
4.2 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพย์ทิ่ใช่เงิน (Non-Financial Resources) และ
ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใช่การเงินครอบคลุม ปัจจัย
หลัก ๆ คือ ทีด่ ิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการผสมผสานการ ใช้ปัจจัยต่างๆ
เข้าด้วยและยังให้ความหมายในวงที่แคบว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจัย นําเข้า (Input) ที่นําไป
ใช้เพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปัจจัยนําเข้า นี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงิน
งบประมาณทั้งด้านรายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานประจํา เช่น เงินเดือน และค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายวัสดุ
อุปกรณ์กับรายจ่ายด้านการลงทุน
4.3 ระดมทุน หมายถึงการรวบรวมเงิน สิ่งของ วัสดุต่างๆ ที่ได้รับจากการบริจาคขอซื้อใน
ราคา ถูกกว่าต้นทุน มาทําประโยชน์ให้แก่องค์กรใด องค์กรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม

5. ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
5.1 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
5.2 วางแผนการดําเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจน
รายละเอียดของกองทุน
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษาพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ
5.4 โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
5.5 จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน
5.6 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและ
การดําเนินการใช้ทุน
5.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา

