มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นางสาวไพลิน ภูมิวัน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทําแผนชั้นเรียนรายปและแผนชั้นเรียนเต็มรูป
การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
โควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา “เด็กดีมีที่เรียน”
การสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
งานจัดซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
โครงการ To be Number One

1. ชื่อกระบวนงาน การจัดทําแผนชั้นเรียนรายปและแผนชั้นเรียนเต็มรูป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กในวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค
2. เพื่ อเป น แนวทางในการดํ าเนิ น งานส งเสริมการจัด การศึ กษาอยางเปน ระบบ ชั ดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใชเปนแผนในการรับนักเรียน
4. เพื่อใชเปนกรอบในการจัดตั้งงบประมาณ
5. เพื่อใชกําหนดเปาหมายจํานวนนักเรียนรายป
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ
รับนักเรียน คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กําหนดนโยบายฯ ของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบายและถือปฏิบตั ิ สําหรับหน่ วยงานทีอ่ ยูใ่ นขอบข่าย
ของการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
3.2 โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทสามัญศึกษา) ได้แก่
3.2.1 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3.2.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.2.3 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2.4 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ (ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก, ร.ร.เทศบาล)
3.2.5 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ร.ร.พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา)
3.3 โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทอาชีวศึกษา) ได้แก่
3.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา)
3.3.2 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4. คําจํากัดความ
4.1 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชัน้ ปี ทห่ี นึ่งถึงชัน้ ปี ท่เี ก้า (ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3) ของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
4.3 พื้นที่เขตบริการของโรงเรียน หมายถึง อาณาบริเวณที่โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําหนดขึน้ ตามความเหมาะสม โดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ทัง้ นี้ให้
ยึด ทร.14 เขตการปกครอง การคมนาคม และสภาพพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ เพื่อโรงเรียนจะได้ให้บริการ
การศึกษาและนักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 แจงสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยจัดสงขอมูลจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน และแผนชั้นเรียนในเขตพื้นที่บริการตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
5.3 ติดตามและตรวจสอบขอมูลการรับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ(เขตพื้นที่บริการ) พรอมรวบรวมขอมูล
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
5.4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พิจารณาจํานวนนักเรียน จํานวน
หองเรียน และแผนชั้นเรียน ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
5.5 สรุ ป รายงานข อมู ล แผนชั้ น เรีย นรายป และแผนชั้ น เรี ย นเต็ มรู ป เพื่ อ ใช เป น กรอบในการจั ด ตั้ ง
งบประมาณตอไป

6. Flow Chart

งานการจัดทําแผนชั้นเรี ยนรายปี และแผนชั้นเรี ยนเต็มรู ป

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย นโยบายการ
จัดทําแผนชั้นเรี ยน

แจ้งแนวทางการปฏิบตั ิและให้โรงเรี ยนในสังกัด
ดําเนินการจัดทําแผนชั้นเรี ยน
สํารวจ/ตรวจสอบข้อมูลแผนชั้นเรี ยน
แต่ละโรงเรี ยนในสังกัด

เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการฯพิจารณาข้อมูล
แผนชั้นเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนในสังกัด

เสนอ ผอ.สพม.26

สรุ ปผล/รายงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ไม่เห็นชอบ

7. แบบฟอรมที่ใช
คูมือการจัดทําแผนชั้นเรียนรายปและแผนชั้นเรียนเต็มรูป สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.1 ตารางที่ 1 เปาหมายจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2558 - 2559
7.2 ตารางที่ 2 และตารางที่ 7 แผนชั้นเรียน ปการศึกษา 2558 -2559
7.3 ตารางที่ 9 การคาดคะเนจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และอัตราเรียนตอ ปการศึกษา
2558 – 2560 แยกตามสังกัด
7.4 ตารางที่ 10 การคาดคะเนจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และอัตราเรียนตอ ปการศึกษา
2558 – 2560 แยกตามสังกัด
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 และ 2535
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2555
8.4 คู มือการจั ด ทํ า แผนชั้ น เรีย นรายปแ ละแผนชั้น เรีย นเต็ม รูป สํ านั ก นโยบายและแผนการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ชื่อกระบวนงาน การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกๆดาน
2.เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีกรอบแนวทางการดําเนินงานการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
สํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 26ดําเนิ น การตามเกณฑ มาตรฐานการส งเสริ ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดอยางตอเนื่อง
4. คําจํากัดความ
4.1 คุณภาพการจัดการศึกษา ไดแก
-คุณภาพนักเรียน
-การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
-การบริหารการจัดการ
-ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน
-บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
-ความดีเดนของสถานศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาหลักเกณฑ แจงประชาสัมพันธ รับสมัครโรงเรียนในสังกัด
5.2 คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดละ 1 แหง และเสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการระดับจังหวัด
5.3 แจงสถานศึกษาที่ผานการคัดเลือกเตรียมรับการประเมินในระดับจังหวัดตอไป
5.4 คณะกรรมการระดับจังหวัด ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของสถานศึกษา
ขนาดละ 1 แหง และเสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด
5.5 แจงสถานศึกษาที่ผานการคัดเลือกเตรียมรับการประเมินในระดับกลุมจังหวัดตอไป
5.6 คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดที่ 1-12 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดละ 3 แหง เรียงลําดับที่ 1,2,3..และเสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินงาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.7 คณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก
ระดับกลุมจังหวัดที่ 1-12 และเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการ
5.8 คณะกรรมการอํานวยการ พิจารณาตัดสินผลการประเมินฯ และเสนอผลตอกระทรวงศึกษาธิการ
5.9 กระทรวงศึกษาธิการประกาศผลการคัดเลือก

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
8.3 คูมือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

1. ชื่อกระบวนงาน โครงการ To be Number One
2. วัตถุประสงค

ทั่วไป

1. สนับสนุนเยาวชนและชุมชนใหจัดกิจกรรมสรางสรรค โดยการสนับสนุนของสังคม
2. เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนและประชาชน

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนินการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุ น
การป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมกับหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. คําจํากัดความ
หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง
- กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ,สพม. , สพป. , สถานบันอาชีวศึกษา, กศน. ,สถานศึกษา
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. , เทศบาล ,อบต. )
- จังหวัด อําเภอ
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
5.2 จัดทําโครงการ และแผนการดําเนินงาน
5.3 รณรงคเชิญชวนสมาชิก To be Number One และประชาชนทั่วไป รวมบริจาคเงินคนละ1บาท
เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ To be Number One
5.4 จัดอบรมนักเรียนแกนนําโดยการพาไปเขาคายรวมกับโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การมี
จิตสาธารณะ เพื่อเฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5.5 จัดอบรมครูเพื่อทําหนาที่เฝาระวัง และคุมครองชวยเหลือนักเรียน และขอความรวมมือโรงเรียน
ใหจัดตั้งชมรม To be Number One ในสถานศึกษา
5.6 ประชาสัมพั น ธ และดําเนิน การจัดประกวดแขงขัน กิจกรรม To be Number One Dancercise
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5.7 โรงเรี ย นที่ ผ านการคั ดเลื อกประสานโดยตรงกั บ สํ านั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ด ในการประกวด
กิ จ กรรม To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2014 เนื่ อ งจากเป น
งบประมาณในสวนของจังหวัด
5.8 สรุปผลการดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายของจังหวัด
8.2 แผนงานโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26

1. ชื่อกระบวนงาน โควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีกรอบแนวทางการดําเนินงานการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริการใหนักเรียนในสังกัดเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3. เพื่อให สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนิน การไดตามหลักเกณฑ ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่จัดสรรโควตาใหแกนักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26ดําเนินการตามหลักเกณฑแนวปฏิบัติตามความ
ตองการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนที่ประสงคจะศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. คําจํากัดความ
4.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนที่ประสงค
จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดมหาสารคาม
4.2 โควตาพิเศษ หมายถึง จํานวนนักเรียนที่ประสงคจะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม
ตองสอบคัดเลือก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาหลักเกณฑ แจงประชาสัมพันธ รับสมัคร
5.2 โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม( สพม.26 , เทศบาล , อบจ. , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ มหาสารคาม , โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ) จั ด ส งเอกสาร ต างๆของนั ก เรี ย น
ที่สมัครโควตา
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด
5.4 ประชุมคณะกรรมการฯ
5.5 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ
5.6 ประกาศผล

5.7 สรุปผลการคัดเลือก และแจงผลการคัดเลือกใหโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
- แผน/ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษา “เด็กดีมีที่เรียน”
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา “เด็กดีมีที่เรียน”
2. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนินการไดตามหลักเกณฑของ
สถาบันตางๆ ที่จัดสรรโควตาใหแกนักเรียนในสังกัด
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26ดําเนินการตามหลักเกณฑแนวปฏิบัติตามความ
ตองการของสถาบันที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
4. คําจํากัดความ
4.1 สถาบัน หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จํานวน 35 โรงเรียน
4.2 โควตาเด็กดีมีที่เรียน หมายถึง จํานวนนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนที่ไดรับ
การจัดสรรใหเขาเรียนเปนกรณีพิเศษในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาตางๆ โดยไม
ตองสอบคัดเลือก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วางแผนการดําเนินงาน และประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการเพื่อจัดสรรโควตา
5.2 ศึกษาหลักเกณฑ แจงประชาสัมพันธ รับสมัคร
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด
5.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
5.5 ประกาศผล และแจงนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกรายงานตัวตอสถาบันการศึกษา
5.6 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผลการคัดเลือก

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมใบสมัครของสถาบันการศึกษาตาง ๆ
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
-หนังสือแจงรายละเอียดจากสถาบันตาง ๆ ที่แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-แผน/ประกาศการรับนักเรียนจากสถาบันตางๆ

1. ชื่อกระบวนงาน งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษา
ในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการแกหนวยงานและประชาชนที่สําเร็จการศึกษาแลว สามารถตรวจสอขอมูลการสําเร็จ
การศึกษา
3.ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 โรงเรียน
4. คําจํากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาไวเปน 2 ประเภท คือ
4.1.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
1)ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
4.1.2 เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1)แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2)แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3)ใบรับรองผลการเรียน
4)ระเบียนสะสม
4.2 มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปท่ี 3ประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
4.4 หลั ก สู ต ร หมายถึ ง ประมวลความรู แ ละประสบการณ ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นให มี ค วามรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ในระดั บ การศึ ก ษาที่ ต่ํ ากว าอุ ด มศึ กษา โดยมุ งหวังให ผูเรีย นมี ความสมบูร ณ ทั้ งดานรางกาย จิ ต ใจและ
สติปญญา
4.6 หลั กสู ตรแกนกลาง หมายถึ ง หลัก สูตรในสว นที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.2 แต งตั้ งคณะกรรมการ ประชุม คณะกรรมการ แจ งระเบี ย บ แนวปฏิบั ติเกี่ย วกับ การรายงานผล
การศึกษาใหสถานศึกษาทราบ
5.3 รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทําทะเบียน จัดเก็บใหเปนระบบและตรวจสอบได
5.4 ตรวจสอบความถูกตอง ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 ป.02, ป.05 ปพ. 1, ปพ. 2
7.2 รบ.2-ต ,รบ.2-ป
7.3 ปพ.3:1, ปพ.3:2 , ปพ.3:3, ปพ3:4
7.4 ปพ.3:ป, ปพ.3:บ, ปพ.3:พ
7.5 ใบสุทธิ (กรณีโรงเรียนยุบเลิก)
8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. ชื่อกระบวนงาน งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนรับทราบหนาที่ของตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนใหเปนประชาธิปไตย
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมที่ชวยเหลือผูอื่น และสังคม
3. ขอบเขตของงาน
3.1 สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
3.2 สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียน การแตงกาย การรวมกิจกรรม
3.3 สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดแนวทางการปองกัน และแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
3.4 สงเสริมสถานศึกษา ในการจัดทําโครงการเด็กและเยาวชนดีเดน
3.5 ประสานการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธ
4. คําจํากัดความ
4.1 ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยประชาชนผาน
กระบวนการเลือกตั้งผูแทนราษฎร
4.2 วินัย หมายถึง ระเบียบสําหรับควบคุมคนในสังคมแตละแหง เปนขอตกลงในสังคมนั้นที่จะใหทําหรือ
ไมใหทําในบางสิ่งบางอยาง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหสถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนแหลง
เรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน
5.2 กําหนดตัวชี้วัด ในกิจกรรมของนักเรียนตามนโยบาย
5.3 กําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมสําคัญ ๆ แจงหนวยงานในสังกัด
5.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียน
5.5 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปการดําเนินงานระดับโรงเรียน
5.6 ประกาศผลการประเมิน แจงประชาสัมพันธหนวยงาน
5.7 รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรู เผยแพร

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
8.2 คูมือบริหารจัดการแนะแนว 2545
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน
8.4 พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8.5 พ.ร.บ.สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2521
8.6 คูมือพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
8.7 คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

1. ชื่อกระบวนงาน งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2 วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการที่เกี่ยวของกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
2.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษาใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2 3 เพื่อสงเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน
2.4 เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน และสังคม
ไดอยางมีความสุข
2.5 เพื่อปลูกจิตสํานึกของนั กเรียน ในวัฒ นธรรม อัน ดีงานของทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 มีหนวยงาน องคกร รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกระดับ
3.2. มีแผนงาน / โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 มีระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกระดับ
3.4 มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพื่อเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อยางแพรหลายและทั่วถึง
3.5 มี เ ครื อ ข า ยการนํ า ไปใช ต ามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ทั้ ง ในระดั บ เขตพื้ น ที่ แ ละ
สถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ
4. คําจํากัดความ
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ หมายถึ ง โครงการที่ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐ มนตรี ว าด ว ยโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 ดังนี้ โครงการอั น เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนผูดําเนินงานเพื่อ
สนองพระราชดําริ ทั้งนี้ เปนโครงการที่สนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนาง
เจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และสมเด็ จ พระเจ าลู ก เธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
5.2 แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให บรรลุเปาหมาย
5.3 จัดทําเอกสารคูมือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด
5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพรอมทั้งประเมินผลและรายงานผลใหกระทรวง
ทราบ เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดใหดีขึ้นและหมดไป
5.6 ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1. ชื่อกระบวนงาน งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ และการปองกันโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ
2.2 เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ
3.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพผูเรียนไดอยางทั่วถึง
3.3 ผูปกครอง ชุมชน และสังคมไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัย
4. คําจํากัดความ
4.1 สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของรางกาย ดวยการปฏิบัติดูแลอยาง
ถูกสุขลักษณะ
4.2 อนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอยางถูกตองสุขลักษณะ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประกาศ ประชาสัมพันธ ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
5.2 การเฝาระวัง สํารวจ เพื่อชวยเหลือนักเรียนตามสภาพปญหาที่พบ
5.3 การชวยเหลือดานการปองกัน ดานจัดหาวัสดุอุปกรณในการเสริมสรางรางกายใหดีขึ้น
5.4 จัดกิจกรรมการรณรงคปองกัน เชน การจัดนิทรรศการ การเผยแพรเอกสารการประกวดกิจกรรม
ตาง ๆ
5.5 ประสาน กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
5.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
6. แบบฟอรมที่ใช
7.1 บันทึกหนังสือราชการ
7.2 หนังสือราชการประเภทภายนอก
7.3 แบบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
7.4 แบบประเมินติดตามผลการดําเนินโครงการตาง ๆ
7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535
8.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วาดวย
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน ตามกฎหมายวาดวย
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536
8.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
8.4 คูมือการดําเนินการโครงการสงเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย
8.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. ชื่อกระบวนงาน การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
2. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนินการไดตามหลักเกณฑของ
สถาบันตางๆ ที่จัดสรรโควตาใหแกนักเรียนในสังกัด
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑแนวปฏิบัติตามความตองการของ
สถาบันที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 สถาบัน หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จํานวน 35 โรงเรียน
4.2 โควตาพิเศษ หมายถึง จํานวนนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรใหเขาเรียนเปนกรณีพิเศษใน
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาตางๆ โดยไมตองสอบแขงขันหรือ
สอบคัดเลือก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาหลักเกณฑ แจงประชาสัมพันธ รับสมัคร
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด
5.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
5.4 ประกาศผล
5.5 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล

6. Flow Chart การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

ศึกษาหลักเกณฑ์ ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัคร

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ

คณะกรรมการฯพิจารณา
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์

ประกาศผล

สรุ ป รายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมใบสมัครของสถาบันตาง ๆ
8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
-หนังสือแจงรายละเอียดจากสถาบันตาง ๆ ที่แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-แผน/ประกาศการรับนักเรียนจากสถาบันตางๆ

1. ชื่อกระบวนงาน การสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. วัตถุประสงค
เพื่อประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึกษา เขต 26 ดําเนิน การตามระเบี ยบ แนวปฏิบั ติในการ
สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. คําจํากัดความ
4.1 องคกรปกครองสว นทองถิ่ น (อปท.) หมายถึง องค การบริ ห ารส ว นจังหวัด เทศบาล องค การ
บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
4.2 การถ า ยโอนทางการศึ กษา หมายถึง การที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได รับ สิ ท ธิ ในการจั ด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายใน
ท อ งถิ่ น และได รั บ การประเมิ น ความพร อ มโดยให ก ระทรวงศึ กษาธิการกําหนดหลัก เกณฑ และวิธีก าร
ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสงเสริมใหทองถิ่นใหสามารถ
จัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สรางความเขาใจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2 สรางเครือขายการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา
5.3 ประสานความรวมมือการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
5.4 สรุปรายงานผลการจัดการศึกษา
6. แบบฟอรมที่ใช
7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
7.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
7.3 ระเบียบ/หลักเกณฑ/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.4 พระราชบัญญัติการกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552

1. ชื่อกระบวนงาน การจัดซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 โรงเรียน ให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให
4. คําจํากัดความ
4.1 แบบพิมพทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอรมหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับประวัตินักเรียน รายวิชา
เรียน ผลการเรียน และจัดแผนการลงทะเบียนใหกับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ.2 บนแบบ
พิมพประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดดวยตัวอักษรอาลักษณ รายงาน ปพ.7 ใบรับรองผล
การศึกษา รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร
4.2 มาตรฐานการเรีย นรูขั้น พื้ นฐาน หมายถึง สิ่งที่นั กเรียนพึ งรูและปฏิ บั ติได เมื่อจบการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับชั้นสําคัญ
ไดแก ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 6
4.4 หลักสู ตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดตั้งขึ้นเพื่ อพั ฒ นาผูเรียนให มีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช ในการจัดการเรียนการสอน เพื่ อพั ฒ นา
ผูเรียนในระดั บการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณ ทั้งดานรางการ จิตใจ
และสติปญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่ สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวทางตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
5.2 แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และซักซอมความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ
5.3 เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพใหกับสถานศึกษา
5.4 ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อนุญาต
5.5 สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ
5.6 จัดทําทะเบียนรับ – จาย แบบพิมพ และลงทะเบียนเบิกจายแบบพิมพใหสถานศึกษา

7. แบบฟอรมที่ใช
หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3
8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
-หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
-หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.3 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ. 616/2552 ลงวันที่ 30
กันยายน 2552
8.4 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ. 617/2552 ลงวันที่ 30
กันยายน 2552
8.5 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ. 618/2552 ลงวันที่ 30
กันยายน 2552

1. ชื่อกระบวนงาน การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วที่สําเร็จการศึกษา หรือตองการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 โรงเรียน
4. คําจํากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ไดแก
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาหรือบุคคลมีความประสงคขอทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเขาทํางานหรือศึกษาตอ
4.3 การรั บ รองความรู หมายถึ ง การรับ รองความรูห รือ สถานะทางการศึก ษาของนั ก เรีย นให กั บ
หนวยงาน สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเปนผูรับรองวุฒิให
4.4 หลักสู ตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณ ที่จัด ตั้งขึ้นเพื่ อพั ฒ นาผูเรียนให มีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช ในการจัดการเรียนการสอน เพื่ อพัฒ นา
ผูเรียนในระดั บการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังให ผูเรียนมีความสมบูรณ ทั้งดานรางการ จิตใจ
และสติปญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
กําหนดขึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการดําเนินงาน
5.2 ดําเนิ น การตรวจสอบวุฒิ การศึ กษาตามที่ห นว ยงาน/สถาบัน ขอความรวมมือโดยยื่น เอกสารให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
5.3 เสนอผูอํานวยการสํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาหรือผู มีอํานาจ ลงนามยืน ยัน การตรวจสอบวุ ฒิ
การศึกษา

5.4 แจ งผลการตรวจสอบวุ ฒิ การศึกษาให ส ถาบั น และหน วยงานที่ ขอตรวจสอบวุฒิ ท ราบกรณี เป น
เอกสารที่ถูกตอง
7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
-หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
-หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศง 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Flow Chart

งานการคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

คณะกรรมการระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

แจ้งสถานศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือก

คณะกรรมการระดับ
จังหวัด

แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

คณะกรรมการระดับ
กล่มจังหวัดที่ 1-12

A

A

คณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการอํานวยการ

กระทรวงศึกษาธิการ

Flow Chart

งานการส่งเสริ มสุขภาพอนามัย

ชี้แจงนโยบาย

สํารวจสภาพปั ญหา

ให้ความช่วยเหลือ

จัดกิจกรรม

กํากับ ติดตาม

สรุ ป รายงานผล

Flow Chart

งานส่งเสริ มการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สร้างความเข้าใจ/ส่งเสริ ม/สนับสนุน

สร้างเครื อข่ายการจัดการศึกษา

ประสานความร่ วมมือ

สรุ ป รายงานผล

Flow Chart

งานส่งเสริ มงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์/ดําเนินงาน
ตามโครงการ

แจ้งหน่วยงานและประสานคณะทํางาน

จัดทําเอกสารประกอบการดําเนินงาน

ดําเนินการตามแผน

ประเมินผล/รายงาน

ติดตามรายงานผล

Flow Chart

การปฏิบตั ิงานส่งเสริ มกิจกรรมประชาธิปไตย

กําหนดตัวชี้วดั /นโยบาย

กําหนดแผนงาน/โครงการ

ติดตามประเมินผล

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการดําเนินกิจกรรมดีเด่น

รวบรวมข้อมูล เผยแพร่

Flow Chart

การปฏิบตั ิงานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมแจ้ง
แนวปฏิบตั ิให้สถานศึกษาทราบ

รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทําทะเบียนจัดเก็บ
ให้เป็ นระบบ และตรวจสอบได้

ตรวจสอบความถูกต้อง

ส่ งกลับแก้ไข

เข้าระบบจัดเก็บ

Flow Chart

การปฏิบตั ิงานการจัดซื ้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย

แจ้งแนวทางการปฏิบตั ิ

เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุญาต

ผอ.สพม.26 อนุญาต

แจ้งสถานศึกษาดําเนินการ

จัดทําทะเบียน

Flow Chart

การปฏิบตั ิงานโควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษาเปิ ดรับ
สมัครนักเรี ยนเข้ าศึกษาต่อ ม.4

ร.ร.เตรี ยมอุดมศึกษาส่งประกาศการรับสมัคร

แจ้ งประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ร.ร.จัดส่งเอกสารนักเรี ยนที่สมัครโควตา

สพม.26 แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกฯ

สพม.26 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ดําเนินการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการ
คัดเลือกฯ

จัดส่งประกาศฯให้ ร.ร.เตรี ยมอุดมศึกษา

ร.ร.เตรี ยมอุดมศึกษาประกาศ
รายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ าศึกษาต่อ

Flow Chart

การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอน
การดําเนินงาน

หน่วยงานขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ส่งวุฒิการศึกษาให้ ร.ร.ตรวจสอบ พร้อมรับรอง
สําเนาวุฒิการศึกษา

ร.ร. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ร.ร. ส่งวุฒิการศึกษากลับมายัง สพม.26

สพม.26 ตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาอีกครั้ง

ทําหนังสื อเสนอ ผอ.เขต เพื่อโปรดพิจารณา

แจ้งผลการตรวจสอบ

Flow Chart

การปฏิบตั ิงานโครงการ ส่งเสริ มนักเรียนผู้มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์เข้ าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษา (เด็กดีมีทเี่ รี ยน)
ศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมของผูเ้ รี ยน

วางแผนการดําเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดประชุมผูแ้ ทนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ

พิจารณาจัดสรรโควตา

จัดทํา MOU กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
จัดประชุมครู แนะแนวเพื่อชี้แจงรายละเอียดจํานวนโควตา
แจ้งประกาศ/แผนการรับให้สถานศึกษาในสังกัด
โรงเรี ยนจัดส่งเอกสาร+หลักฐานต่างๆในการสมัคร
รวบรวมเอกสารฯ ส่งสถาบันการศึกษาตามประกาศแต่ละแห่ง

สถาบันการศึกษาดําเนินการคัดเลือกฯ

สถาบันการศึกษาประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกฯ
แจ้งประกาศนักเรี ยนที่ผา่ นการคัดเลือกรายงานตัว
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนที่ได้เข้าศึกษาต่อ

สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงาน/รายงานผลการ
ดําเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

Flow Chart

การปฏิบตั ิงานโครงการ To be Number One
ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรี ยน

จัดทําโครงการ/แผนการดําเนินงาน

เห็นชอบอนุมตั โิ ครงการ

แจ้ งประชาสัมพันธ์ ร.ร.ในสังกัดเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการ

จัดอบรมนักเรี ยนแกนนํา

จัดอบรมครู ร.ร.ในสังกัด

จัดประกวดแข่งขัน To be Number One

สรุ ปผลการดําเนินงานตามโครงการ

แจ้ งการประกวดกิจกรรม To be Number One ระดับ
จังหัวด

สสจ. ดําเนินการจัดกิจกรรมและพิจารณา
คัดเลือกระดับจังหวัดสูร่ ะดับประเทศ

Flow Chart

การปฏิบตั ิงานโครงการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน (ฉก.ชน.)
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ฉก.ชน.

แจ้ งโรงเรี ยนให้ จดั ตังศู
้ นย์

แต่งตังคณะกรรมการศู
้
นย์เฉพาะกิจ ฉก.ชน. ของ ร.ร.

ฝึ กอบรมพนักงาน จนท.ส่งเสริมความประพฤตินกั เรี ยนและ
นักศึกษา

แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการฝึ กอบรมครู /บุคลากร

จัดฝึ กอบรมครู /บุคลากร

จ.มค. แต่งตั้งผูผ้ า่ นการ
ฝึ กอบรม

ส่งบัตรพนักงาน จนท. ส่งเสริมความประพฤตินกั เรี ยน และ
นักศึกษา

สรุ ปผล/รายงาน

