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คู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ี มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์
บทบาท อํานาจ หน้าที่ สําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษา โดยเน้นการบูรณาการ ได้แก่ การจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน งานคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนวในสถานศึกษา การจัดซื้อแบบพิมพ์/
ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา งานการจัดเก็บแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา ปพ.๓ การรับนักเรียน งานสภา
นักเรียน การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพกายใจ สังคม 
สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติและด้อยโอกาส และเด็กที่
มีความสามารถพิเศษอีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาและร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อํานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานน้ีขึ้นมา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัด 
การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
 

นางสาววินิจ  ชัยหาญ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
มิถุนายน ๒๕๖๓  
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แนวคิด 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น
การบูรณาการการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะ
ชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส 
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถาน
ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนามในความตกลงร่วมระหว่างประเทศ การรองรับ
ประชาคมอาเชียนในด้านการจัดการศึกษาท้ังการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดจนการ
ดําเนินงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ความ
ร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๒. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ด้วยการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. เพ่ือสร้างความมั่นคงระดับเครือข่ายทุกระดับสู่การจัดการศึกษา  
๕. เพ่ือให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในระดับได้ครบทุกคน  

ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. งานคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. งานแนะแนวในสถานศึกษา 
๔. งานจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา/ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
๕. งานการจัดเก็บแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา ปพ.๓  
๖. งานการรับนักเรียน 
๗. งานสภานักเรียน 
๘. การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 

บทนํา 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์กรช้ันนําในการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพสู่มาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 
 

พนัธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและ มี

คุณภาพในระดับสากล 
2. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม มคีณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน อย่างต่อเน่ืองและเท่าเทียมกัน 
3. พัฒนาระบบการให้บริการการศึกษา  เน้นการศึกษาแบบมสี่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ 

และ มีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการจัด 

การศึกษา 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตําแหน่ง มุ่งเน้นให้มี
คุณธรรม จริยธรรม นําสู่การปฏิบัติในหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
เป้าประสงค ์(Goals) 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามศักยภาพ อย่างมีคุณภาพ 
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

2. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย 
ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร ได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมวัีฒนธรรมการ 
ทํางานมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิมีความพอเพียงในการดํารงชีวิต 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เน้นการทํางานแบบมีส่วนรว่ม  
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่เครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษา 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดย
บูรณาการกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 1.1 ชื่อกระบวนการ 
  งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ  
  2) เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะตามที่กําหนด 
 1.3 ขอบเขตของงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างครบวงจรได้มาตรฐาน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อ โดยมีกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน กิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
 1.4 คําจัดกัดความ 
  1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความสามารถพิเศษฯ 
  2) การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคล เป็นกลุ่ม
ปกติ กลุ่มพิเศษ กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มเสี่ยง  
  3) การจัดกิจกรรมป้องกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มปกติ เพ่ือป้องกันและ
สร้างความเข้มแข็ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงของนักเรียน  
  4) การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ 
ตามสภาพปัญหา เช่น การระดมทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับเด็กขาดแคลน การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  5) การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ  
  6) การส่งต่อ หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็น
พิเศษ ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน หรือบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น จิตแพทย์ 
ศิลปิน ฯลฯ  
 1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1) การจัดทําระบบ แผนงาน/โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ชัดเจน 

 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  2) ประชุมช้ีแจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
  3) ดําเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล การ
คัดกรอกนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการส่งต่อ  
  4) รายงานในระบบฯ ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบพัฒนา 
  5) สรุปผล/รายงาน  
 1.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําระบบ แผนงาน 
โครงสร้าง กําหนดผู้รับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจงผู้บริหารสถานศกึษา และ
ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 

ให้ผู้เก่ียวข้องเย่ียมบ้านนักเรียนตามระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 

 

รายงานในระบบฯ ติดตาม ประเมินผล และ
ดําเนินการช่วยเหลือ 

สรุปผลการดําเนินงาน 
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 1.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1) ระเบียบสะสมนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.8) 
  2) แบบประเมินตนเองสําหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน (SDQ)  
  3) แบบเย่ียมบ้านนักเรียน  
  4) แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยใช้โปรแกรม (Care Systems help 
students)  
  5) แนวปฏิบัติการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
 1.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
  1) คู่มือการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 
  2) โครงการตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
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2. การดําเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 
 2.1 ชื่อกระบวนการ 
  การดําเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา และวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประสานงาน
ในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  2) เพ่ือดําเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 2.3 ขอบเขตของงาน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดรับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา 
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ ดําเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กรณีที่ร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะ
กิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนฯ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง  
 2.4 คําจํากัดความ  
  การดําเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสพป.สงขลา เขต 2 
หมายถึง การดําเนินงานท่ีบริหารจัดการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน
ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติไม่
เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการดําเนินชีวิตให้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1) งานรับเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล 
   - รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา 
   - วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 

งานคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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   - จัดทําสารสนเทศและระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ เช่น จัดทําฐานข้อมูลโรงเรียน 
จัดทําฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่าง ๆ  
   - ประสานความร่วมมือและให้คําปรึกษาสถานศึกษา และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการ
ช่วยเหลือในการดําเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  2) งานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
   - ดําเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่ร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
   - ประสานและอํานวยความสะดวกให้เครือข่ายที่เก่ียวข้องในการเข้าช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย  
   - ติดตามและประสานงานช่วยเหลือทุกรูปแบบ  
  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  4) ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหา 
  5) สรุป/รายงาน 

๒.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําระบบ แผนงาน 
โครงสร้าง กําหนดผู้รับผิดชอบ 

รับเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล 

งานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

ติดตาม ประเมินผล และดําเนินการช่วยเหลือ 

สรุปผลการดําเนินงาน 
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 ๒.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1) แบบบันทึกข้อมูลบุคลากรศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  2) แบบสรุปผลการดําเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  3) แบบสํารวจข้อมูลเก่ียวกับเด็กที่ขอรับการช่วยเหลือ 
 ๒.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
  2) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครอบ พ.ศ.2550 
  3) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
  4) คู่มือการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 
  5) โครงการตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
  6) คําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
สพป.สงขลา เขต 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา หน้า 11 
 

 
 
 
3. งานแนะแนวในสถานศึกษา  
 3.1 ชื่อกระบวนการ 
  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา  
 3.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้สถานศึกษาจัดบริการ 5 บริการ  ให้รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อม สามารถคิด 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพของตนเอง  
  2) เพ่ือส่งเสริมการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน อาชีพ และสังคมส่วนตัว สามารถปรับ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม  
  3) เพ่ือช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียน รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดําเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม  
 3.3 ขอบเขตของงาน 
  1) จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้รับบริการ 5 บริการ  
  2) สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถนําไปใช้ในการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
  3) เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ครู ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
  4) ครูแนะแนวมีทักษะที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 3.4 คําจํากัดความ  
  การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จัก ยอมรับและเข้าใจตนเอง 
ตลอดจนรู้จัก และเข้าใจผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะการดําเนินชีวิต รู้จักคิด 
ตัดสินใจ เลือกวิธีที่จะเผชิญและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถวางแผนชีวิต วางแผน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ ดังน้ันเพ่ือตอบสนองต่อปรัขญาการแนะแนวดังน้ัน งานแนะแนว 
จึงเป็นงานที่มีกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับงานและบุคคล
อ่ืน ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีเป้าหมายสําคัญในการป้องกัน ส่งเสริม แก้ไขและช่วยเหลือ
นักเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาพสังคมในปัจจุบันท่านกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษาและความเจริญก้าวหน้าทางแนะแนวจึงจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการแนะแนวอย่างลึกซึ้งและชัดเจน ตลอดจนมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องทั้งเรื่องงานและบุคคล หรือกล่าวได้ว่า ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินงาน  

 

งานแนะแนวในสถานศกึษา 
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3.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 1) จัดต้ังศูนย์แนะแนวประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) แต่งต้ังคณะกรรมการประจําศูนย์แนะแนวประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3) จัดทําแผนปฏิบัติการของศูนย์แนะแนวประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีองค์ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมแนะแนว

สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
 5) จัดหาพ้ืนที่หรือเวทีให้ครู และนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกิจกรรมแนะแนว 
 6) กํากับติดตามการดําเนินงานกิจกรรมแนะแนว 
 7) เผยแพร่ผลงาน 
 8) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
3.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดต้ังศูนย์แนะแนวประจําเขตพ้ืนที่
การศึกษา สพป.สงขลา เขต 2 

แต่งต้ังคณะกรรมการประจําศูนย์แนะแนวฯ 

จัดทําแผนปฏิบัติการของศูนย์แนะแนวฯ 

สร้างความตระหนักแก่ผู้บริหาร ครู และ
ผู้เก่ียวข้อง 

จัดหาพ้ืนที่หรือเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดง
ศักยภาพด้านกิจกรรมแนะแนว 
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3.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1) หนังสือแจ้งสถานศึกษา  
  2) คําสั่งแต่งต้ังศูนย์แนะแนวประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษา  
 3.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
  2) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครอบ พ.ศ.2550 
  3) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
  4) คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ.2545  
  5) โครงการตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

กํากับ ติดตามการดําเนินงานแนะแนว 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
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4. การจัดซ้ือแบบพมิพ/์ยกเลกิหลักฐานทางการศึกษา   
 4.1 .ชื่อกระบวนการ 
  การจัดซื้อแบบพิมพ์/ยกเลิกแบบพิมพ์ทางการศึกษา  
 4.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือจัดหา ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.3)  
  2) เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนท่ีสําเร็จการศึกษา ในการตรวจสอบข้อมูลการ
สําเร็จการศึกษา   
  3) เพ่ือยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
 4.3 ขอบเขตของงาน 
  1) การสั่งซื้อ ควบคุม และจัดเก็บระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
  2) การให้บริการในการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาแก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไปที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสพป.สงขลา เขต 2   
  3) การยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
 4.4 คําจํากัดความ  
  หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารสําคัญทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ตามภารกิจการจัดการศึกษา จัดทําขึ้น  

1) เพ่ือบันทึกข้อมูลในการดําเนินงานข้อมูลและผลการเรียนของนักเรียน 
2) เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูลและผลการเรียนของนักเรียน 
3) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของนักเรียน 

หลักฐานการศึกษาไว้เป็น 2 กลุ่มคือ 
- เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบได้แก่  

1 ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
3. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3)  

- เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาดําเนินการเองได้แก่  
1. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.8) 
2. เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
3. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  
4. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
5. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

 

การจัดซ้ือแบบพิมพ์/ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา   
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6. สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9)  
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนตาม

เกณฑ์การผ่านช้ันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดทําและออกเอกสารนี้ให้กับนักเรียน เป็น
รายบุคคล ประกอบด้วย  

1) ข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียน 
2) ผลการเรียนสาระการเรียนรู้ 
3) ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
6) ผลการประเมินระดับชาติ 
7) สรุปผลการเรียน 

4.5 Flow Chart การปฏิบัติงาน การสั่งซ้ือแบบพิมพ์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานการสั่งซื้อ
แบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

กรณีที่ให้เขตพ้ืนที่สั่งซื้อให้ 
แจ้งหนังสือการสั่งซื้อไปยังสพป.สงขลา เขต 2 

พร้อมแนบใบโอนเงิน 

สพป.สงขลา เขต 2 ออกหนังสือสั่งซื้อและ
จัดส่งหนังสือถึงองค์การค้าของ สกสค. 

กรณีสถานศึกษาไปซื้อด้วยตนเอง  
แจ้งหนังสือการสั่งซื้อไปยังสพป.สงขลา เขต 2 

สพป.สงขลา เขต 2 ออกหนังสือให้
สถานศึกษาถือไปซื้อด้วยตนเองที่องค์การค้า
ของ สกสค.  

องค์การค้าของ สกสค. จัดส่งแบบพิมพ์มาเขต
พื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่แจ้งโรงเรยีนให้มา
รับแบบพิมพ์ทีก่ลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โรงเรียน นําแบบพิมพ์มาลงทะเบียน ณ กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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 4.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน การยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การค้าของ สกสค. จัดส่งแบบพิมพ์มาเขต
พื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่แจ้งโรงเรยีนให้มา
รับแบบพิมพ์ทีก่ลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สถานศึกษานําแบบพิมพ์ไปลงทะเบียนของ
โรงเรียน กอ่นนาํไปออกหลักฐานทางการศึกษา
ให้กับนกัเรียนตอ่ไป  

โรงเรียนรับแบบพิมพ์ และลงทะเบียน  
ณ กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  
 

สถานศึกษานําแบบพิมพ์ไปลงทะเบียนของ
โรงเรียน กอ่นนาํไปออกหลักฐานทางการศึกษา
ให้กับนกัเรียนตอ่ไป  

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ผู้ทําใหสู้ญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สถานศึกษาทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ 
 

สถานศึกษาทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ 

สพป.สงขลา เขต 2 ออกหนังสือให้
สถานศึกษาถือไปซื้อด้วยตนเองที่องค์การค้า
ของ สกสค.  

กรณแีบบพมิพส์ญูหาย กรณแีบบพมิพเ์กดิการ
เสียหาย ชํารดุ 



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา หน้า 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1) หนังสือการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา   
  2) บัญชีรับ – จ่ายการสั่งซื้อแบบพิมพ์     
 1.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1) คู่มือปฏิบัติงานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ปพ.) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
  2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งที่ 4  
   
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานขอ
ยกเลิกแบบพิมพ์ 

สพป.สงขลา เขต 2 โดยคณะกรรมการระดับเขต
พื้นที่การศึกษา สอบสวน ข้อเทจ็จรงิและทํา
รายงานขอยกเลิก  

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดําเนินการสอบสวน 

ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงนามในประกาศ 

แจ้งประกาศยกเลิกหลักฐาน  
ไปทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แจ้งประกาศยกเลิกหลักฐาน  
ไปทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5. แบบรายงานผู้สาํเร็จการศกึษา (ปพ.3)  
 เป็นหลักฐานสาํหรับอนุมัติการจบการศึกษาตามหลักสูตรของผู้เรียนในแต่ละรุ่นโดยบันทึกรายงานช่ือ
และข้อมูลของผู้จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.6) ผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ผู้จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามหลักสูตร (ม.6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานสําหรับการตัดสินและอนุมัติผลการเรยีนให้เป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาและใช้ในการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศกึษาของผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละ
คน 

5.1 ข้อกําหนดของเอกสาร มีดังน้ี 
  1. เป็นเอกสารสําหรับรายงานข้อมูลผูส้ําเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละระดับ
การศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษา (ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6)  
  2. ใหส้ถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  3. ใหส้ถานศึกษาจัดทําเอกสารน้ีสําหรับระดับประถมศึกษา (ป.6) จํานวน 2 ชุด  โดยเก็บ
รักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ส่งเก็บที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 1 ชุด สําหรบัช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษาจัดทํา จํานวน 3 ชุด โดยเก็บรักษาไว้ที่
สถานศึกษา 1 ชุด ส่งเก็บรักษาที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่
กระทรวงศึกษาธิการอีก 1 ชุด ชุดที่เก็บรักษาที่กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเอกสารต้นฉบับ ทั้งนี้ใหจั้ดทาํเปน็
ฉบบัตวัจริงในแบบ ปพ.3 ทีซ้ื่อจาก สกสค. ด้วยตัวพิมพห์รือลายมือใหเ้หมือนกันทกุชุดโดยไม่ใชก้ารถ่าย
เอกสาร  
  4. สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดเก็บรักษาเอกสารน้ี จะต้องดูแลรักษาเอกสารอย่าให้ชํารุด
เสียหาย สญูหาย หรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด และต้องเก็บรักษาไว้ในสถานศึกษาทีท่ี่มีความ
ปลอดภัยไว้ตลอดไป เพ่ือความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในเอกสารน้ีไว้ในรูปของ ซีดีรอม หรือเทคโนโลยีอ่ืน
ใดอีกทางหน่ึงก็ได้ 
  5. สถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จัดทําเรียบร้อยแล้วไปให้หน่วยงานที่กําหนดภายใน
เวลา 30 วัน หลังจากผู้เรียนไดร้บัการอนมัุติใหส้ําเร็จการศกึษา การจัดส่งเอกสารไม่ตรงกับเวลาหรือล่าช้า
ถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ  

5.2  การสัง่ซ้ือ ควบคุม และการจัดเกบ็รกัษาแบบรายงานผู้สาํเร็จการศกึษา (ปพ.3)  
  แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทกุสังกัดในระดับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องดําเนินการจัดทําให้เป็นแนวทางเดียวกัน โรงเรียนสามารถ
สั่งซื้อโดยตรงได้ที่องค์การค้าของ สกสค. โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ  
 

 

งานการจัดเก็บแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา ปพ.3   
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  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่กรอกใน ปพ.3 
  1. ใช้แบบพิมพ์ที่จัดซื้อจาก องค์การค้า สกสค. พิมพ์ด้วยหมึก Prit ชนิดพ่นหรือหัวฉีดสีดํา
หรือเขียนด้วยหมึกซมึ/หมึกเจลสีดํา ตัวหนังสือคมชัด (ห้ามใช้ปากกาลูกลื่นสีดํา) เป็นระเบียบ อ่านง่าย ตัว
เลขที่เขียนหรอืพิมพ์ควรเป็นเลขฮินดูอารบิก เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและจัดทําเอกสารทางการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ  
  2. กรอก ปพ.3 โดยใช้แผ่น ปพ.3 ด้านหน้า (10 คน) ซึ่งมีตราครุฑสีดําเป็นที่สังเกตและ
ด้านหลัง (14 คน) แล้วจึงเริ่มแผ่นต่อไปในลักษณะเดียวกัน กรณีนักเรียนจบในหน้าที่ 1 ไม่ถึง 10 คน ใน
แบบพิมพ์ชนิดคอมพิวเตอร์ ต้องมีช่องตารางตามฟอร์ม ทั้งหมด 10 ช่องใหญ่ และหน้าที่ 2 ต้องมตีาราง 14 
ช่องใหญ่ เสมอ 
  3. “หน้า” กรอกเลขลําดับ จากหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายของจํานวนหน้า ปพ.3 ที่กรอก
ข้อมูลผูท้ี่สําเรจ็การศึกษาในแต่ละคร้ังหรือแต่ละรุ่นที่อนุมัติการจบหลักสูตร 
  4. “สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา..............” กรอกภาคเรียนโดยระบุว่าเป็น
ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 (รวมภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษาให้เขียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปี
การศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวข้องกับการกรอก ปพ.3 ซึ่งสรุปว่าใน
รอบปีการศึกษาหน่ึง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม ของ พ.ศ.หน่ึง จนถึง วันที่ 15 
พฤษภาคม ของ พ.ศ.ถัดไป สถานศึกษาสามารถอนุมัติการจบการศึกษาได้ตลอดปีที่มีผู้จบการศึกษา จึงมีทั้งผู้
จบการศึกษาในรุ่นปกติ และไม่พร้อมรุ่น สามารถพิจารณาได้ ดังน้ี 
   4.1 การอนุมติัจบการศึกษาพร้อมรุ่นสถานศึกษาอนุมัติจบการศึกษารุ่นปกติในช่วง
เดือนมีนาคมของทุกปี เป็นการจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา  
   4.2 การอนุมติัจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่นผู้เรียนที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบตามเกณฑ์การ
จบการศึกษาในรุ่นปกติ จําเป็นต้องเรียนต่อเพ่ือให้จบหลักสูตร หรือต้องแก้ไขผลการเรียน เน่ืองจากสอบไม่
ผ่านหรือด้วยเหตุจําเป็นบางประการ และเมื่อได้เปลี่ยนผลการเรียนหรอืเรียนซ้ําตามกรณี และมีคณุสมบัติครบ
ตามเกณฑ์การจบการศึกษาแล้ว สถานศึกษาสามารถอนุมัติจบการศึกษาให้ผู้เรียนได้ตลอดปีที่มีผู้จบการศึกษา
จริง โดยไม่ต้องรอจนถึงปลายภาคหรือปลายปีการศึกษา ตามช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
ดังน้ี  
    1) ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี (1 พฤศจิกายน – 31 
มีนาคม) เป็นการจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
    2) ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (1-30 เมษายน) หรือภาคฤดูร้อน เป็นการ
จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2  
    3) ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี (1-15 พฤษภาคม) เป็นการจบการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 
    4) ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี (16 พฤษภาคม – 31 
ตุลาคม) เป็นการจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1  
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๕.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 

โรงเรียนแก้ไข จัดเก็บที่สพป.สงขลา เขต 2 
สําหรับ ปพ.3 : ป 

ปพ.๓ : บ รายงานไปยัง 
สพฐ 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

แจ้งหนังสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบ
รายงานผู้สํา เร็จการศึกษา (ปพ .3) ตาม
ระเบียบที่กําหนด 

โรงเรียนจัดส่งแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา 
(ปพ.3) มายังสพป.สงขลา เขต 2   

ตรวจสอบแบบ
รายงาน ปพ.๓ 
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๕.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 

  1) แบบ ปพ.๓   
 1.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  ๑) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งที่ 4  
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๖. การจัดการศึกษาในระบบ   
 ๖.1 .ชื่อกระบวนการ 
  การจัดการศึกษาในระบบ 
 ๖.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือกําหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้  
  2) เพ่ือให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  ๓) เพ่ือให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและประชาชนเกิดความเข้าใจในแนวทางการรับนักเรียน
และให้ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔) เพ่ือให้บุคลากรผู้ทําหน้าที่สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
เหมาะสม 
 ๖.๓ ขอบเขตของงาน 
  1) ทําความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการรับนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน   
  3) แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน 
  ๔) ทําความเข้าใจกับสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง 
  ๕) กํากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรับนักเรียน รายงาน สพฐ. 
  ๖) จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน  
 ๖.4 คําจํากัดความ  
  การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
  การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาช้ันปีที่หน่ึงถึงช้ันปีที่เก้า (ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)  
  เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับคือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
  ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจําหรือเด็ก
ที่อยู่รับใช้การงาน  

 

งานรับนักเรียน  
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  คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่ได้แต่งต้ังให้ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา นํานโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดมาวางแผนสู่การปฏิบัติในการกําหนดสัดส่วน
การรับนักเรียน วิธีการรับนักเรียนการรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ การประชาสัมพันธ์และการวินิจฉัยแก้ปัญหาใน
การรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย  
  พฐ หมายถึง แบบฟอร์มที่กําหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานรับนักเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  พื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดขึ้น
เพ่ือให้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงทั้งน้ีให้ยึด ทร.๑๔ เขต
การปกครองการคมนาคมและสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เพ่ือโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและนักเรียน
สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก 
  ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดต้ังศูนย์บริการการรับนักเรียน แก้ปัญหา
การรับนักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
 ๖.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ของสพฐ. 
  ๒) เสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ กศจ. 
  ๔) ตรวจสอบข้อมูลจํานวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ ๗ จากข้อมูลของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
  ๕) แจ้งสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องเกี่ยวกับกฎหมาย การจัดการศึกษาภาคบังคับ นโยบาย
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  
  ๖) จัดต้ังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
  ๗) คณะกรรมการรับนักเรียน กํากับ ดูแลการรับนักเรียน การคัดเลือกนักเรียนและการจัดที่
เรียนให้กับเด็กนักเรียน 
  ๘) กรอกข้อมูลรายช่ือนักเรียนย่างเข้าปีที่ ๗ เข้าระบบการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๙) ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนที่จะเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิธีการแจ้งเป็น
หนังสือ และออกติดตามไปตามที่อยู่ของนักเรียน  
  ๑๐) สรุปรายงานผลการเข้าเรียนไปยังสพฐ. 
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 ๖.๖ Flow Chart การปฏิบัติงาน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ 
การรับนักเรียนของสพฐ 

เสนอรายช่ือแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ไปยังศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 

แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรยีนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนทีผ่่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียน และกศจ.แลว้ 

ตรวจสอบข้อมูลจํานวนประชากรวัยเรียน อายุย่างเข้าปีที่ ๗ 

แจ้งข้อมูลประชากรวัยไปยังสถานศึกษา 
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 ๖.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1) แบบ พฐ. ๐๑ – แบบพฐ.๒๕     
 ๖.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
  ๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๕)  
  ๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕  
  ๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  
  ๖) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.๒๕๓๔  
  ๗) กฏกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐  
  ๘) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.๒๕๔๕  
  ๙) กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๔๖  
  ๑๐) แนวทางการรับนักเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งที่ 4  
   
 
 
 

กํากับ ติดตามดูแลการรับนักเรียน 

สรุปและรายผลการรับนักเรียน 
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๖. งานสภานกัเรียน   
 ๖.1 .ชื่อกระบวนการ 
  งานส่งเสริม พัฒนาสร้างความเข้มแข็งองคก์รสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา 
 ๖.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของเด็กนักเรียน  
  2) เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์กรสภานักเรียนในสถานศึกษา  
  ๓) เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ยกระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในสถานศึกษา 
 ๖.๓ ขอบเขตของงาน 
  1) ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียน เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา 
  2) สนับสนุนการจัดต้ังสภานักเรียนในสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม โครงการระดับโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๔) การติดตาม กํากับดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดําเนินงาน  
 ๖.4 คําจํากัดความ  
  สภานักเรียน หมายถึง สภาผู้แทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทําหน้าที่ช่วยเหลือ
โรงเรียนทางด้านการปกครอง กิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมนักเรียน     
 ๖.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑) กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
  ๒) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการกําหนดกิจกรรม 
  ๓) ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กําหนด 
   - การเลือกต้ังสภานักเรียนระดับโรงเรียน 
   - การเลือกต้ังสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   - การประชุมสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา  
   - การดําเนินกิจกรรมตามที่สพฐ. กําหนด 
   - การรายงานผลการจัดกิจกรรม  
  ๔) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม 
  ๕) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
   
 
 
 

 

งานสภานักเรียน  
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 ๖.๖ Flow Chart การปฏิบัติงาน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1) คู่มือการฝึกอบรมสภานักเรียน ของสพป.สงขลา เขต ๒  
  ๒) คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสภานักเรียน ของสพฐ. 
  ๓) คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน ของสพฐ.   
 ๖.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1) อนุสัญญาสิทธิเด็ก 
  ๒) พ.ร.บ คุ้มครองเด็ก  
  ๓) พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐  

กําหนดนโยบาย แจ้งหน่วยงานในสังกัด 

กําหนดโครงการ กิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด 

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
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  เป็นการส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 

๑. จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
๑.๑ แจ้งหนังสอืประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปยังโรงเรียนในสังกัด และที่เก่ียวข้องทราบ 
๑.๒ ประชุมหารือแนวทางการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการหน่วยงานภายใน ภายนอก 
๑.๓ จัดหาสถานที่สอบ และกรรมการที่ใช้ในการสอบ 
๑.๔ จัดทําแนวปฏิบัติในการสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.๕ ประชุมคณะกรรมการทกุฝ่ายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ 
๑.๖ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑.๗ ดําเนินการสอบแข่งขันรอบแรก 
๑.๘ ตรวจกระดาษคําตอบและจัดทําคะแนนในการสอบ 
๑.๙ ประกาศผลการสอบรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.๑๐ โรงเรียน/นักเรียน พิมพ์เกียรติบัตรจากระบบออนไลน์  
๑.๑๑ โรงเรียนยืนยันนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง  

ระดับประเทศ 
๑.๑๒ เขตพ้ืนที่การศึกษายืนยันและส่งข้อมลูจํานวนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ รอบสอง (ระดับประเทศ) และข้อมูลการขอย้ายสนามสอบให้ศูนย์สอบ 
๑.๑๓ รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก 

 ๒. จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ 
  ๒.๑ บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน 
  ๒.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขันรอบที่สอง ระดับประเทศ 
  ๒.๓ ปิดระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียน 
  ๒.๔ จัดทําแนวปฏิบัติในการสอบสําหรับกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และนักเรียน 
  ๒.๕ ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับสนามสอบ 
  ๒.๖ แจ้งหนังสอืไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ทราบแนวปฏิบัติในการสอบ  
  ๒.๗ โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์บัตรประจําตัวสอบของนักเรียน 
  ๒.๘ รับแบบทดสอบที่ใช้ในการจัดสอบแข่งขันจากสพฐ. 
  ๒.๙ จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสองระดับประเทศ 
  ๒.๑๐ รวบรวมและจัดส่งกระดาษคําตอบไปยังสพฐ.   
  ๒.๑๑  สพฐ. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

 

การสอบแขง่ขันทางวิชาการ ระดบันานาชาติ   
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 ๖.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบของสพฐ. 
  ๒) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบของสพป.สงขลา เขต ๒  
     
  
 
 
   
 
 



 


