
 
 

 

 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 
 

นางปิยะนันท์  มโนธรรม 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 



 

 

 
ชื่อกระบวนงาน งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด  อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
วัตถุประสงค    

เพ่ือส่ งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู่ พิการ ผู่ ด่ อยโอกาส และผู่  มีความสามารถพิเศษใน  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให่ ได่ รับการส่ งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ่เด็กด อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ 
1.1 ประสานงานโรงเรียนให ส ารวจข อมูล่จัดท าทะเบียน่เด็กพิการ เด็กด่ อยโอกาส  

ที่มีความสามารถพิเศษ 
1.2 ประสานงานส งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็กด่ อยโอกาส  

ที่มีความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน วยงานที่เก่ียวข องอย างต อเนื่อง  
่่่่่เช น่การขอสื่อเพ่ือใช ในการศึกษา่การขอค าปรึกษา เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต องการพิเศษ 
1.3 ศึกษา่วิจัย่และส งเสริมการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษา่และเผยแพร วิธีการจัดการศึกษา่ 
่่่่่เช น่การจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบนักเรียนกลุ มที่มีความต องการ 
่่่่่พิเศษ่โดยใช วิทยากรจากหน วยงาน่หรือบุคคลคนที่มีความรู ความสามารถเฉพาะด าน 
1.4่ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.5่่รายงานผลการจัดการศึกษา 

Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจข อมูล่จัดท าทะเบียน 

ปีการศึกษาละ่1่ครั้ง 

ประสานงานหน วยงานที่เกี่ยวข อง 
ตลอดปี 

ศึกษา่วิจัย่เผยแพร ่จัดอบรม 
ปีงบประมาณละ่1่ครั้ง 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณละ่1่ครั้ง 

รายงานผลการ 
จัดการศึกษา 
ปีการศึกษาละ่ 

1่ครั้ง 



 
2. การส งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ่ 

- การพัฒนาอัจฉริยภาพด านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- การแข งขันคณิตศาสตร์่วิทยาศาสตร์่โอลิมปิกแห งประเทศไทย 
- การด าเนินการสอบของมูลนิธิส งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 
- การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษาต อระดับอุดมศึกษา 
2.1่แจ งประชาสัมพันธ์รับสมัคร 
2.2่แต งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.3่ด าเนินการคัดเลือก 
2.4่สรุปผลการคัดเลือกและรายงานผล 

Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แต งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ด าเนินการคัดเลือก 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
สรุปผลการคัดเลือก 
และรายงานผล 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ชื่อกระบวนงาน งานวิเทศสัมพันธ  

วัตถุประสงค่์   

1. เพ่ือส งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร อมของสถานศึกษาให เกิดความตื่นตัวในการส งนักเรียน
เข าร วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับต างประเทศ่หรือการขอรับทุนเพ่ือการศึกษาต อ
ต างประเทศตลอดจนรับรองการเปิดเสรีทางการค ากับประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการประสานงาน่ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว าง
ประเทศหรือการขอรับทุนเพ่ือศึกษาต อต างประเทศกับหน วยงานอื่น่ๆ่ทั้งภายในและภายนอก 

3. เพ่ือจัดท าฐานข อมูล่วิเคราะห์ข อมูลเพ่ือให การส งเสริมสนับสนุนการด าเนินการไปสู เป้าหมาย 
4. เพ่ือประสานและส งเสริมสถานศึกษาให สามารถเตรียมความพร อมนักเรียนเข าแข งขันในโครงการ

แลกเปลี่ยนนักเรียนระหว างประเทศ่และสอบขอรับทุนไปเรียนต อต างประเทศได  
5. เพ่ือส งเสริมสนับสนุนให นักเรียนมีความพร อมในการเป็นศูนย์การทางการศึกษาในประชาคม

อาเซียน 
6. เพ่ือส งเสริมสนับสนุนให สถานศึกษาเกิดความตื่นตัวและให ความสนใจในการส งนักเรียนเข าร วม

โครงการฯมากข้ึน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะห์งานที่เกี่ยวข อง 
2. เสนอพิจารณาสั่งการ 
3. ประสานงานกับกลุ มวิเทศสัมพันธ์่สพฐ. 
4. แจ งเรื่องผลการด าเนินการ 

Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิเคราะห์งานที่เกี่ยวข อง 

1่วัน 
เสนอพิจารณาสั่งการ 

1-3 วันท าการ 

ประสานงานกับกลุ มวิเทศสัมพันธ์่สพฐ. 
2่วันท าการ 

 

แจ งเรื่องผลการ
ด าเนินการ 
1 วันท าการ 
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ชื่อกระบวนงาน งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู  สิ่งแวดล อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท องถิ่น 

วัตถุประสงค     

เพ่ือส งเสริมให มีการใช แหล งเรียนรู ่สิ่งแวดล อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล งเรียนรู สิ่งแวดล อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท องถิ่น 
2. ส งเสริมพัฒนาศักยภาพแหล งเรียนรู สิ่งแวดล อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท องถิ่นให เหมาะสม

ต อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช น่น าเทคโนโลยีการศึกษามาประยุกต์ใช อย างเป็นระบบ,จัด
อบรมครูและนักเรียนให พัฒนาความรู เกี่ยวกับสภาพแวดล อมและการสื่อสารบนระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือสร างเครือข าย่,ก าหนดบุคลากรครูให เป็นผู น าด านการพัฒนาสิ่งแวดล อม่ฯลฯ 

3. ประสานการใช ประโยชน์แหล งเรียนรู อย างเป็นระบบ 
4. ส งเสริมประชาสัมพันธ์ให ใช ประโยชน์จากแหล งเรียนรู สิ่งแวดล อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา

ท องถิ่นให เหมาะสมต อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย างต อเนื่อง 
5. ติดตาม่ประเมินผลการใช ประโยชน์จากแหล งเรียนรู สิ่งแวดล อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา

ท องถิ่นให เหมาะสมต อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย างต อเนื่อง 
Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจและจัดท าทะเบียน 
แหล งเรียนรู ฯ 

ปีงบประมาณละ่1่ครั้ง 
ส งเสริมพัฒนาศักยภาพแหล งเรียนรู ฯ 

ตลอดปีการศึกษา 

ประสานการใช แหล งเรียนรู อย างเป็นระบบ 
ท าเอกสารแหล งเรียนรู เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

ปีงบประมาณละ่1่ครั้ง 
 

ติดตาม่ประเมินผลการ
ใช ประโยชน์จากแหล ง
เรียนรู ปีงบประมาณละ่

1่ครั้ง 
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