










































คูม่อืการปฏบิตังิาน

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต ๒

ดาวน์โหลดคูม่ือฯ



ค าน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
จ านวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาออกเป็น 7 กลุ่ม 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงได้จัดท าคู่มือการการปฏิบัติงานขึ้น 
ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยเน้นการ 
บูรณาการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม  
จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน 
กองทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเ ด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน  
สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษา  
และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 2 ขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 



สารบัญ 

หน้า 
ค าน า 
ส่วนที่ 1 บทน า 

o แนวคิดและวัตถุประสงค์                                                                              1 
o ขอบข่าย ภารกิจ                                                                                       2 

ส่วนที่ 2 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
❖ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย                                              6                                                         

• การศึกษาในระบบ                                                                              7 
o งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการ 

                          จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ                                                                  7 

o การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล                                 12 
o การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์                                      15                                         
o การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ                                                              18 
o การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน                               21 
o งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา                                                          25 

 #งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา           25 
 #งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา           29 
 #งานตรวจสอบวุฒิ และการรับรองความรู้          33 
 #งานสั่งซื้อแบบพิมพ์             37 

•  การศึกษานอกระบบ                                                                           41 
❖ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว 

                 ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน                 44 
o งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 

                          ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
                          และสถาบันสังคมอ่ืน             45 

❖ งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา          49 
o งานส่งเสริม การจัดกรศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      50 

 



สารบัญ (ต่อ) 

     หน้า 
❖ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   53 

o งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ   54 
o งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ                                    58 

❖ งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ 
                เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย 
                วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น                61 

o งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา            62 
o งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย              73 
o งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ             82 
o งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์             93 
    นักศึกษาวิชาทหาร                                                                      
o งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน                              118 
o งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภา 

                             นักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา                                                  128 
o งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน                                 131               

❖ งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา                                     134 
o งานทุนการศึกษา                                                                       135 
o งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)           139 
o งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน           142 

❖ งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ             145 
o งานจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ          146 
o งานโครงการการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ 

                              ป้องกันตนเอง (อพป.)             150 
o งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)          153 
o งานส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้         157 

❖ งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน 
                 แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือ 
                 นักเรียน                161 

o งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา         162 

 



สารบัญ (ต่อ) 

     หน้า 
o งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา          167 
o งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์         

                              ก่อนวัยอันควร                                                                          171 
o งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                174 

❖ งานวิเทศสัมพันธ์               178 
o งานวิเทศสัมพันธ์              179 
o งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ          183 

❖ งานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม         186 
o ประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม        187 

❖ งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น        190 
o ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
จัดทะเบียน              191 

❖ งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน                    194 

o งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความ 
                     เข้มแข็งของชุมชน              195 

บรรณานุกรม                198 
ภาคผนวก                199 

o ตารางแบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน                                                                 216 
o ค าสั่งการมอบหมายให้ปฏิบัติงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ 

ครูและบุคากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2            217                                                                                                                           

o แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการและอัตราก าลังกลุ่ม          226 
o รายชื่อคณะท างาน                                                                                    227 

 





































































































































































































































































































































































































































































โครงสร้างการบริหารจัดการและอัตรากำลังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

นายวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน 

รองผอ.สพป.มค.2  

ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 

นางพิมพ์ลักษณ์  หม่องคำมี 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

บริหารจัดการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมิน 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       นางสาวอัญณิช์ภา บุตรศร ี

1. งานประสานการป้องกันและแก้ไข 

   ปัญหาการใช้สารเสพติด 

2. งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและ 

   งานโครงการอันเนื่องมาจาก 

   พระราชดำริ 

3. งานความมัน่คงแหงชาต ิ

4. งานการตรวจโรงแรมและสถาน 

    บริการ 

5. งานวิเทศสัมพนัธ ์
 

นางปฏิญญา  คัดทะจันทร์ 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้  

   พื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  

   นอกระบบ และอัธยาศัย 

2. งานส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา 

   ของบุคคล ครอบครัว สถาบันสงัคม 

3. งานสงเสริมนักเรียนโควตาพิเศษ 

4. งานคัดเลือกนักเรยีนและสถานศึกษา 

   เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

5. งานสงเสริมแหล่งเรียนรูสิ่งแวดลอมทาง 

    การศึกษาและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

6. งานส่งเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

   ในการจัดการศึกษาตามนโยบาย 

 

นางชไมพร  ทิพย์สิงห์ 

1. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 

    - งานโครงการอาหารกลางวัน 

    - งานอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน 

    - งานที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัยนักเรียน 

2. งานสงเสริมสนับสนนุการระดม    

    ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

    - งานทนุการศึกษาและการระดมทุน 

      เพื่อการศึกษานักเรียน  

    -  งานกองทนุเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

    -  งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน 
 

       นางผ่องพรรณ  ปักกาโล 

1. งานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

    ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชนและ 

    นักศึกษาวิชาทหาร 

2. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธปิไตย 

   และวินัยนักเรียน 

3. งานสงเสริม พัฒนา สร้างความ 

    เขมแข็งองคกรสภานักเรียน 

4. งานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดน 

5. งานสงเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาและ 

    วันเด็กแห่งชาต ิ
 



โครงสร้างการบริหารจัดการและอัตรากำลังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ต่อ) 

 

นายวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน 

รองผอ.สพป.มค.2  

ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 

นางพิมพ์ลักษณ์  หม่องคำมี 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

บริหารจัดการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมิน 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 

นางสาวอินทุอร ปดถาใจ 

1. งานนักจิตวทิยาฯ 

2. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน 

3. งานการปองกันปญหาการแพรระบาด 

    โรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภ 

    กอนวัยอันควร 

4. งานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ 

    นักเรียน 

5. งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล   

   ข่าวสารการปฏบิัติงานของกลุ่ม  

   และดูแล Website กลุ่ม 

       นายอัศวิน ปะเสระกัง 

1. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

2. งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวใน 

    สถานศึกษา 

3. งานสงเสริมความประพฤตนิกัเรียน 

    และนักศึกษา  

4. งานศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือนักเรียน 

5. งานระบบสารสนเทศปจจัยพื้นฐาน 

    นักเรียนยากจน (CCT) 

นางวรัญชญา  ทอนเทพ 

1. งานทะเบยีนหลักฐานการศึกษา 

2. งานสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทใน 

    การสร้างความเขมแข็งของชุมชน 

3. งานประสาน สงเสริมการศึกษากับการ 

    ศาสนาและการวัฒนธรรม 

4. โรงเรียนวิถีพุทธ  

5. โรงเรียนตนแบบสหกรณ  

6. งานการแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุม 

    เสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 

7. งานดูแล Website กลุ่ม 

 
 

น.ส.ไพรรัช  ชาวพงษ์ 

1. งานธุรการ 

   - งานรับ-ส่งหนังสือ 

2. งานการประสานระหว่างหนว่ยงาน 

3. งานการประชุมบุคลากรกลุมสงเสริม 

    การจัดการศึกษา 

4. งานประชาสัมพันธ เชิญชวนรวม 

    กิจกรรม การประกวดตาง ๆ 

5. งานดูแลความเรียบร้อยและความ 

   สะอาดภายในกลุ่ม 



คณะทำงาน 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายสุชาติ  พุทธลา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

2. นายไพทูล  ชาวโพธิ์           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

3. นายเอกศักดิ์  จันทะกา      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

4. นายวิทยา  นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

คณะทำงาน  

1. นางพิมพ์ลักษณ์  หม่องคำมี   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ประธานคณะทำงาน 

2. นางสาวอัญณิช์ภา  บุตรศรี   นักวิชาการศึกษา  รองประธานคณะทำงาน 

3. นางผ่องพรรณ  ปักกาโล นักวิชาการศึกษา คณะทำงาน 

4 นายอัศวิน  ปะเสระกัง นักวิชาการศึกษา คณะทำงาน 

5. นางชไมพร  ทิพย์สิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะทำงาน 

6. นางวรัญชา  ทอนเทพ นักวิชาการศึกษา คณะทำงาน 

7. นางปฏิญญา  คัดทะจันทร์ นักวิชาการศึกษา  คณะทำงานและเลขานุการ 

8. นางสาวอินทุอร  ปัดถาใจ พนักงานราชการ                                  คณะทำงานแลผู้ช่วยเลขานุการ 

   

 

 



กลุ่มสง่เสรมิการจดัการศกึษา
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต ๒

โทรศพัท ์๐๔๓-๗๙๙๓๔๐ เวบ็ไซต ์http://www.mkarea2.go.th
ทีต่ัง้: ๔๑๗ ถนนสมารกัษ์ ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ๔๔๑๒๐


