กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ นางยุพิน พงษ์ปรีชา
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ระดับ ชานาญการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย : งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
 งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 งานส่งเสริมการพิทักษ์สทิ ธิเด็กและเยาวชน
 งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 งานสวัสดิการกองทุนเพือ่ การศึกษา
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ
 งานป้องกันความปลอดภัย อุบตั เิ หตุและอุบตั ภิ ยั ในสถานศึกษา

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. การจัดทาระบบแผนงาน/โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน
2. ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ดาเนินการงานตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่
- การศึกษาข้อมูลสถานศึกษา
- การคัดกรองสถานศึกษา
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ทุก
โรงเรียน
- การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา
- การเร่งพัฒนาสถานศึกษา
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4. ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบ
ปัญหา
5. สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดาเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการ
2. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3. มีการดาเนินงานตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
- การศึกษาข้อมูลสถานศึกษา
- การคัดกรองสถานศึกษา
- การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา
- การเร่งพัฒนาสถานศึกษา

4. มีการติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือ
นักเรียนที่พบปัญหา
5. มีการสรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2. แต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. จัดประชุมอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งงาน
แนะแนวในสถานศึกษา
2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดาเนินงานแนะแนวใน 3. มีข้อมูลโรงเรียนที่ดาเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา/มีข้อมูลครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวใน
สถานศึกษา

4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
กิจกรรมการแนะแนวในสถานศึกษา

5. ประสานงานระหว่าง สพป./สพม./หน่วยงาน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา/
แหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการในชุมชน และท้องถิ่น
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมทั้ง
ด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคตของ
นักเรียน
6. สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงาน

4. โรงเรียนจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
นักเรียนข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านครอบครัว
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
และสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
5. มีเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุน ส่งเสริม
ด้านการวางแผนการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพในอนาคตของนักเรียน

6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. รณรงค์ให้สถานศึกษา ชุมชน ผู้ครอง ร่วมกันกาหนด
มาตรการในการป้องกันความปลอดภัย

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. ประชาชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู มีจิตสานึกใน
มาตรการรักษาความปลอดภัย และมีมาตรการใน
การดาเนินงานร่วมกัน

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือประสบเหตุ 2. มีการประสานทีมสหวิชาชีพให้ความร่วมมือ /
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และฉก.ชน.สพป. รับทราบ
3. รวบรวมผลงานและเอกสารเพื่อเผยแพร่ต่อสารธารณชน 3. ประชาชน ผู้ปกครอง รับรู้ข้อมูลข่าวสารใน
มาตรการรักษาความปลอดภัย
4. ส่งเสริมการเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยในการจัด
4. ครูมีทักษะการเรียนการสอนสามารถบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
เข้ากับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ/ครูและผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กนักเรียน/จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและนอกชั้นเรียน

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. จัดระบบงานพัฒนาทีมงาน งานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ
เด็ก
2. รณรงค์ให้สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันกาหนด
มาตรการในการป้องกันความปลอดภัยให้กับเยาวชน
3. รวบรวมผลงานและเอกสารเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกลุ่มสาระ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. มีเครือข่ายพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กใน
สถานศึกษาทุกโรงเรียน
2. ประชาชน ผู้ปกครอง มีจิตสานึกในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยให้กับเยาวชน
3. ประชาชน ผู้ปกครอง รับรู้ข้อมูลข่าวสารใน
มาตรการรักษาความปลอดภัย
4. ครูมีทักษะการเรียนการสอนสามารถบูรณาการ
เข้ากับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. ศึกษาเงื่อนไขแนวทางการบริหารงานเงินทุนการศึกษา
ตามประเภทและวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา
2. วางแผนการดาเนินงานและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือก
นักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ตลอดจนรายละเอียด
หลักเกณฑ์ แจ้งให้สถานศึกษาทราบ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนหรือ
โรงเรียนที่ต้องการรับความช่วยเหลือ
5. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน/โรงเรียนที่ได้รับการ
พิจารณา
6. โอนเงินทุนการศึกษา หรือมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียน/โรงเรียน แล้วแต่กรณีตามเงื่อนไขของ
ทุนการศึกษานั้น ๆ
7. ประสานติดตามการรายงานผลการเรียนของนักเรียนที่
ได้รับทุน
8. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. ดาเนินการภายใน 1 วัน นับจากรับหนังสือจาก
งานธุรการ
2. ดาเนินการภายใน 1 วัน นับจากรับหนังสือจาก
งานธุรการ
3. ดาเนินการภายใน 2 วัน นับจากรับหนังสือจาก
งานธุรการ
4. ดาเนินการภายใน 3 วัน นับจากรับหนังสือจาก
งานธุรการ
5. ดาเนินการหลังจากประชุมคณะกรรมการฯ
6. ดาเนินการตามเงื่อนไขของทุนนั้น ๆ หากมีการ
โอนเงินทุนมาแล้ว ก็จะดาเนินการมอบเงินทุนภายใน
5 วัน นับจากได้รับเงินโอน
7. ดาเนินการตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของเจ้าของ
ทุนการศึกษา
8. มีเอกสารสรุปรายงานผลการดาเนินการเพื่อ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งหน่วยงาน/มูลนิธิฯ
เจ้าของทุนทราบ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง งานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ
2. วางแผนการดาเนินงานและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือก
นักเรียนเพื่อขอรับทุนตามหลักเกณฑ์รายละเอียดของ
กองทุนฯ
3. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อ
การศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับความ
ช่วยเหลือ
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโรงเรียน/นักเรียนที่
สมควรได้รับการช่วยเหลือ
6. แจ้งผลการคัดเลือกให้สถานศึกษา ทราบ
7. ดาเนินการมอบเงินทุนการศึกษา
8. ประสานติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุน
9. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. ดาเนินการภายใน 1 วัน นับจากรับหนังสือจาก
งานธุรการ
2. ดาเนินการภายใน 1 วัน นับจากรับหนังสือจาก
งานธุรการ
3. ดาเนินการภายใน 2 วัน นับจากรับหนังสือจาก
งานธุรการ
4. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกนักเรียน/โรงเรียน
5. ดาเนินการภายใน 3 วัน นับจากรับหนังสือจาก
งานธุรการ
6. ดาเนินการหลังจากประชุมคณะกรรมการฯ
7. ดาเนินการตามเงื่อนไขของทุน
8. มีหนังสือแจ้งการติดตามผลการเรียนของนักเรียน
ตามกาหนดเวลา
9. มีเอกสารสรุปรายงานผลการดาเนินการเพื่อ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง งานป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายที่โครงการฯกาหนด
2. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของนักเรียนภายในสถานศึกษา
การให้ความสาคัญกับการเริ่มปลูกฝังที่เด็กและ
เยาวชนก่อน เพื่อให้มีความตระหนัก มีความรู้ มี
ทักษะในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง และเกิดจิตสานึก
ที่ดี
3. ตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายในระยะเวลาที่
โครงการกาหนด

3. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ สอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในการเรียนการสอน
4. การติดตามผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงานการ 4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อรายงาน
ป้องกันความปลอดภัย อุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา ผู้บงั คับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. สารวจข้อมูลจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นของเด็กพิการ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็น
ระบบ
2. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่ง สพฐ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
4. ติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
5. รายงานผลการดาเนินงาน สพฐ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการจัดทาทะเบียนเด็ก
พิการ
2. มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3. เด็กพิการทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
4. ติดตามโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ปีละ 2 ครั้ง
5. รายงานภายใน 30 วันหลักจากติดตาม

Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

