


ค ำน ำ 

  งานส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา  สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้น  การบูรณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  น าแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์  จัดสวัสดิการ  
สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา  ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ เรียนปกติ  ด้อยโอกาส  พิการ  และ                
มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ข้าพเจ้า         
นางณิชาภา   สังข์เมือง  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  โดยครอบคลุมขอบเขตของงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เอกสาร/หลักฐาน  และระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงาน/ระบบราชการ 

นางณิชาภา    สังข์เมือง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

       หน้ำ 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน           

 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 

 งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน       1 

 โครงการอาหารกลางวัน         2 

 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย        3 

 การป้องกันความปลอดภัย  อุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา    3 

 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา       4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 ชื่อ      นำงณิชำภำ  สังข์เมือง 
 ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรศึกษำ     ระดับ ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ.38 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 
 

1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. งานส่งเสริมการแนะแนวในสถานศึกษาและงานกิจการนักเรียนอื่น 
3. งานการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

 4. งานโครงการอาหารกลางวัน 
 (1)  โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
 (2)  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน 
 (3)  โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม 
 (4)  โครงการกองทุนดอกผลอาหารกลางวัน เพ่ือลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
 (5)  การประเมินและติดตามโครงการอาหารกลางวัน 
 (6)  งานโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai School Lunch 
          5. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  
          6. งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานที่เกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่   
               โรคพิษสุนัขบ้า  ไข้หวัดนก  โรคอ้วน และโรคอื่น ๆ 
          7. งานส่งเสริมโรงเรียนพื้นที่สูง 
          8. งานส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เรื่อง  งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 

5. 

งำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การจัดระบบแผนงาน/โครงสร้างและผู้รับผิดชอบ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน 
ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 
- การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
- การคัดกรองนักเรียน 
- การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
- การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและการส่งต่อ 
ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียน 
ทีพ่บปัญหา 
สรุปผล รายงานผล 

 
1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินงาน 
    ตามแผนงานและโครงการฯ 
1. มีจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้บริหาร 
    สถานศึกษาและครูที่ผิดชอบระบบดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
1. มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามกระบวนการ 
    5 ขั้นตอน และมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
    เพ่ือไว้ใช้ในการจัดให้บริการแนะแนวนักเรียน 
 
1. มีการติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือ 
    นักเรียนที่พบปัญหา 
 
1. มีการสรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา     

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เรื่อง  งำนส่งเสริมกำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการป้องกัน 
ตนเอง 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

1. แจ้งโรงเรียนในสังกัด มุ่งเน้นการพัฒนาให้ 
    ครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการ 
    สร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 
2. ใหค้รูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง  
    คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง  
    เด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียน 

1. เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และทักษะ
ให้กับเด็กในการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศ 
เพ่ือให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ภัยอันตรายที่
เกิดข้ึน รู้จักการปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์
เสี่ยง รู้จักวิธีการขอความช่วยเหลือ  
2. ครแูละผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ และ
น าไปใช้ประโยชน์กับเด็กในความดูแลต่อไป 
1. ครู มีทักษะการเรียนการสอน สามารถบูรณา
การ เข้ากับการเรียนทุกกลุ่มสาระ 

 

1 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  โครงการอาหารกลางวัน 

   ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 

 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือ
เสนอ ติดตาม ตรวจสอบการเสนอขอรับงบประมาณ และ 

  รับงบประมาณโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต นิเทศ ติดตามการด าเนินงานสถานศึกษาในสังกัด 

  เพ่ือโครงการอาหารกลางวัน   

2 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือ
เสนอ ติดตาม ตรวจสอบการเสนอขอรับงบประมาณ และ 

  

รับงบประมาณพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน  า
ด่ืม นิเทศ ติดตามการด าเนินงานสถานศึกษาในสังกัด 

  สะอาดในโรงเรียน   

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าโครงการ ประสานงานการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร 

  อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัด 

    อาหารกลางวันให้ทันก าหนดระยะเวลา 

4 ส่งเสริม สนับสนุให้สถานศึกษาเสนอรับงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน 

  กองทุนดอกผลอาหารกลางวัน เพ่ือลดปัญหาภาวะ ในสังกัดที่ประสบปัญหาด้านภาวะทุพโภชนาการ 

  ทุพโภชนาของนักเรียน เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขั น 

5 

การประเมินและติดตามโครงการอาหารกลางวันใน
สถานศึกษา นิเทศ ติดตามการด าเนินงานสถานศึกษาในสังกัด 

6 การด าเนินงานโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai School ตรวจสอบการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 
  Lunch เพ่ือให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 
    จากการปฏิบัติจริง และจากโปรแกรม 

 

 

 

 

 

2 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เรื่อง  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 

สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหาร คณะครู เห็น
ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ของนักเรียนในโรงเรียน 
จัดท าแผนการส่งเสริมการด าเนินงานระหว่าง 
สาธารณสุขอ าเภอกับโรงเรียน 
 
ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมให้ 
ถูกสุขลักษะ รักษาความสะอาดของอาคาร 
สถานที่และระบบสุขาภิบาล เฝ้าระวังติดตาม 
ดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
แจ้งข่าวสารโรคระบาดทุกเรื่องให้โรงเรียน 
ทราบและเฝ้าระวัง พร้อมทั้งก าชับให้ด าเนินการ 
อย่างเคร่งครัด 
กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น โครงการ ฟ.ฟันยิ้มสวย /  
ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ฯลฯ 
 

1. สถานศึกษามีแผนการด าเนินงาน พัฒนาความ 
    สามารถของบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
    ของนักเรียน 
1. มีการส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับ 
    การประเมินกิจกรรมการประเมินโรงเรียน 
    ส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดพิษณุโลก 
1. มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง 
    ต่อเนื่อง  
 
 
1. แจ้งผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ในเรื่องของ 
    โรคระบาด เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของ 
    โรคและรายงานให้ทราบ 
1. แจ้งให้โรงเรียน มีการจัดท าสรุปผลการ 
     ด ำเนินงำนในทกุ ๆ  กิจกรรม 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การป้องกันความปลอดภัย อุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
2 
3 
 
 
4 

 แต่งตั งคณะกรรมการระดับเขตพื นที่
การศึกษา 
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
กิจกรรรม/ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ 
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ นในการ
เรียนการสอน 
การติดตามผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงานการป้องกันความปลอดภัย 
อุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา 

 - มีค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ ระดับเขตพื นที่
การศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายที่โครงการฯ ก าหนด 
 - สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของนักเรียนภายในสถานศึกษา 
การให้ความส าคัญกับการเริ่มปลูกฝังที่เด็กและ
เยาวชนก่อน เพ่ือให้มีความตระหนักความรู้ทักษะใน
การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง และเกิดจิตส านึกท่ีดี 
- ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการภายในระยะเวลาที่
โครงการก าหนด 
 
- มีการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 

   ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 

ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา จัดประชุมอบรมเพ่ือเสริมความเข้มแข็งงานแนะแนว 

  
 

ในสถานศึกษา 

2 แต่งตั งคณะท างาน/คณะกรรมการด าเนินงาน แต่งตั งคณะท างาน/คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด าเนินงานแนะ
แนวในสถานศึกษา จัดท าข้อมูลโรงเรียนที่ด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

  
 

จัดท าข้อมูลครูผู้รับผิดชชอบงานแนะแนวในสถานศึกษา 

3 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับกิจกรรมการแนะแนวในสถานศึกษา โรงเรียนจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียน 

  
 

ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านครอบครัว ความรู้ 

    ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพ่ือเป็น 

    แนวทางในการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และ 

 4   

สนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพใน
อนาคต                                                                     
สร้างเครือข่ายร่วมมือการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการ
วางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตของ
นักเรียน 

  

ประสานงานระหว่าง สพป./สพม./หน่วยงาน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาอ่ืนที่จัด
การศึกษาแหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการในชุมชน 
และท้องถิ่นเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนับสนุน ส่งเสริมทั งด้านการศึกษา และการ 

 5 ประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน 
   

 
  

  
 

  

6 สรุปผล และรายงานการด าเนินงาน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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