
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

ของ 

นางสาวธิดารัตน พลศรี 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ผังบริหารงานอํานวยการ 
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1. ช ื่อกระบวนงาน 

งานสงเสร ิมการจ ัดการศึกษาเด ็กพิการ เด ็กดอยโอกาส และเด ็กท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษ 
 

 

2. ว ัตถ ุประสงค 

เพ ื อสงเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาส ําหร ับผ ูพ ิการ  ผ  ูดอยโอกาส และผ ูม ีความสามารถพิเศษใน 

ระด ับการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐานใหไดร ับการสงเสร ิมและพ ัฒนาเต ็มศ ักยภาพ 
 

 

3. ขอบเขตของงาน 

ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ กึษาด ําเน นิการศ ึกษา ว ิเคราะหขอม ูลการจ ัดการศ ึกษาเด ็กพิการ 

เด ็กดอยโอกาส และเด ็กท ี ม ีความสามารถพ ิเศษในระด ับการศ ึกษาข ั นพ ื นฐานและน ําไปพัฒนาระบบการ 

จ ัดการศ กึษาส ําหร ับผ ูพ ิการ ผ ูดอยโอกาส และผ ูม ีความสามารถพ ิเศษในระด ับการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
 

 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

4.1 ผ ูพ ิการ หมายถ ึง เด ็กพ ิการท ี ไดจดทะเบ ียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ คน

พ ิการหร ือบ ุคคลท ี สถาน ศ ึกษาร ับรอง วาเปนคนพ ิการตามห ล ักเกณฑและว ิธ ีการท ี คณะกรรมการ 

พ ิจารณาใหคนพ ิการไดร ับส ิทธ ิชวยเหล ือทางการศ ึกษาก ํา หนดโดยกระทรวงศ ึกษาธ ิการไดประกา ศ 

จ ําแนกคนพ ิการเปน 9  ประเภท ไดแก บ ุคคลท ี ม ีความบกพรองทางการมองเห ็น บ ุคคลท ี ม ีความบกพรอง 

ทางการไดย ิน บ ุคคลท ี ม ีความบกพรองทางสต ิปญญา  บ ุคคลท ี ม ีความบกพรอง ทางรางกายหร ือสุขภาพ 

บ ุคคลท ี่ม ีความบกพรองทางการเร ียนร ู บ ุคคลท ี ม ีความบกพร องทางพฤต ิกรรมหร ืออารมณและสมาธ ิส ั น 

บ ุคคลท ี่ม ีความบกพรองทางการพ ูดและภาษา  บ ุคคลออท ิสต ิก และบ ุคคลพ ิการซา  ซอน 

4.2 ผ ูดอยโอกาส หมายถ ึง เด ็กท ี อย ูในสภาวะยาก ลําบาก เน ื องจากประสบปญหาตาง ๆ 

ม ีชีวิตความเปนอย ูดอยกวาเด ็กปกต ิท ั วไป ขาดโอก าสหร ือไมม ีโอกาสท  ีจะเขาร ับบร ิการทางการ ศ ึกษา 

หร ือไดร ับพัฒนาท ั งทางรางกาย  สต ิปญญา อารมณ สังคม และจ ิตใจ  จ ําเปนตองไดร ับความชวยเหลือ 

เปนกรณ ีพ ิเศษเพ ื อใหม ีช ีว ิตความเปนอย ูท ี ด ีข ึ น ม ีพัฒนาการท ี ถ ูกตองเหมาะสมก ับว ัยและสามารถบรร ลุ 

ถ ึงศ ักยภาพข ั้นส ูงส ุดได 

4.3 ผ ูม ีความสามารถพ ิเศษ หมายถ ึง เด็กท ี แสดงออกซ ึ งความสามารถอันโดดเดนดานใด 

ดานหน ึ งหร ือหลายดาน ในดานสต ิปญญา ความค ิดสรางสรรค การใชภาษา การเปนผ ูน ําดานวิชาการ 

ก ีฬา ดนตรี ภาษา ศ ิลปะ หร ืออ ื่นๆ ในสาขาใดสาขาหน ึ่งหร ือหลายสาขาอยางเปนท ี่ประจ ักษเม ื อเปร ียบเท ียบ 

ก ับผ ูท ี่ม ีอาย ุระด ับเด ียวก ัน สภาพแวดลอมหร ือประสบการณเด ียวก ัน 
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5. ข ั้นตอนการปฏ บิ ัต ิงาน 

5.1 ประสานการส ํารวจขอม ูลก ับสถานศ ึกษาและหนวยงานท ี เก ี ยวของจ ัดท ําทะเบ ียน 

เพ ื่อรวบรวมขอม ูลท ี่จ ําเปนของเด ็กพ ิการ เด ็กดอยโอกาสและเด ็กท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษอยางเปนระบบ 

5.2 ประสา น สงเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาส ําหร ับเด ็กพ ิกา ร เด ็กดอยโอกาสแล ะเด ็กท ี มี 

ความสามารถพ ิเศษก ับสถานศ ึกษาหร ือหนวยงานท ี่เก ี่ยวของใหจ ัดการศ ึกษาอยางตอเน ื่อง 

5.3 ศ ึกษา ว ิจ ัยและสงเสร ิมการศ ึกษา ว ิจ ัย เพ ื อหาร ูปแบบและเผยแพรว ิธ ีการจ ัดการศ ึกษา 

แกผ ูท ี่เก ี่ยวของ 
 

 
5.4 ต ิดตาม รวบรวมผลการด ําเน ินงานอยางตอเน ื่องและสม าเสมอ 

5.5 รายงานผลการด ําเน ินงาน 
 
 

6. Flow Chart การปฏ ิบต ั  ิงาน 
 
 
 

ส ํารวจขอมล ู / 

จ ัดท ําทะเบ ียน 
 

 
 
 

ประสานงานหนวยงานท ี่เก ี่ยวของ 
 
 
 

 

ศ ึกษาว ิจ ัย เผยแพร 
 

 
 
 

ต ิดตามผล ว ิเคราะหผล 
 
 
 
 

รายงานผลการด ําเน ินงาน 
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7.  แบบฟอรมท ี่ใช 

- 

8. เอกสาร/ หล ักฐานอางอ ิง 

8.1 พระราชบ ัญญ ัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และท ี่แกไขเพ ิ่มเต ิม 

8.2 กฎกระทรวง ระเบ ียบ หล ักเกณฑท ี วาดวยการจ ัดการศ ึกษาส ําหร ับเด ็กพ ิการ 

เด ็กดอยโอกาส และเด ็กท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษ 



 

 
 

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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9. แบบฟอรมสร ุปมาตรฐานงาน 

ช ื่อกระบวนงาน งานสงเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาส ําหร ับผ ูพ ิการ  ผ ูดอยโอกาส และผ ูทม ี   ีความสามารถพ ิเศษ ส ําน ักงานเขตพ ื นท ี่การศ ึกษา  กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

ว ัตถ ุประสงค :  1. เพ ื่อใหม  ีขอม ูลเด ็กพ ิการ เด ็กดอยโอกาสและเด ็กท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษ อยางเปนระบบ - เด ็กพ ิการ เด ็กดอยโอกาสและเด ็กท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษทกคน ไดร ับการพ ัฒนาเตมตามศ ักยภาพ 

2. เพ ื่อใหม  ีการประสานงานการจ ัดการศ ึกษาและพฒนาศ ักยภาพส ําหร ับเด ็กพ ิการ เดกดอยโอกาส และเด ็กท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษอยางเปนระบบ 

ล ําด ับท ี  ผ ังข ั้นตอนการด ําเน ินงาน รายล ะเอ ียดงาน เ วลาด ําเน ินการ มาตรฐานค  ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ 
 

1. ประสานงานส ํารวจขอม ูลก ับสถานศ ึกษาและหนวยงาน 
 

ปการศ ึกษาละ 1 คร ั้ง - กล  ุมสงเสรมการจด ั 
สารวจขอมลจดทาทะเบยน ท ี่เก ียวของจดทาทะเบยนเดกพการ เด ็กดอยโอกาสและ 

เด ็กท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษ อยางเปนระบบ 

 

การศ ึกษา 

2. ประสานงานสงเสร ิมการจ ัดการศกษาส ําหร ับเด ็กพ ิการ ตลอดป - กล  ุมสงเสรมการจด ั 
ประสานงานสงเสรมก ารจดการศกษา 

 

เด ็กดอยโอกาสและเดกทม  ี ความสามารถพเศษกบ ั 

สถานศ ึกษาและหนวยงานท ี่เก ี่ยวของอยางตอเน ื่อง 

 

การศ ึกษา 

 

3. ศ ึกษา ว ิจ ัย และสงเสร ิมการว ิจ ัยร ูปแบบการจ ัดการศ ึกษา 
 

ปละ 1 คร ั ง - กล  ุมสงเสรมการจด ั 

ศกษาวจ ิ ยรปแบบการจ ัดการศกษา ส ําหร ับเดกพการ เดกดอยโอกาสและเดกทม  ี  ีความสามารถ 

พ ิเศษ และเผยแพร ว ิธ ีการจ ัดการศ ึกษาแกผ ูเก ี่ยวของ 

 

การศ ึกษา 

 

4. ต ิดตาม ประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษา ปละ 1 คร ั้ง สถานศ ึกษาจ ัดการ 
 

กล ุมสงเสรมการจด ั 
ต ิดตาม ประเม ินผล 

 

ศ ึกษาไดตามมาตรฐาน 
 

การศ ึกษา 
 

 
5. รายงานผลการจดการศ ึกษา ปละ 1 คร ั้ง - กล  ุมสงเสรมการจด ั 

รายงานผล 
 

การศ ึกษา 
 

อธ ิบายส ัญล ักษณผ ังข ั้นตอน จ ุดเร ิ่มตนหร ือส ิ้นส ุดกระบวนงาน ก  ิจกรรมงานหรอการปฏ ิบ ัติ การต  ัดสนใจ ท ิศทางหร ือการเคล ื่อนไหวของงาน { จ ุดเช ื่อมตอ 

ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา) 
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1. ช ื่อกระบวนงาน 

การสงเสร ิมและสน ับสน ุนน ักเร ียนในโควตาพิเศษ 

2. ว ัตถ ุประสงค 

เพ ื่อสงเสร ิมการจ ัดการศ ึกษา และสน ับสน ุนน ักเร ียนในโควตาพ ิเศษ 

3. ขอบเขตของงาน 

ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษาด ําเน ินการตามหลักเกณฑแนวปฏ ิบ ัต ิตามความตองการ 

ของสถาบ ันท ี่ประสงคใหโควตาพ ิเศษแกนักเร ียนในส ังก ัดส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษา 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

4.1  สถาบ ัน    หมายถ ึง หนวยงาน สถานศ ึกษาท ี่ประสงคใหโควตาพ ิเศษแกนักเร ียน 

ในส ังก ัดส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศ ึกษา 

4.2 โควตาพ ิเศษ ห มายถ ึง จ ํานวนน ักเร ียนท ี่ไดร ับการจ ัดสรรใหเขาเร ียนเปนกรณี 

พ ิเศษในระด ับม ัธยมศ ึกษา อาช ีวศ ึกษา อ ุดมศึกษา จ ากสถาบ ันการศ ึกษาตางๆ โดยไมตองสอบแขงข ัน 

หร ือสอบค ัดเล ือก 

5. ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 

5.1 ศ ึกษาหลักเกณฑ  แจงประชาส ัมพ ันธ ร ับสม ัคร 

5.2 แตงต ั้งคณะกรรมการค ัดเล ือกตามเกณฑท ี ก ําหนด 

5.3 ประช ุมคณะกรรมการด ําเน ินการค ัดเลือก 

5.4 ประกาศผล 
5.5 สร ุปผลการค ัดเล ือก รายงานผล 

6. Flow  Chart  การปฏ ิบต ั  ิงาน 
 
 

ศ ึกษาหล ักเกณฑ ประชาส ัมพ ันธ ร ับสมคร 
 
 
 
 
 

แตงต ั้งคณะกรรมการคดเล ือกตามเกณฑท ี่ก ําหนด/จดท ําขอม ูล 

ค ุณสมบ ัต ิของน ักเรยน 
 

 
 
 

ประช ุมคณะกรรมการด ําเน ินการค ัดเล ือก 
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ประกาศผล 
 
 
 
 

 

สร ุป รายงานผล สงผลใหสถาบ ันตางๆ 
 
 
 

 

7.  แบบฟอรมท ี่ใช 

แบบฟอรมใบสม ัครของสถาบ ันตาง ๆ 

8. เอกสาร / หล ักฐานอางอ ิง 

หน ังส ือแจงรายละเอ ียดจากสถาบ ันตางๆ ท ี แจงส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 



 

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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9. แบบฟอรมสร ุปมาตรฐานงาน 

ช ื องาน การสงเสรมและสน ับสน ุนน กัเร ียนในโควตาพ ิเศษ ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

ว ัตถ ุประสงค :   เพ ื่อใหส  ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาด ําเน ินการไดตามหล ักเกณฑของสถาบ ันตาง ๆ ท ี่ใหโควตาแกน ักเรยนในส ังก ัดส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 

ล ําด ับท ี  ผ ังข ั้นตอนการด ําเน ินงาน รายล ะเอ ียดงาน เ วลาด ําเน ินการ มาตรฐานค  ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ 
 

1. ศ ึกษาหล ักเกณฑ ประชาส ัมพ ันธ และร ับสม ัคร ตามหล ักเกณฑท ี  
 

- กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 
ประชาสมพ ันธ ร ับสมคร 

 

ก ําหนด 
 

 

2. แตงต ั้งคณะกรรมการ ตามหล ักเกณฑท ี  - กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 
แตงต ั้งคณะกรรมการ 

 

ก ําหนด 
 

 

3.  ประช ุมคณะกรรมการ 

ค ัดเล ือกตามหล ักเกณฑ 

ประช ุมคณะกรรมการค ัดเล ือกตามหล ักเกณฑ ตามหล ักเกณฑท   ี่ 

ก ําหนด 

- กลมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

 

 

4. ประกาศผลการค ัดเล ือก ตามหล ักเกณฑท ี  เปนไปตามความตองการ กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 
ประกาศผลและรายงานผล 

 

ก ําหนด 
 

ของสถาบ ันตางๆ 
 

 
 

5.  สร ุปผลการค ัดเล ือก รายงานผลสงใหสถาบ ัน 
สร ุป รายงานผล 

ตามหล ักเกณฑท ี  - กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

ตางๆ ก ําหนด 
 

 
 

อธ ิบายส ัญล ักษณผ ังข ั้นตอน จ ุดเร ิ่มตนหร ือส ิ้นส ุดกระบวนงาน ก  ิจกรรมงานหรอการปฏ ิบ ัติ การต  ัดสนใจ ท ิศทางหร ือการเคล ื่อนไหวของงาน { จ ุดเช ื่อมตอ 

ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา) 
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1. ช ื่อกระบวนงาน 

งานสงเสร ิมก ีฬาและน ันทนาการ 

 

2. ว ัตถประสงค 

2.1  เพ ื อสงเสริมใหผ ูเรียนไดเรียนร ูเร ื องการเคล ื อนไหวรางกายในรูปแบบตาง ๆ การเขารวม 

ก ิจกรรมทางกายและก ีฬา ประเภทบ ุคคล ท ีม ท ั้งก ีฬาไทยและก ีฬาสากล 

2.2  เพ ื อสงเสริมการเลนก ีฬาซ ึ งสงผลถ ึงการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สต ิปญญา 
รวมท ั้งสมรรถภาพเพ ื่อส ุขภาพและก ีฬา 

2.3   เพ ื อสงเสร ิมการออก ก ําล ังกาย การเลนเกม และการเ ลนก ีฬา ปฏ ิ บ ัต ิเปนประจ ําอยาง 

สม  ําเสมอใ หม ีว ิน ัย เคารพส ิทธ ิ  กฎ กต ิกา ม ีน  ําใจน ักก ีฬา ม ีจ ิตว ิญญาณในการแ ขงข ัน และช ื นชมใน 

ส ุนทร ียภาพของการก ีฬา 

2.4    เพ ื อสงเสร ิมการจ ัดก ิจกรรมน ันทนากา ร เชน การทองเท ี ยว การเลนดนตรี นาฏศ ิลป 

การรองเพลง งานอด ิเรก  เปนตน 

 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1  ผ ูเร ียนร ูจ ักใชเวลาใหเปนประโยชนม ีส ุขภาพสมบ ูรณท ั งดานรางกาย จ ิตใจ อารมณ และ 

ส ังคม 
 

 

3.2  สงเสร ิมก ีฬาและนันทนาการกอใหเก ิดความสาม ัคค ีในหม ูคณะ เด ็กและเยาวชนร ูสึกร ัก 

และหวงแหนสถาบ ัน 

3.3   ช ุมชนและสังคมไดร ับการพัฒนาสงเสร ิมใหม ีการออกก ําล ังกาย การสงเสร ิมความสามารถ 

เฉพาะทางดานก ีฬาน ําไปส ูน ักก ีฬาอาช ีพและม ีช ื่อเส ียงในส ังคม 

 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

4.1 ก ีฬา หมายถ ึง การออกก ําล ังกายดวยการเลนหร ือการแขงข ันตามกฎ กต ิกา 

4.2 น ันทนาการ หมายถ ึง การใชเวลาวางในการพ ักผอนหยอนใจ การทองเท ี่ยว การเลนดนตรี 

การรองเพลง หร ือท ําก ิจกรรมงานอด ิเรกตาง ๆ เพ ื่อความเพล ิงเพล ินและสน ุกสนาน 
 
 

5. ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 

5.1 สงเสร ิมใหสถานศ ึกษาจ ัดท ําแผนพ ัฒนางานดานก ีฬา น ันทนาการและการทองเท ี่ยว 
1. จ ัดท ําแผนปฏ ิบ ัต ิการของสําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 

2. ด ําเน ินโครงการดานก ีฬา/น ันทนาการ 
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3. จ ัดการแขงข ันกีฬาภายใน/นอกสถาบ ัน 

4. ประสาน ก ําก ับ ต ิดตามการด ําเน ินโครงการ 

5. ประกาศเก ียรต ิค ุณ ยกยอง 

6. สร ุปผลและรายงาน 

5.2  สงเสร ิมใหม ีการจ ัดก ิจกรรมก ีฬา น ันทนาการ และการทองเท ี่ยวในสถานศ ึกษา เพ ื่อเสร ิมสราง 

ความสาม ัคค ีในหม ูคณะและพ ัฒนาท ักษะก ีฬา 

1. ประชาส ัมพ ันธ เช ิญชวนการจ ัดก ิจกรรมแขงข ัน 

2. การเตร ียมฝกซอมและการสงท ีมเขาแขงข ัน 

3. ตรวจสอบค ุณสมบ ัติ 

4. แขงข ัน  ค ัดเล ือก 

5. การสงน ักกีฬาต ัวแทนเขาแขงข ันในระด ับท ี่ส ูงข ึ้น 

6. สร ุปผลการแขงข ัน และรายงาน 

5.3  ประสานงาน สน ับสน ุนการฝกท ักษะ ความสามารถเฉพาะทางของก ีฬาชน ิดตาง ๆ เพ ื่อความ 

เปนเล ิศ 
 

 
1. การจ ัดท ําแผนของบประมาณสน ับส ุนนการฝกซอมหร ือการเลนก ีฬา เพ ื่อความเปนเล ิศ 

2. จดหาคร ูฝกซอม การเก ็บต ัว การด ูแลเร ื่องอาหาร 

3. การฝกซอมของน ักก ีฬา 

4. การสงน ักเรยนเขารวมการแขงข ันในรายการตาง ๆ เพ ื่อสรางประสบการณการแขงข ัน 

5. การเฝาระว ังเร ื่องว ิน ัยของน ักก ีฬาใหอย ูในกฎระเบ ียบ 

6. การต ิดตาม ประเม ินผลและรายงาน 

5.4  สงเสร ิมการจ ัดหาอ ุปกรณก ีฬา และสนามก ีฬาเพ ื่อสงเสร ิมการเลนก ีฬาและน ันทนาการ 

1. ประสานหนวยงานภาคร ัฐ เอกชน  จ ัดหาอ ุปกรณก ีฬา หร ือสถานท ี่เพ ื่อจัดสราง 

ลานก ีฬา หร ือสนามกีฬา หร ือขอร ับสน ับสน ุนงบประมาณ 

2. จ ัดท ําบ ันท ึกขอตกลงการสน ับสน ุนอ ุปกรณก ีฬา หร ือสถานท ี่กอสรางสนามก ีฬา 

3. ด ําเน ินการมอบอ ุปกรณก ีฬา หร ือด ําเน ินการกอสรางสนามก ีฬา 

4. ประกาศเก ียรต ิค ุณผ ูสน ับสน ุน 

5. สร ุปรายงาน 

5.5  สงเสร ิมใหม ีการจดก ิจกรรมน ันทนาการหลายร  ูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฏศ ิลป 

ศ ิลปะ การทองเท ี่ยว ท ัศนศ ึกษา การอาน  เข ียนหน ังส ือ ตลอดจนงานอด ิเรกตาง ๆ 

1) ศ ึกษาสภาพความตองการ 
2) ก ําหนดก ิจกรรมท ี่จะด ําเน ินการ 
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ราชการท ี่ก ําหนด 

3) ประสานเตร ียมการข ับเคล ื อนก ิจกรรมน ั้น ๆ 

4) ท ําก ิจกรรมเสร ิมระหวางการจ ัดก ิจกรรม เพ ื่อสรางองคความร ู 

5) ก ําก ับ ต ิดตามการด ําเน ินก ิจกรรมใหเปนไปตามระเบ ียบแบบแผนของทาง 
 
 

6) สร ุปรายงาน 
 

6. Flow Chart การปฏ ิบต ั  ิงาน 
 

6.1 สงเสร ิมใหสถานศ ึกษาจ ัดท ําแผนพ ัฒนางานดานก ีฬา น ันทนาการและการทองเท ี่ยว 
 

 

จ ัดท ําแผนปฏ ิบ ัต ิการ 
 
 
 
 

ด ําเน ินการโครงการ 
 

 
 
 
 

จ ัดการแขงข ันก ีฬา 
 

 
 
 
 

ประสาน ก ําก ับ ต ิดตามการด ําเนน ิ 

โครงการ 
 
 
 

ประกาศเกยรตค ิ  ุณ ยกยอง 
 

 
 
 
 
 

สร ุปรายงานผลการ 

ด ําเน ินงาน 
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6.2  สงเสร ิมใหม ีการจ ัดกิจกรรมก ีฬา น ันทนาการ และการทองเท ี ยวในสถานศ ึกษาเพ ื อ 

เสร ิมสรางความสาม ัคค ีในหม ูคณะและพ ัฒนาท ักษะก ีฬา 
 
 

ประชาสมพ ันธ ช ี้แจง 

การจ ัดก ิจกรรม 
 

 
 
 

เตร ียมการฝกซอม/สงท ีม 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบค ุณสมบ ัต ิ 
 

 
 
 
 

ค ัดเล ือก/แขงข ัน 
 
 
 

 
สงน ักก ีฬาเขารวมการแขงข ันในระด ับตาง  ๆ 

 
 
 

 

สร ุปรายงานการแขงข ัน 
 

 
 
 

6.3  ประสานงาน สน ับสน ุนการฝกท ักษะ ความสามารถเฉพาะทางของก ีฬาชน ิดตาง ๆ เพ ื่อ 

ความเปนเล ิศ 
 

 

การจ ัดท ําแผนของบประมาณ 
 
 

 

การจ ัดหาผ ูฝกซอม 
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การฝกซอม 
 

 
 
 

การแขงข ัน 
 
 

 

การเฝาระว ัง 
 
 
 

การต ิดตาม สร ุปรายงาน 
 
 

 

6.4 สงเสร ิมการจ ัดหาอ ุปกรณก ีฬา และสนามก ีฬาเพ ื อสงเสร ิมการเลนก ีฬาและน ันทนาการ 
 

 

การประสานงาน 
 
 
 
 

การจ ัดท ําบ ันท ึกขอตกลง 
 

 
 
 
 

ด ําเน ินการมอบอ ุปกรณก ีฬา/ลานก ีฬา 
 

 
 
 
 

การประกาศเก ียรต ิคณ ุ 
 
 
 
 

การสร ุปรายงาน 
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6.5  สงเสร ิมใหม ีการจ ัดก ิจกรรมน ันทนาการหลายร ูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฏศ ิลป 

ศ ิลปะ การทองเท ี่ยว ท ัศนศ ึกษา  การอาน  เข ียนหน ังส ือ ตลอดจนงานอด ิเรกตาง ๆ 
 
 
 

ศ ึกษาสภาพความตองการ 
 
 
 
 
 

ก ําหนดก ิจกรรมท ี่จะด ําเน ินการ 
 
 
 

ประสานเตร ียมการข ับเคล ื่อนก ิจกรรม 
 
 
 
 

ด ําเน ินก ิจกรรม และสรางองคความร ู 

เพ ิม่เตม ิ 
 
 
 

ก ําก ับต ิดตามการด ําเน ินก ิจกรรม 
 
 
 
 

สร ุปรายงาน 
 
 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 

7.1 บ ันท ึกหน ังส ือขอความ 

7.2 หน ังส ือราชการประเภทภายนอก 

7.3 แบบแผนปฏ ิบ ัต ิการประจ ําป 

7.4 แบบการประเม ินและต ิดตามผลการด ําเน ินงาน 

8. เอกสาร/หล ักฐานอางอ ิง 

8.1 ค ูม ือการปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรมพ ัฒนาผ ูเร ียน  พ.ศ. 2551 

8.2 ค ูม ือการจ ัดการเร ียนกล ุมสาระการเร ียนร ูส ุขศ ึกษาและพลศ ึกษา พ.ศ. 2551 

8.3  ค ูม ือการด ําเน ินงานโรงเร ียนสงเสร ิมส ุขภาพ พ.ศ. 2543  กรมอนาม ัย 



 

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ช ื่องาน งานสงเสร ิมก ีฬาและน ันทนาการ ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา  กล ุมสงเสร ิมการจ ัดการศ ึกษา 
ว ัตถ ุประสงค :    5.2 เพ ื่อให  สพท. ม ีการสงเสร ิมใหม  ีการจดก ิจกรรมก ีฬา น ันทนาการ และการทองเท ี่ยวในสถานศ ึกษา เพ ื่อเสร ิมสรางความสามคค ีในหม ูคณะ 

ล ําด ับท ี  ผ ังข ั นตอนการด ําเน ินงาน รายละเอ ียดงาน เวลาด ําเน ินการ มาตรฐาน 
ค ุณภาพงาน 

ผ ูร ับผ ิดชอบ 

1.  
ประชาสมพ ันธ 

 
 
 

เตรยมทม ี /ฝกซอม 

ตรวจสอบคณสมบต ั   ิ 

 

การแขงข ันต ัวแทน 

สงน ักเร ียนต ัวแทนเขารวมการแขงข ัน 

สร ุปรายงาน 

ประชาสมพ ันธ เช ิญชวนการจ ัดกจกรรมแขงข ัน ม ิถ ุนายน - กล ุมสงเสรมการจด ั 

การศ ึกษา 

2. เตร ียมทม ี /ฝกซอมการแขงขน ั มถ ิ นายน – 
พฤศจ ิกายน 

- คร ูผร ู  ับผดชอบ 

3. ตรวจสอบค ุณสมบ ัต/ ิ พฤศจกายน - กลม  สงเสรมการจด ั 
การศ ึกษา / 

คร ูผร ู  ับผดชอบ 

4. การแขงข ันต ัวแทน พฤศจ ิกายน - กล ุมสงเสรมการจด ั 

การศ ึกษา / 

คร ูผร ู  ับผดชอบ 

5. สงน ักเร ียนต ัวแทนเขาแขงข ันในระด ับท ี่ส ูงข ึ้น ธ ันวาคม - กล ุมสงเสรมการจด ั 
การศ ึกษา / 

คร ูผร ู  ับผดชอบ 

6. สร ุปรายงานผลการด ําเน ินการ มกราคม 
ของปถ ัดไป 

แบบสร ุปรายงาน - 

อธ ิบายส ัญล ักษณผังข ั้นตอน  จ ุดเร ิ่มตนหร ือส ิ้นสดกระบวนงาน  ก ิจกรรมงานหรอการปฏ ิบ ัติ  การต ัดสนใจ  ท ิศทางหร ือการเคล ื่อนไหวของงาน  { จ ุดเช ื่อมตอระหวางหนา 

(ถาไมจบภายใน 1หนา)



หนา(ถาไมจบภายใน 1หนา) 
 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ช ื่องาน  งานสงเสร ิมก ีฬาและน ันทนาการ ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา กล ุมสงเสร ิมการจ ัดการศ ึกษา 
ว ัตถ ุประสงค :  5.4 เพ ื่อให สพท. ม ีการการจ ัดหาอ ุปกรณก ีฬา และสนามก ีฬาเพ ื่อสงเสร ิมการเลนก ีฬาและน ันทนาการ 
ล ําด ับท ี  ผ ังข ั้นตอนการด ําเน ินงาน รายละเอ ียดงาน เวลาด ําเน ินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ 

1.  
ประสานงาน 

 
 

 

บนทกขอตกลง มอบอ ุปกรณก ีฬา/

กอสรางลานก ีฬา ประกาศเกยรตค ิ   

ณผส ู นบสนน ุ 

สร ุปรายงาน 

ประสานหน วยงานภาคร ัฐ เอกชน จ ัดหาอ ุปกรณ หร ือสถานท ี  
เพ ื่อจ ัดสรางลานก ีฬา หร ือสนามกฬา 

ตลอดปการศ ึกษา - กล ุมสงเสรมการจด ั 

การศ ึกษา 

2. จ ัดท ําบนท ึกขอตกลงการสน ับสนนอ ุปกรณก ฬา หร ือสถานท ี  
กอสราง 

- - กลมสงเสรมการจด ั 
การศ ึกษา 

3. ด ําเน ินการมอบอ ุปกรณก ีฬา หร ือด ําเน ินการกอสราง - - กล ุมสงเสรมการจด ั 
การศ ึกษา 

4. ประกาศเกยรตค ิ    ุณผส ู นบสนน ุ - - กลม ุ  สงเสรมการจด ั 
การศ ึกษา 

5. สร ุปรายงาน ม ีนาคม 
ของปถ ัดไป 

แบบสร ุปผลการ 
ด ําเน ินงาน 

กล ุมสงเสรมการจด ั 
การศ ึกษา 

 

อธ ิบายส ัญล ักษณผ ังข ั้นตอน  จ ุดเร ิ่มตนหร ือส ิ้นส ุดกระบวนงาน  ก ิจกรรมงานหร ือการปฏ ิบต ั   ิ การตดส ินใจ  ท ิศทางหร ือการเคล ื่อนไหวของงาน  { จ ุดเช ื่อมตอระหวางหนา 

(ถาไมจบภายใน 1หนา) 
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