
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1. นางวราลักษณ์  บุษบง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี อ 35 ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1 พิจารณา วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยส่ังการ ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง 
แก้ไขติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           
ก่อนนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

1.2 ควบค ุมตรวจสอบการจ ัดการต ่า งๆ  การท ักท ้วงทวงถาม  ตอบป ัญหาและช ี ้ แจงเรื่ องภายใน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1.3 ควบค ุม  ด ูแล  และตรวจพ ิจารณาและ เร ่ งร ั ด เจ ้ าหน ้าท ี ่ ในกล ุ ่ มส ่ ง เสร ิมการจ ัดการศ ึ ก ษา 
ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามกรอบภาระงาน ดังนี้ 

1) กลุ่มงานธุรการ 
2) กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3) กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
4) กลุ่มงานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
5) กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
6) กลุ่มงานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี    

ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์ 
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

7) กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
8) กลุ่มส่งส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
9) กลุ่มงานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข  
      และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
10)  กลุ่มงานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11)  กลุ่มงานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1.4  งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  
และงานกิจการนักเรียนอื่น   

-  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
 1.5  งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

/2. นางสาวอรทัย... 
 



2. นางสาวอรทัย  บุพโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี อ 37 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนท่ี 1 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ และปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      ๑. งานประสานการป้องกันและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน   
  -  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  -  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  -  การป้องกันปญัหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
           2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
- งานการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (งานทวิศึกษา) 

 3. งานส่ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานในร ูปแบบการศ ึกษาในระบบ การศ ึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - งานส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาลดอัตราผู้เรียนออกกกลางคัน 
 4. งานคัดกรองนักเรียนยากจนปัจจัยพื้นฐาน 
 5. งานส่ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานในร ูปแบบการศ ึกษาในระบบ การศ ึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- งานการศึกษานอกระบบ 
- งานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 6. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี                     
ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  
และงานกิจการนักเรียนอื่น 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

7. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
  - ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เยาวชนไทยทำดีถวายนายหลวง สังกัด สพฐ. 

8. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
  - การประกวดโครงงานนักเรียน (มูลนิธิเปรม) 

9. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
11. งานประสานการป้องกันและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  -  การดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
12. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
14. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

/3. นางสาวไพลิน… 



3. นางสาวไพลิน ภูมิวัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี อ 38 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  
ผู้อำนวยการกลุ ่มส ่ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษาคนท่ี2 กรณีผ ู ้อำนวยการกลุ ่มส ่ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษา 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา และปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. งานประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
ในสถานศึกษา 

- งานโครงการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
- งานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า 
- การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ 
- งานคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด 
- งานลูกเสือต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 
- งานพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันเด็กกลุ่มเส่ียง “ค่ายทักษะชีวิต ต้านยาเสพติด” 

 2. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  -  งานความมั่นคงแห่งชาติ 
  -  งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
  -  งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
  -  งานส่งเสริมการศึกษาในเขตพื้นท่ีชายแดน 

3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
- การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

4. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    -   งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
           ๕. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู ้บำเพ ็ญประโยชน ์  น ักศ ึกษาว ิชาทหาร ประชาธ ิปไตย ว ิน ัยน ักเร ียน ก ารพ ิท ักษ ์ส ิทธ ิ เด ็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอื่น   
  - งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 
  - การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
  - งานสภานักเรียน ส่งเสริมพัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน  
  - งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

6.  ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
7. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

 

/4.นางสาวธิดารัตน์... 



4. นางสาวธิดารัตน์  พลศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี อ 40 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ผู ้อำนวยการกลุ ่มส ่งเสร ิมการจัดการศึกษา คนที ่  3 กรณีผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสร ิมการจัดการศ ึกษา 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
และปฏิบัติงาน ดังนี้/ 

 1. งานส่ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานในร ูปแบบการศ ึกษา ในระบบ การศ ึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- งานนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
  - งานการวางแผนการรับนักเรียน 
  - งานการติดตามการรับนักเรียน 
  - งานการรายงานผลการรับนักเรียน 
  - งานการขอเปิด/ขอขยายห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา 
  - งานการดำเนินงานเปิดสอนระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. 

2. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

- การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  - งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการศึกษา 
  - งานทุนการศึกษา 

  - งานสำรวจข้อมูลนักเรียนขอรับทุนการศึกษาและประสานงานทุนการศึกษาอื่น 
4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - งานการขออนุญาตเก็บค่าบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
 5.  งานส ่ ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานในร ูปแบบการศ ึกษาในระบบ การศ ึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ 
 6. งานวิเทศสัมพันธ์ 
  - งานโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
  - งานโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน 

7. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  - โครงการส ่ง เสร ิมน ัก เร ียน ผ ู ้ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรมและบำเพ ็ญประโยชน ์ เข ้าศ ึกษา ต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน)    

- การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
9. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

/5. นางสาวกรรณิการ์… 



 

5. นางสาวกรรณิการ์  ศิริหลวง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 39 ปฏิบัติหน้าที ่แทน 
ผ ู ้ อำนวยการกล ุ ่ มส ่ ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษา คนท ี ่  4 กรณ ีผ ู ้ อำนวยการกล ุ ่ มส ่ ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษา 
ไม่สามารถปฏิบัต ิหน้าที ่ได้ และปฏิบัติหน้าที ่ห ัวหน้ากลุ ่มงานส่งเสริมก ิจกรรมสุขภาพอนามัยและสิ ่งแวดล้อม  
และงานกิจการนักเรียนอื่น และปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. งานส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม และงานกิจการนักเรียนอื่น  
        - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 2. งานส่ง เสร ิมการจ ัดการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานในร ูปแบบการศ ึกษาในระบบ การศ ึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 - งานการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
 - งานการติดตามนักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา (การย้ายสถานศึกษา การสอบถาม 
การรับนักเรียนท่ีย้ายไปเข้าเรียน) 
 - งานการขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน 
 - การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 
 - การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์หลักฐานการศึกษา 
 - การยกเลิกแบบพิมพ์หลักฐานการศึกษา 
 3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 - งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
 4. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
 - ส ่ ง เสร ิมให ้ม ีการจ ัดก ิจกรรมน ัน ทนาการหลายร ูปแบบ เช ่น  ดนตร ี  การแสดงท ่อง เท ี ่ ยว 
งานอดิเรกต่าง ๆ 

5. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  
 - งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา   
 - งานอนุญาตการพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา 

7. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร  
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

8. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย ก ีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ย ุวกาชาด                  
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงาน 
กิจการนักเรียนอื่น   
 -  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 

9. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
10. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

 

/6. นายพรวิชิต... 



6. นายพรวิชิต  กุลวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขท่ี อ 41 ปฏิบัติงาน ดังนี้/ 
 1. งานด้านการประชาสัมพันธ์ ส่ือ เว็บไซต์  
 2. งานธุรการของกลุ่ม  
 -งานเก็บเอกสาร ข้อมูลสถิติเบ้ืองต้นของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 -งานรับ-ส่งหนังสือ 
 -งานจัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม 
 -งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้อง รวดเร็ว 
 -งานประสานการดำเนินงานภายในและภายนอกกลุ่ม 
 -งานจัดหาและดูแลบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่ม 
 - งานการแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ คำส่ัง และแนวปฏิบัติ ภายในกลุ่ม    
 ๓. งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 4. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

6. นายสว ัสด ิพงศ ์   ทองบ ้ านท ุ ่ ม  ตำแหน ่ ง  เจ ้ าพน ั ก งานธ ุรการปฏ ิบ ัต ิ ง าน  ตำแหน ่ ง เลข ท่ี  อ  42 
ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่แทน ผ ู ้อำนวยการกลุ ่มส ่งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษา คนที ่  5 กรณีผ ู ้อำนวยการกลุ ่มส ่ง เสริม  
การจัดการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานธุรการและปฏิบัติงาน ดังนี้/ 

1. งานด้านการประชาสัมพันธ์ ส่ือ เว็บไซต์  
2. งานธุรการของกลุ่ม  
 -งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้อง รวดเร็ว 

-งานเก็บเอกสาร ข้อมูลสถิติเบ้ืองต้นของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
-งานประสานการดำเนินงานภายในและภายนอกกลุ่ม 
-งานรับ-ส่งหนังสือ 
-งานรับ-ส่งหนังสือ ระบบ E-Filing ระบบ E-Office ระบบ Smart office 
-งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการในระบบ ICT 
-งานตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
-งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้อง รวดเร็ว 
-งานจัดหาและดูแลบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่ม 
-งานการแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ คำส่ัง และแนวปฏิบัติ ภายในกลุ่ม 

3.งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด                  
 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงาน 
กิจการนักเรียนอื่น   

-  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
4. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  - งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการศึกษา (กรณีคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง) 
5. งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
6. การจัดทำคำส่ังมอบหมายงานในหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    

                                                          /7. ปฏิบัติงานร่วมกับ...  
 



7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
8. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

7. นางสาววล ัญชพร ทุ่ งสงค ์  ตำแหน ่ ง  น ั กจ ิ ตว ิทยาโร ง เร ียน ประจำสำน ั ก ง านเขตพ ื ้ น ท่ี การศ ึกษา                               
ตำแหน่งเลขท่ี พ316005 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียนให้ประสบความสำเร็จ               
ในด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์ เมื่ออยู ่ร ่วมกับผู ้อ ื ่น โดยทำงานร ่วมกับคร ู ผ ู ้ปกครองและผู ้ เช ี ่ยวชาญ                          
เฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมท่ี ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้ง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนท่ีแข็งแกร่งยิ่งขึ้น   
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
            (1) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
            (2) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลท่ีมีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ                     
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
            (3) ประเมินสํารวจวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียนเพื่อค้นหา  
อธิบาย ทํานายแนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพ 
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตใน ระดับเบื้องต้น  
            (4) ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบําบัดครอบครัว  
เพื่อการบําบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาท่ีมีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเส่ียงเรื่องเพศ ยาเสพติด  
การทะเลาะวิวาท/การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
            (5) ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น   
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปล่ียนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว  
หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม  
            (6) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิส้ัน                      
เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น  
            (7) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ                              
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบ้ืองต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
            (8) รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 
            (9) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการ วางแผนพัฒนา 
การปฏิบัติงาน  

  (10) งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และ 
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - งานป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุ  อุบัติภัยในสถานศึกษา 
 2. ด้านการวางแผน  
            วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนว่ยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
 

       /3. ด้านการประสานงาน… 
 



 
 3. ด้านการประสานงาน  
        (1) ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ                  
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
        (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        (3) ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ เฉพาะด้านและการรับ
ส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน  
  4. ด้านบริการ  
         (1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย                      
มีความรู้ความ  เข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
         (2) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
 
  5. งานประสานการป้องกันและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนกัศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    -  การดำเนินงานพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 6. งานด้านการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ส่ือ เว็บไซต์    
 7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 8. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา... 

 

 


