** กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา **

นางกรณิการ์ คาแจ้
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
 งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
 งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
 งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
 งานส่งเสริมการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา
และสถานประกอบการ ฯลฯ
 งานส่งเสริมเพศศึกษาสาหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 รณรงค์ให้สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันกาหนด
1.ประชาชน ผู้ปกครอง มีจิตสานักใน
มาตรการในการป้องกันความปลอดภัย
มาตรการรักษา ความปลอดภัย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือประสบเหตุ
1.ประสานทีม สหวิชาชีพให้ความร่วมมือ
2.แจ้งผู้ปกครอง นักเรียน
3.แจ้ง ฉกชน.สพป. รับทราบ และรายงาน
ฉก.ชน.สพฐ.รับทราบ
1.ประชาชน ผู้ปกครอง รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในมาตรการรักษาความปลอดภัย
1.ครูมีทักษะการเรียนการสอนสามารถ
2 รวบรวมผลงานและเอกสารเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน บูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
2.ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การดูแลเด็กนักเรียน
3 ส่งเสริมการเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยในการจัด
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและ
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
นอกชั้นเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 ประสานงาน สารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทาข้อมูลและศึกษาแนว -มีข้อมูลการดาเนินงานการจัด
ทางการดาเนินงานการาจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตาม
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอด
แต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน
ชีวิต
2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การกาหนดวิธีการรูปแบบ และ
-มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/
3. แนวทางการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและ คณะกรรมการดาเนินงาน
การศึกษาตลอดชีวิต สิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษา ขอบข่าย -มีคู่มือและแนวปฏิบัติการ
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ดาเนินงานจัดการศึกษาในระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ
ประสานการดาเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาตลอดชีวิต
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
-มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
คุณภาพ
-รายงานผลการดาเนินงาน
5.

สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงาน

ที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

1
2
3
4

จัดทาแผนกาหนดที่ตั้งสถานศึกษา(School Mapping)
แต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน
กาหนดพื้นที่เขตบริกการของสถานศึกษาในสังกัด
สารวจและจัดทาข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ
สถานศึกษาในสังกัด

5

วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนใน
แต่ละระดับ โดยคานึงถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการได้รับ
การศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6

ตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับในเขตพื้นบริการของสถานศึกษา
ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

7
8

ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัด

9 รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 ประสานงานกับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับอื่น เกี่ยวกับการติดตามเด็ก
เข้าเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-มีข้อมูลแผนที่ตั้งของสถานศึกษา
ในสังกัดถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
-มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/
คณะกรรมการดาเนินงาน
-มีข้อมูลเขตพื้นที่บริการของ
สถานศึกษาในสังกัดที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
-มีข้อมูลประชากรกก่อนวัยเรียนใน
เขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาใน
สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
-มีข้อมูลแผนการรับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา
-มีข้อมูลเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่
บริการของสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อเตรียมการรับนักเรียน
-ดาเนินการภายในเดือนเมษายน
ก่อน 1 ปีการศึกษาที่เด็กจะเข้า
เรียน
-ตรวจสอบ ติดตามในช่วงการรับ
นักเรียนและสรุปผลการรับ
นักเรียน หลังสิ้นสุดการรับนักเรียน
ตามปฏิทินการรับนักเรียนของ
สพฐ.
-ดาเนินการหลังสิ้นสุดการรับ
นักเรียน ภายในเดือนมิถุนายน
-ดาเนินการตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. การจัดทาระบบ แผนงาน/โครงสร้างและผู้รับผิดชอบระบบดูแล มีคาสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
2 ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบ มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
ดาเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่
รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
3 การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน
นักเรียน
การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนตาม
การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและการส่งต่อ
กระบวนการ 5 ขั้นตอนและมี
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อไว้ใช้
ในการจัดให้บริการแนะแนว
4 ติดตาม ประเมินผลให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญญา
นักเรียน
มีการติดตามประเมินผลให้การ
5 สรุปผล รายงานผล
ช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ที่
กิจกรรม/วิธี่ปฏิบัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
1 สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม -บุคลากรที่จะจัดการศึกษาเห็น
สุขภาพอนามัยของนักเรียน
ความสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียน
2 จัดทาแผนการส่งเสริมการดาเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
-สถานศึกษามีแผนการดาเนินงาน
สุขภาพอนามัยนักเรียน/ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัฒนาความสามารถของบุคลากร
พะเยาและสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียน/
บุคลากรด้านสาธารณสุขร่วม
ประเมินกิจกรรมในโรงเรียน
สถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โดยคณะกรรมการระดับอาเภอ
และคณะกรรมการระดับจังหวัด
3

4.
5.

ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะรักษา
ความสะอาดของอาคารสถานที่และระบบสุขาภิบาลเฝ้าระวัง
ติดตามดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน

-มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
-มีรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ทุกกิจกรรม

ที่
1
2
3

4

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จัดระบบงาน พัฒนาทีมงาน งานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
1.มีเครือข่ายพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิเด็กในสถานศึกษาทุกโรง
รณรงค์ให้สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันกาหนดมาตรการ 1.ประชาชน ผู้ปกครอง มีจิตสานึก
ในการป้องกันความปลอดภัย
ในมาตรการรักษาความปลอดภัย
รวบรวมผลงานและเอกสารเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
1.ประชาชน ผู้ปกครอง รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย
1.ครูมีทักษะการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการ สามารถบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 ดาเนินงานขออนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล
ดาเนินงานการขออนุญาตจัด
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา หรือ
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว
หรือสถานประกอบการ
ถูกต้อง ตามแนวทางการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษา
2 แต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และ
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ.2547
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/
3 ประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงาน
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
บุคลากร ครอบครัวที่จะจัด
สถานประกอบการ
การศึกษา มีศักยภาพและมีความ
4 สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการ
พร้อมในการจัดการศึกษา
รูปแบบการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา/
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เกณฑ์การตัดสินผล
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
การเรียน บทบาทหน้าที่ ภารกิจการดาเนินงานการจัด
มีความรู้ความเข้าใจ และ
5 การศึกษาโดยครอบครัว
ดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง
ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการจัดการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
ได้อย่างมีคุณภาพ
สถานประกอบการ
ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมเพศศึกษาสาหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์
ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 จัดทาแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการของ -ตามกลุ่มเป้าหมายที่โครงการฯ
จังหวัด
กาหนด
2 (คณะทางานจังหวัด)
-สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดาเนินงานส่งเสริม เพศศึกษา
สนับสนุนด้านการสอนเพศศึกษา
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
และป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์
3 สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
-ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ทางเพศ ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่ม
-ภายในระยะเวลาที่โครงการ
4 นักเรียน
กาหนด
5 การติดตามการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
-มีการสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อ
รายงานผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

