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คำนำ 
 

 
 
 
 

 กลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาค
ความเท่าเทียมทางการศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา
ทักษะชีวิต จัดระบบส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพให้สามารถบริการได้
โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน
งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ 
และภาวะวิกฤติทางการศึกษาในจังหวัดสกลนคร  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ประสาน สนับสนุนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาค
ความเท่าเทียมทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตลอดจนรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิก าร
จังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) มอบหมาย 
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
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กรอบภาระหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 

 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดภาระงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
  1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
                2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                3. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล     
เพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 
                4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
                5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู ้และ
นวัตกรรมการศึกษา 
                6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                7. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในจังหวัด 
                8. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
                9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา     
     10. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหาร
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
               11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้างกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
 
 

งานธุรการ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาผู้เรียน ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา 

งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 

งานบูรณาการการศึกษาและ
นโยบายพิเศษ 

1. งานสารบรรณ 
2. งานจัดประชุม 
3. งานบริการและ    
   ประสานงาน 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
 

1. งานจัดตั้งยุบ เลิก รวม  และโอน   
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
    การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท   
    ประสานและส่งเสริมการบริหารและ 
    การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและ 
    สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  
    ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร 
    เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน 
    ศาสนา สถานประกอบการ และ   
    สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา       
    เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและ 
    ความเท่าเทยีมกันทางสังคม 
3. งานส่งเสริมการศึกษาเพื่อคนพิการ  
    ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
4. งานป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทาง   
    การศึกษาในสถานศึกษาและ 
    งานสถานศึกษาปลอดภัย 
5. งานธุรการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ    
    การพัฒนาการศึกษาและคณะทำงาน 
    ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
    ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ   
    กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

1. งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา 
    ผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง 
    การศึกษา   
2. งานส่งเสริม และประสานงาน 
    การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ 
    กีฬาเพื่อการศึกษา 
 
 

1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ 
   ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง 
   องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา   
2. งานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย 
  ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เพื่อการศึกษา และระบบบริการ   
  อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ 
  สามารถใช้บริการได้โดยสะดวก  
  รวมถ ึงการพ ัฒนาบ ุคลากรให ้ใช้  
  เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และ 
  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 

1. งานจัดระบบการประสาน สนับสนุน  
  ช่วยเหลือ และรายงานเหตุภัยพิบัติ   
  และภาวะวิกฤตทางการศึกษาใน 
  จังหวัด 
2. งานส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการ 
  เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ยาเสพติดในสถานศึกษา 
3. งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
  เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 1. งานธุรการ 
 
 1.1 งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ การเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือราชการ มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
                1) ศึกษาและนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับและ
ส่งหนังสือราชการ 
                2) การรับและการส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด  โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับและ
การส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
               2.1) รับงานจากกลุ่มอำนวยการและลงทะเบียนรับผ่านระบบ 
               2.2) เสนอผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษามอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน 
               2.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือราชการ และเอกสารประกอบ 
               2.4) เสนอผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
               2.5) นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม 
                3) ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการผ่านระบบ และควบคุมการส่งหนังสือราชการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
                4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้ม ีความเหมาะสม  และสอดคล้องกับระบบ              
งานสารบรรณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครและข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
                5) สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับและการส่งหนังสือราชการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

1. การรับและการส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด  (1 วัน) 

 
2. ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการผ่านระบบ (1 วัน) 

 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับระบบสารบรรณสำนักงานศึกษาธิการ              
    จังหวัดสกลนคร (ทุกเดือน) 

 
4. สรุปและรายงานผลการใช้ระบบงานสารบรรณ (ทุกสัปดาห์) 
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 1.2 งานจัดประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมกันปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย 
เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนครเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีข้ันตอน
การดำเนินงานดังนี้ 
       1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและวัตถุประสงค์การจัดประชุม 
       2) จัดเตรียมสถานที่การประชุม อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม 
       3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการประชุมให้เพียงพอ
กับผู้เข้าร่วมประชุม 
                4) บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 
                5) แจ้งรายงานการประชุมให้ผู ้เกี ่ยวข้องทราบ และติดตามผลจากมติที่ประชุมเพื่อรายงาน       
การประชุมครั้งต่อไป 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและวัตถุประสงค์การจัดประชุม (1 วัน) 

 
2. จัดเตรียมสถานที่การประชุม อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม  
    (1 วัน) 

 
3. จัดเตรียมเอกสารการประชุมและอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุม (1 วัน) 

 
4. บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม (1 วัน) 

 
5. แจ้งรายงานการประชุมและติดตามตากมติที่ประชุม (1 วัน) 

 
 1.3 งานประสานงานและการให้บริการ  
       การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทำงานสัมพันธ์ 
สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการทำงาน อีกท้ังความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เป็นเอกภาพเพ่ือให้เกิดความคิด ความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรม
ที่ต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้เพื่อให้งานดำเนิน
ไปอยา่งราบรื่น ทำให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
       การให้บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื ่อประโยชน์ของผู้อ่ืน        
เป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน /กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง /ผู้รับบริการทั่วไป 
โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       งานประสานงานและการให้บริการ มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้  
        1) ศึกษา และสำรวจความต้องการของผู้รับบริการจากบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
และกลุ่มงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
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        2) ให้การบริการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษางาน
ในด้านต่างๆ  เช่น การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่       
มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน  โดยประสานงานกับงานพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  
                  3) ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
                  4) สรุปข้อมูลการให้บริการและสรุปความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. สำรวจความต้องการรับบริการจากภายในและภายนอกกลุ่ม  (ทุกสัปดาห์) 

 
2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาการศกึษา (ทุกเดือน) 

 
3. ประสานให้บริการข้อมูลกับกลุ่มงานอ่ืน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพัฒนาการศึกษา (1 วัน) 

 
4. สรุปข้อมูลการให้บริการและความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา (ทุกเดือน) 

 
 2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 2.1 งานจัดตั้งยุบ เลิก รวม  และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       การโอนสถานศึกษา หมายถึง  การโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา และโอนสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั ้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           
พ.ศ. 2550 รวมถึงการดำเนินการขยายขั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา 
       งานจัดตั้งยุบ เลิก รวม และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
       1) รับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
       2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการและ
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
                3) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร)  
       4) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครต่อหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
       5) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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1. รับเรื่องจากหน่วยงานการศึกษา (1 วัน) 

 
ไม่
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ที่เ
กี่ย
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2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา (1 – 5 วัน) 

 
3. ศึกษาแผนการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา (1 - 5 วัน) 

                                   
4. อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา พิจารณากลั่นกรอง (1 – 2 วัน) 

 
5. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พิจารณาให้ความเห็นชอบ (1 - 2 วัน) 
 
6. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร แจ้งมติที่ประชุม       
    กศจ.สกลนคร ต่อหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (1 – 2 วัน) 

 
7. ติดตามผลการดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
    (ทุกภาคเรียน) 

 
 2.2 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทประสานและส่งเสริมการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื ่นที่จ ัดการศึกษา เพื ่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ประกอบด้วย    
        2.2.1 งานการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระบบของสถานศึกษาทุกระดับ 
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
        การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจนมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลที่แน่นอนโดยการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
        การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า (ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  ของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
        การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา 
        เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กท่ีมีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
        นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนในสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
        นักศึกษา หมายถึง ผู้เรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา 
        ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือเด็กที่อยู่รับใช้การงาน 
 
 
  

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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        พื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา หมายถึง อาณาบริเวณที่สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
และจังหวัดกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยผ่านความชอบจาก กศจ.สกลนคร  ทั ้งนี ้ ให้ยึด ทร. 14        
เขตการปกครอง การคมนาคม และสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและ
นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก 
         ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัด หมายถึง การจัดตั้งศูนย์บริการการรับ
นักเรียน นักศึกษา การแก้ปัญหาการรับนักเรียน  นักศึกษา โดยตั้งขึ ้น ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร  เพ่ือใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือดำเนินการอ่ืนใดให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
         งานการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระบบของสถานศึกษาทุกระดับ อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
         1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาระดับกระทรวง 
         2) กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัดสกลนคร 
         3) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพ่ือพิจารณา 
         4) แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
         5) แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
นักศึกษา ระดับจังหวัดสกลนคร 
         6) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการรับนักเรียน นักศึกษา 
                   7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  (3 วัน) 

 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน       
    ระดับจังหวัดสกลนคร (15 วัน) 

 
3. หน่วยงานการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม กำหนดนโยบาย (1 เดือน) 

 
4. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) (15 วัน) 

 
5. แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการตามนโยบาย (15 วัน) 

 
6. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการรับนักเรียน นักศึกษา (ตามปฏิทินการรับนักเรียนของ 
    กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
7. สรุปผลและรายงานผล (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 
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        2.2.2 งานการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
                 พื ้นที ่ภูเขา ทุรกันดาร หมายถึง การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติให้แก่ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภูเขา และท่ีอยู่ห่างไกลทุรกันดารห่างจากชุมชนทั่วไป 
       ชาวเล หมายถึง กลุ่มชาติพันธ์หรือชนเผ่าที่มีภาษาและวัฒนธรรม เฉพาะของตนเอง     
อันแตกต่างไปจากคนไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคใต้ของประเทศไทยในฝั่งอันดามัน  อาศัยในเรือเพ่ือใช้
เป็นบ้านและยานพาหนะ 
       ประชากรวัยเรียน หมายถึง บุคคลที่ต้องการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงาม
ของตนเองและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างส รรค์  
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากกการจัดสภาพแวดล้อม สังคม และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        งานการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล       
มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
        1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดกากรศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  สถาบัน 
สถานประกอบการ ฯลฯ 
        2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับประชากรวัยเรียน 
        3) ตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
        4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพ่ือพิจารณา 
        5) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพ้ืนที่ภูเขา         
ทุรกันดาร และชาวเล 
        6) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และสรุปผลการดำเนินงาน 
 

1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์  (1 เดือน) 

 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประชากรวัยเรียน (1 เดือน) 

 
3. ตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดารและชาวเล (1 เดือน) 

 
4. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) (15 วัน) 

 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ภูเขา  
    ทุรกันดารและชาวเล (15 วัน) 

 
6. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน สรุปผลและรายงานผล (ทุกภาคเรียน) 
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         2.2.3 งานการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ และต่างชาติพันธุ์   
         เด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธ์ หมายถึง เด็กทีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ หรือ
เด็กท่ีไม่ใช่เชื้อชาติสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีประเทศไทย 
         เด็ก และเยาวชน หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
                  งานการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ และต่างชาติพันธุ์   มีขั ้นตอนการ
ดำเนินงานดังนี้ 
        1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
        2) จัดทำข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
        3) แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนา 
        4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพ่ือพิจารณา 
        5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาตามความเหมาะสม 
        6) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา  
        7) รายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ  (1 เดือน) 

 
2. ศึกษาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (1 เดือน) 

 
3. แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุม กำหนดแนวทางการพัฒนา (15 วัน) 

 
4. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) (15 วัน) 

 
5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาตามความเหมาะสม (ตลอดปีการศึกษา) 

 
6. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

 
7. สรุปผลและรายงานผล (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
        2.2.4 งานการส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และออกกลางคัน  
        การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3          
ของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
        เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
        เด็กตกหล่น  หมายถึง  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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        เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
        เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษา
แล้วแต่ออกจากสถานศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       งานการส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และออกกลางคัน   มีขั้นตอน   
การดำเนนิงานดังนี้ 
        1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
ในจังหวัดสกลนครแต่ละปีให้ครอบคลุมและชัดเจน 
        2) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
ระดับจังหวัดสกลนคร 
        3) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
        4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพ่ือพิจารณา 
        5) ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง 
และเด็กออกกลางคัน 
                  6) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกลางคันตามแนวทางท่ีกำหนด 
        7) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน  (1 เดือน) 

 
2. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
    ระดับจังหวัดสกลนคร (1 เดือน) 

 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
    ระดับจังหวัด (15 วัน) 

 
4. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) (15 วัน) 

 
5. ดำเนินงานขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน (ตลอดปีการศึกษา) 

 
6. กำกับ ติดตาม เด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

 
7. สรุปผลและรายงานผล (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
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        2.2.5 งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
        การศึกษานอกระบบ หมายถึง เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลายหลายรูปแบบ  
ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุและสถานที่โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย์ 
        การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
เป็นการศึกษาท่ีมีการจัดหลักสูตร ระยะเวลาในการเรียนและการวัดและประเมินผลยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของผู้เรียน โดยไม่เป็นการจำกัด อายุ รูปแบบการเรียนการสอนหรือสถานที่ 
        การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การจัดการศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้ กับผู้ที่ไม่ได้   
เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองให้สามารถดำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะอ่อนตัวให้ผู้เรียนมีความสะดวกเลือกเรียนได้หลายวิธี 
จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง 
       งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
        1) กำหนดขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ 
สถานศึกษาจากทุกสังกัดในจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนในช่วงการศึกษาภาคบังคับที ่อยู ่ใน
การศึกษาและนอกระบบ 
        3) วางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ผู้เรียนในสถานศึกษาจากทุกสังกัดได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
        4) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยประจำจังหวัดสกลนครเพื่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
        5) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพ่ือพิจารณา 
                  6) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

1. กำหนดขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ สถานศึกษา 
    จากทุกสังกัดในจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1 เดือน) 

 
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนในช่วงการศึกษาภาคบังคับที่อยู่ในการศึกษาและนอกระบบ (1 เดือน) 

 
3. วางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ 
    การศึกษาตามอัธยาศัย (15 วัน) 

 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ประจำจังหวัดสกลนคร (15 วัน) 

 
5. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) (15 วัน) 

 
6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
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        2.2.6 งานพัฒนาการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน                 
องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
         การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บิดา มารดาหรือ
บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเองโดยเป็นผู ้สอน       
ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้อำนวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
         การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดตั้งศูนย์การเรียนเพื่อจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
         งานพัฒนาการจ ัดการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานของบ ุคคล ครอบคร ัวองค ์กร ช ุมชน                 
องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
         1) ประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ     
ในสิทธิและหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบคุคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
         2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออนุญาตการจัดการศึกษา 
         3) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพ่ือพิจารณา 
         4) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของบุคคล 
ครอบครัวองค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 

1. ประสานงานกับหน่วยงานการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออนุญาตการจัดการศึกษา (3 วัน) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) (15 วัน) 

 
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
 2.3 งานส่งเสริมการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ประกอบด้วย 
       2.3.1 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา   
                 คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็น
พิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 
                 เด็กพิการ หมายถึง บุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ    
คนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรรมการพิจารณาให้    
คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษากำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจำแนกคนพิการเป็น    
9  ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ยุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ บุคคลทีมีความบกพร่อง
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ทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์และสมาธิสั้น  บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้ำซ้อน 
        ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา หมายถึง บุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบ
ปัญหาต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษา หรือได้รับ
การพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสม กับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพข้ันสูงสุด 
        การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ หมายถึง การจัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาความสามารถ
คนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการให้
การศึกษาอบรมให้รู้จักสิทธิ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทำ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   
        งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา      
มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
                      1) ประสานสำรวจข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดทำ
ทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
        2) วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื ่อคนพิการและผู ้ด้อยโอกาสทางการศึกษา       
ทุกระดับและทุกประเภท  
        3) ออกแบบงาน นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.
สกลนคร) กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพ่ือพิจารณา 
        4) ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
        5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ในการพัฒนา
รูปแบบและสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
        6) กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทุกระดับและทุกประเภท  (1 เดือน) 

 
2. วางแผนและกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษา (1 เดือน) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) (15 วัน) 

 
4. ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา (3 – 6 เดือน) 

 
5. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน (1 เดือน) และประสานควาร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    (ตลอดปีการศึกษา)  

 
6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
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       2.3.2  งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ  
        ผู ้ม ีความสามารถพิเศษ  หมายถึง  นักเร ียน นักศึกษาและเยาวชนที ่แสดงออก            
ซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์  การใช้ภาษา 
การเป็นผู้นำด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ หรืออื่นในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้มีความอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน 
         นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออก    
ซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับ
เดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถ
พิเศษนั้นจนถึงข้ันสูงสุด 
          การส่งเสริมเด็กที ่ม ีความสามารถพิเศษและเด็กอัจฉริยะ หมายถึง การพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กอัจฉริยะให้ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธี 
และเหมาะสม เด็กกลุ่มนี้เมื่อได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ อย่างถูกต้องจะเป็นคนมีคุณภาพของประเทศชาติ 
          งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
                             1) ประสานสำรวจข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื ้นที่ จ ังหวัดสกลนคร         
เพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูลของผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
          2) ว ิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื ่อผ ู ้ท ี ่ม ีความสามารถพิเศษทุกระดับและ            
ทุกประเภท  
          3) ออกแบบงาน นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.
สกลนคร) กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพ่ือพิจารณา 
          4) ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื ่อผู ้ที ่มี
ความสามารถพิเศษ 
          5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ในการพัฒนา
รูปแบบและสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
          6) กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษทุกระดับและทุกประเภท  (1 เดือน) 

 
2. วางแผนและกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษา (1 เดือน) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) (15 วัน) 

 
4. ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา (3 – 6 เดือน) 

 
5. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน (1 เดือน) และประสานควาร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    (ตลอดปีการศึกษา)  

 
6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
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                2.3.3  งานทุนการศึกษา  
       1) งานทุนการศึกษาทั่วไป   
            ทุนการศึกษา หมายถึง  เงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่บุคคล หรือองค์กรต่างๆ  
บริจาคให้เพื่อช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้ที่มิได้อยู่ในหน้าที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรง ได้ศึ กษาเล่าเรียน  มีขั้นตอน  
การดำเนินงานดังนี้ 
           (1) ศึกษารายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการพิจารณา
ทุนการศึกษา  แต่ละประเภท  
                        (2) ประชาส ัมพันธ์รายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเง ื ่อนไข            
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน เพื ่อเข้ารับทุนการศึกษาไปยังหน่วยงานการทางการศึกษา           
ที่เก่ียวข้อง  
                        (3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
                        (4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร)  
กลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพื่อพิจารณา (ตามแนวปฏิบัติของ
ทุนการศึกษาแต่ละประเภท) 
                        (5) แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาแก่หน่วยงานทางการศึกษาที่เสนอ
ขอรับทุนการศึกษา 
                        (6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับทุนการศึกษาหรือการระดมทุนและ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาแต่ละประเภทเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
                        (7) กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาทุนการศึกษาแต่ละประเภท  (3 วัน) 

 
2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา (เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ 
    แต่ละทุนการศึกษา) 

 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (3 – 5 วัน)  

 
4. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) (เป็นไปตามแนวปฏิบัติของแต่ละทุนการศึกษา) 

 
5. ประกาศผลและแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกไปยังหน่วยงานการศึกษา (7 วัน) 

 
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทุนการศึกษาแต่ละประเภท (7 วัน) 

 
7. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
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       2) งานทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ “ภายใต้ม ูลน ิธ ิการศ ึกษาพระราชทาน        
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”   
                ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
หมายถึง ทุนการศึกษาพระราชทานให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
ทั ้งสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื ่องไปจนจบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที ่สอดคล้องกับความรู้ 
ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน  
                               มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.) หมายถึง มูลนิธิที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น   
เมื่อปี 2552 ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลำบาก 
ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ 
และทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู ่ภายใต้           
การดำเนินงานของมูลนิธิฯ  
                         ทุนการศึกษาแบบรายปี หมายถึง เงินที ่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที ่รับทุน      
เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษารายปี จนเยาวชนจบการศึกษาชั้นสูงสุดในแต่ละระดับรายบุคคล       
ในแต่ละระดับ 
       ทุนการศึกษาแบบต่อเนื ่อง หมายถึง เงินที ่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษที่รับทุน      
เพ่ือนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง จนจบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี 
   ระบบดูแลผู้รับทุนการศึกษา หมายถึง การดูแลสภาพความเป็นอยู่และสวั สดิภาพ
ของผู้รับทุน ครอบคลุมทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมีมาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหาที่จะ
ส่งผลให้ผู้รับทุนเรียนไม่จบตามกำหนด 
   งานทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ “ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
             1) ศึกษารายละเอียดเอกสารการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ 
จากค ู ่ม ือและแผนปฏ ิบ ัต ิการดำเน ินงานโครงการท ุนการศ ึกษาสมเด ็จพระบรมโอรสาธ ิ ราชฯ                     
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  
   2) ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ยึดหลักการตามพระราโชบายองค์ประธาน
กรรมการ (ม.ท.ศ.) 
   3) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของทุนการศึกษาพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) เพื ่อให้
คณะกรรมการประจำจังหวัดสกลนครพิจารณาคัดเลือก 
       4) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาฯ ระดับจังหวัด
สกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานและศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเป็นฝ่ายเลขานุการ
พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาพระราชทานฯ 
       5) แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 11     
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
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      6) แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ณ โรงเรียนทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา)  
                7) แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาประสานนักเรียนเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญา
รับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ 
      8) กำกับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการศึกษา และสถานภาพของ
ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. 
 

1. ศึกษารายละเอียดเอกสารการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. (ตลอดปีการศึกษา) 

 
2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. (ตลอดปกีารศึกษา) 

 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อให้คณะกรรมการ 
    ระดับจังหวัดสกลนครพิจารณาคัดเลือก (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. คณะกรรมการระดับจังหวัดสกลนครพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (ตลอดปีการศึกษา) 

 
6. แจ้งหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องและแจ้งนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับ 
    การฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) 
    (ตลอดปีการศึกษา) 

 
7. แจ้งหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำนักเรียนลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา ม.ท.ศ. 
   (ตลอดปีการศึกษา) 

 
8. กำกับ ติดตาม รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
       3) งานทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์   
            ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื ่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
หมายถึง เงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา ที่ได้รับจากมูลนิธิฯ  
      มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน หมายถึง ประชาชนทุกคนที่เห็นความสำคัญ
ของการให้การศึกษา และการอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายความกตัญญูต่อ
พระมหากษัตริย์และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเรา ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อสร้างความเป็น
ปึกแผ่นและพัฒนาประเทศชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
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      กองทุนถาวรในนามผู ้บริจาค หมายถึง เงินทุนบริจาคทั้งจำนวน เพื ่อนำเฉพาะ    
ดอกผลให้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนตลอดไป เมื่อเยาวชนคนเดิมจบการศึกษาและไม่ศึกษาต่อ มูลนิธิฯ     
จะคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ให้อยู่ในความอุปการะต่อเนื่องตลอดไปโดยมีจำนวนเงินกองทุน ดังนี้ 
                 ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงินทนุถาวร 150,000 บาท 
         ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงินทุนถาวร 200,000 บาท 
        ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 8,000 บาท เป็นเงินทุนถาวร 400,000 บาท  
               กองทุนรายปี หมายถึงเงินทุนบริจาคให้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนเป็นรายปี      
จนเยาวชนจบการศึกษาชั้นสูงสุดในแต่ละระดับ 
   งานทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มีขั้นตอน
การดำเนินงานดังนี้ 
       1) ศึกษารายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
เพ่ือเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
       2) ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
เพ่ือเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือขอรับทุนไปยังหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
   3) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษาเพ่ือกลั่นกรอง
พิจารณานักเรียนผู้ขอรับทุน ทุกระดับการศึกษา ให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า     
เพ่ือเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสกลนคร พิจารณาคัดเลือก 
   4) แต่งตั ้งคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื ่อเยาวชนฯ        
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสกลนคร 
   5) คณะกรรมการฯ ประจำจังหวัดสกลนคร พิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู ้รับ
ทุนการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ที่ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งให้มูลนิธิฯ ตามจำนวน     
ที่กำหนดให้พิจารณาคัดเลือก   
   6) แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู ้รับทุนการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษาที่เสนอขอรับทุน และรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทราบ 
   7) มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ให้นักเรยีน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก 
   8) กำกับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการศึกษา และสถานภาพของ
ผู้รับทุนให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพ่ือเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทราบ 
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1. ศึกษารายละเอียดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาฯ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนระดับจังหวัดสกลนครพิจารณาคัดเลือก (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. คณะกรรมการระดับจังหวัดสกลนครพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ   
   (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ให้หน่วยงานการศึกษาที่ 
    เกี่ยวข้องและให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนนิงานใหมู้ลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
6. มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
7. กำกับ ติดตาม รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการศกึษาให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
       4) งานทุนเฉลิมราชกุมารี   
      การดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
และสามเณรที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจน
จบระดับปริญญาตรี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือหลักสูตรวิชาชีพ มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร  
การคมนาคมยากลำบาก และมีอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้ง  
ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนสำเร็จระดับ
ปริญญาตรี 
              การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา หมายถึง การจัดทำข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา และสามเณร ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของ
โครงการ 
              การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี หมายถึง  
การส่งเสริม ดูแล พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเรียนรู้ ตลอดจนมีทักษะ
ชีวิตทางสังคม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
              ผู ้ร ับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี หมายถึง ผ ู ้รับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ที่รับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น โดยอยู่ในความดูแล ของอาจารย์     
ที่ปรึกษาหรือครูผู้ดูแล โดยการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด หรือธนาคารอื่นๆ ของรัฐ สาขาที่สะดวก      
ต่อการเดินทาง สำหรับการเบิกถอนตามอัตราของทุนการศึกษาที่ได้รับดังนี้ 
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                 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 25,000 บาท ต่อคนต่อปี 
        2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 30,000 บาท ต่อคนต่อปี 
        3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 55,000 บาท ต่อคนต่อปี 
        4) ระดับปริญญาตรี จำนวน 55,000 บาท ต่อคนต่อปี 
               เหตุระงับสิทธิ์ของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี หมายถึง ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 
        1) เสียชีวิต 
        2) พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ลาสิกขา 
        3) กระทำผิดกฎ ระเบียบ วินัยของสถานศึกษา และถูกลงโทษฐานความผิด   
ตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง 
        4) รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ยกเว้นทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
        5) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคมตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 
    ทุนการศึกษาแบบรายปี หมายถึง เงินที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร 
ที่รับทุน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษารายปีจนเยาวชนจบการศึกษาชั้นสูงสุดในแต่ละระดับ
รายบุคคลในแต่ละระดับ 
       ทุนการศึกษาแบบต่อเนื ่อง หมายถึง เงินที ่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ภิกษุ 
สามเณรที่รับทุน เพ่ือนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง จนจบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี 
       ระบบดูแลผู้รับทุนการศึกษา หมายถึง การดูแลสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิภาพ
ของผู้รับทุน ครอบคลุมทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมีมาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหาที่จะ
ส่งผลให้ผู้รับทุนเรียนไม่จบตามกำหนด 
   งานทุนเฉลิมราชกุมารี มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
       1) ศึกษารายละเอียดคู่มือแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ของกระทรวงศึกษาธิการ    
       2) จัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลผู ้เสนอขอรับทุนการศึกษาเฉลิ มราชกุมารีที่
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และพิจารณาสั่งการ 
       3) นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอต่อ
ที ่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) ให้ความเห็นชอบ เพื ่อเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) 
       4) นำรายชื ่อผู ้ที ่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
       5) จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง ส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ดำเนินการมอบทุนการศึกษา 
       6) ประสานความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการติดตามประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา 
       7) รายงานผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายใน
เดือนมิถุนายนของทุกปี 
       8) เสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทราบ 
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1. ศึกษารายละเอียดเอกสารการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ตลอดปีการศึกษา) 

 
2. จัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีที่หน่วยงานการศึกษา 
    ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
3. นำรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
    เสนอต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. แจ้งให้หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องดำเนินการมอบทุนการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. แจ้งให้หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานผลการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
6. รายงานผลการดำเนินงานใหก้ระทรวงศึกษาธิการทราบ (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) 

 
7. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทราบ 
   (ตลอดปีการศึกษา) 

 
         2.3.4  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
                 การระดมทรัพยากรเพื ่อการศึกษา หมายถึง การระดมทรัพยากร และการลงทุน        
ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นทั้งในและต่างประเทศ  
มาใช้ในการจัดการศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
                   1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับการระดมทรัพยากร     
เพ่ือการศึกษาและศึกษารายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การระดมทัพยากรเพ่ือการศึกษา  
                   2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
                          3) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้
บุคคล องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการระดมและการบริจาค 
                          4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (ตามแนวปฏิบัติของการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาแต่ละประเภท) 
       5) จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรเพ่ือการศึกษาแต่ละประเภท เพ่ือการนำไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
                   6) จัดทำเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ ในรูปแบบต่างๆ 
       7) กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   (ตลอดปีการศึกษา) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
3. ประชาสัมพันธ์และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการศึกษาแต่ละประเภทในภาพรวม (ตลอดปีการศึกษา) 

 
6. ยกย่อง ชมเชย บุคคล องค์กรภาครัฐ/เอกชน ชุมชน ครอบครัว ที่สนับสนุนทรัพยากร 
    เพื่อการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
7. กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
 2.4 งานป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษาในสถานศึกษาและงานสถานศึกษาปลอดภัย   
ประกอบด้วย 
       2.4.1 งานป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษาในสถานศึกษา   
       ภาวะวิกฤตทางการศึกษา หมายถึง สภาวการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการศึกษา 
เนื่องมาจากภัยพิบัติ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามสภาวะปกติ 
       การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หมายถึง การจัดการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตให้อยู่ใน
สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการบรรเทาภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฟ้ืนฟูและอ่ืนๆ 
      การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis management) หมายถึง กระบวนการที ่องค์กรจัดการกับ     
เรื ่องยุ่งยากและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่อาจคุกคามสู่ความอันตรายขององค์กรหรือผู้มีผลประโยชน์การศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤต 
     งานป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้           
      1) กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัดสกลนคร  
          2) แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา  
ในจังหวัดสกลนคร   
      3) ประสานความร ่วมมือในการบริหารจ ัดการจากหน่วยงานภาคร ัฐและเอกชน 
สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร 
      4) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤต
ทางการศึกษาในจังหวัดสกลนคร   
      5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัยผลการบริหารจัดการ เพื ่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤต          
ทางการศึกษาในจังหวัดสกลนคร  
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1. กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการดำเนินงาน (1 – 2 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา (15 วัน) 

 
3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา ชุมชนและ 
    องค์กร(ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา    
    การศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร)  
    เพื่อทราบ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา  
    (ตลอดปีการศึกษา) 

 
      2.4.2 งานสถานศึกษาปลอดภัย  
      สภาพแวดล้อมของหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง อาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรยีน
ที่ใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน 
      การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง การจัดการ ควบคุมดูแล 
และปรับปรุง ภาวะต่างๆ ของหน่วยงานทางการศึกษา ให้ถูกต้องเหมาะสม และอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
      หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจหน้ าที่หรือมีวัตถุประสงค์       
ในการจัดการศึกษา 
      อุบัติเหตุ หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ซึ่ งไม่คาดคิดมาก่อน อันเกิดขึ้นเอง    
ตามธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน อุบัติเหตุ
เกิดขึ ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานที่ หากไม่มีการศึกษาและการป้องกันที ่ด ีพอ ย่อมมีโอกาส           
เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายอุบัติเหตุในหน่วยงานทางการศึกษามักมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดการดูแลเอาใจ
ใส่ในเรื่องอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
       เหตุฉุกเฉิน หมายถึง อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรอภัยทางสังคม ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด   
มาก่อน ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายทั้งในทางตรง และทางอ้อม แก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทำให้
ทรัพย์สินเสียหาย 
        แผนฉุกเฉินของหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานทางการศึกษา  
        ความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติของโรงเรี ยนในด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดานสุขภาพแวดลอมทางสังคม ด้านบริการความปลอดภัย และด้านสวัสดิศึกษา  
เพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนขณะมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียน และกลับจากโรงเรียน
ไปสู่บ้าน 
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        งานสถานศึกษาปลอดภัย มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
        1) จัดทำแผนปฏิบัติการเรื ่องความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
สกลนคร 
        2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของจังหวัดสกลนคร 
        3) จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา 
        4) แต่งตั ้งคณะกรรมการสร้างเครื ่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสกลนคร 
        5) ประกาศเกียรติคุณยกย่อง/เชิดชูเกียรติ หน่วยงานทางการศึกษาที ่ม ีผลงาน             
ในการดำเนินการเรื่องความปอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา 
        6) สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน  
        7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาต้นแบบของ
จังหวัดสกลนคร  
 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศกึษาของจังหวัดสกลนคร (1 – 2 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัดสกลนคร (15 วัน) 

 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงานระดับจังหวัดสกลนคร(15 วัน)  

 
4. ยกย่อง/เชิดชูเกียรติ หน่วยงานทางการศึกษาที่มีผลงานดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในหน่วยงาน 
   ทางการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
 2.5 งานธุรการคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี ่ยวข้อง    
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย  
       การปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา หมายถึง การดำเนินงาน
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานและนำเข้า       
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา 
       เอกสารประกอบการประชุม หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเชิงวิชาการ กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่อ้างอิง การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ หลักฐาน และข้อเสนอแนะตามระเบียบวาระ
การประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
       การประสานการดำเนินงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษารวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งเป็นหนังสือราชการ 
โทรสาร โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 
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       งานธุรการหรืองานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  มีขั ้นตอน         
การดำเนินงานดังนี้ 
        1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
        2) จัดทำข้อมูลคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) เช่น รายชื่อ    
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เพ่ือการติดต่อประสานงาน  
        3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ให้แก่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ    
การพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) และผู้เกี่ยวข้อง 
        4) จัดทำแผนและปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.
สกลนคร) ตามกรอบอำนาจหน้าที ่และบทบาทการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา (อกศจ.สกลนคร) รวมทั้งแจ้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ  
        5) ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรอง  ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลเชิงวิชาการ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เพื่อจัดทำระเบียบวาระ       
การประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา 
        6) จัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
(อกศจ.สกลนคร) 
                 7) นำเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
(อกศจ.สกลนคร)  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร)   
         8) แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                 9) ติดตามผลการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับมติที ่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร (กศจ.สกลนคร) และรายงานผลการดำเนินงาน 

1. ศกึษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ตลอดปีการศกึษา) 

 
2. จัดทำข้อมูลคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร)  (15 วัน) 

 
3. จัดทำแผนและปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร)   
    (15 วัน)  

 
4. จัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.  
    สกลนคร) (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) 

 
5. นำเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
   (อกศจ.สกลนคร)  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร)  (1 – 3 วัน) 

 
6. แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ( 1 วัน) 

 
7. ติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  
   (กศจ.สกลนคร) และรายงานผลการดำเนินงาน (1 – 3 วัน) 
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 3. งานพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 3.1 งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
        3.1.1 งานการพัฒนาระบบการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
       งานพัฒนาระบบแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ หมายถึง กระบวนการในการจัดสารสนเทศ
ด้านอาชีพ วิธีการดำเนินงานระบบแนะแนว  กิจกรรม แนวทางการพัฒนาระบบแนะแนว ให้นักเรียน/นักศึกษา 
ได้รับทราบความถนัดทางอาชีพ จนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและเลือก
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
       การแนะแนว (Guidance) หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและ
สิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้เขามีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพ
ของตน มีทักษะการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิ งพหุปัญหา   
รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ วางแผนการศึกษา 
       งานการพัฒนาระบบการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
       1) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อของจังหวัดสกลนคร 
       2) แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาจังหวัดสกลนคร 
       3) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
       4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล ในการวัด
ความถนัดทางอาชีพ ความสามารถ ความสนใจ รวมทั้งการจบการศึกษาและการมีงานทำ โดยการประสาน 
สนับสนุนให้มีฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งจังหวัด ในระบบคลังข้อมูลเดียวกัน (data warehouse)  
       5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายการเชื่อมโยงจาก Big Data    
โดยส่งเสริม ประสานงานให้หน่วยงาน สถานศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อและข้อมูล      
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมเมื่อสำเร็จการศึกษา 
       6) สร้างเครือข่ายศูนย์แนะแนวเพื่อการศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
       7) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษา ผู ้บริหาร ครูนักเรียน และนักศึกษา         
ในการทำคุณงามความดีหรือสิทธิพิเศษในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
       8) จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกในมหกรรมการแนะแนวการศึกษา
เพ่ืออาชีพในทุกมิต ิ
       9) สรุปรายงานผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
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1. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อของจังหวัดสกลนคร (ภาคเรียนที่ 1) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อจังหวัดสกลนคร  (3 วัน) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กล่ันกรองและ  
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 - 3 วัน)  

 
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนในการทำคุณงามความดี   
    (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
6. มหกรรมแนะแนวการศึกษา ( 1 - 2 วัน) 

 
7. รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ปีการศึกษาละ 1 - 2 ครั้ง) 

 
        3.1.2 งานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 
        งานการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมุ่งความสนใจในการเรียนต่อสายอาชีพให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการจัดทำแผนบูรณาการการรับนักเรียน
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด รวมถึงดำเนินการสร้างทัศนคติที่ ดีต่ออาชีพและการแนะแนว
การศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้นักเรียนได้รับทราบความถนัดทางอาชีพ จนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการเรียน
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
         การศึกษาต่อสายอาชีพ หมายถึง การศึกษาต่อสำหรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)  
ซึ่งมุ่งศึกษาและฝึกฝนวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือจบออกมาประกอบอาชีพเป็นช่างในระดับต่างๆ 
ตามหลักสูตรที่เรียน เช่น ระดับก่ึงฝีมือ ระดับฝีมือและระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) 
        งานการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
        1) แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัดสกลนคร 
          2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนบูรณาการการรับนักเรียนระดับจังหวัดสกลนคร 
        3) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
        4) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประกาศนโยบาย มาตรการ เป้าหมาย     
ในการดำเนินงานเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจังหวัดสกลนคร 
        5) จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชพี
ต่อสายสามัญในจังหวัดสกลนคร 
        6) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
        7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบรูณาการการรับนกัเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับ 
   จังหวัดสกลนคร (1 – 3 วัน) 

 
2. จัดทำนโยบาย มาตรการ แผนบูรณาการการรับนักเรียนระดับจังหวัดสกลนคร  
    (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กล่ันกรองและ  
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 - 3 วัน)  

 
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน 
    สายอาชีพต่อสายสามัญของจังหวัดสกลนคร (ภาคเรียนละ 1 ครั้งหรือมากกว่า) 

 
6. กำกับ ติดตามและประเมินผลการรับนักเรียน (ภาคเรยีนละ 1 - 2 ครั้ง) 

 
7. รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
        3.1.3 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน หมายถึง 
กิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้
และการปฏิบัติงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพและศักยภาพสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
        การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน      
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม      
มีระเบียบวินัย มีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม จึงเป็นหนทางสู่การพัฒนา
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้ เพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เพราะการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรม
ที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริงย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ 
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์
ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัด
ให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ     
เด็กอัจฉริยะ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  มุ ่งเน้นให้เกิด
พัฒนาการที่มีความสมดุลด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รู้จักและเข้าใจตนเอง ส่งเสริม    
การสร้างเจตคติที่ดี มองเห็นคุณค่าของชีวิตปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างจิตสำนึก   
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและ
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ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยผู้เรียนสามารถเลือกร่วมและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างแท้จริง 
        งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีขั ้นตอน    
การดำเนินงานดังนี้ 
        1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        2) พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางศึกษามีการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
        4) ส่งเสริมและสนับสนุน ประสานและบูรณาการให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
        5) สรุปรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
 

1. ศกึษา วิเคราะห์สภาพปัญหา (1 เดือน) 

 
2. พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตลอดปีการศึกษา) 

 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
        3.1.4 งานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 
        การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน หมายถึง การส่งเสริม การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการหรือเครื่องมือ สำหรับผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพ        
ตามท่ีสังคมต้องการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
        ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ในการดำเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี ่ยวข้อง ผู้ปกครองหรือ
บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
        การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การดำเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริม
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน 
        งานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน มีขั ้นตอน     
การดำเนินงานดังนี้ 
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        1) แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
                 2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
       3) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
       4) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประกาศนโยบาย มาตรการ เป้าหมาย     
ในการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
       5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  
ในจังหวัดสกลนคร 
       6) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
       7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน นักศกึษาและเยาวชน 
    ในจังหวัดสกลนคร (1 สัปดาห)์ 

 
2. จัดทำนโยบาย มาตรการและแผนงานส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
    และเยาวชนในจังหวัดสกลนคร (1 เดือน) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
    และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 – 5 วัน)  

 
4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประกาศนโยบาย มาตรการ การดำเนินงานส่งเสริม  
   สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร (7 วัน) 

 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 
    ในจังหวัดสกลนคร (ตลอดปีการศึกษา) 

 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงานการดแูลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 
    ในจังหวัดสกลนคร (ตลอดปีการศึกษา) 
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        3.1.5 งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา 
        การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การส่งเสริม การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการหรือเครื่องมือ สำหรับผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
        เพศวิถีศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย 
การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศและมิติทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์
ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ 
        การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง 10 - 19 ปี โดยถืออายุ 
ณ เวลาที่คลอดบุตร ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น adolescents คือช่วงอายุ 15 - 19 ปี และ younger adolescents 
คือช่วงอายุ 10 - 14 ปี 
        การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การประสานความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย ตั ้งแต่การรณรงค์เพื ่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน          
เห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการเรียนการสอนในการเพ่ิม
ทักษะชีวิตและเพศศึกษาแบบรอบด้าน เพื่อให้วัยรุ่นมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการปฏิเสธ และเพื่อให้วัยรุ่น  
มีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามท่ีปลอดภัยและรับผิดชอบ 
         งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นและเพศวิถีศึกษา  มีขั ้นตอน      
การดำเนินงานดังนี้ 
         1) แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา 
         2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย มาตรการและแผนงานงานส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา 
         3) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
         4) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) ประกาศนโยบาย 
มาตรการ เป้าหมายในการดำเนินงานงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา
ในสถานศึกษา 
         5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา 
         6) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานงานส่งเสริมการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา  
         7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงานงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา 
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา 
    ในสถานศึกษา (1 สัปดาห์) 

 
2. จัดทำนโยบาย มาตรการและแผนงานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
    และเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา (1 เดือน) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
    และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 – 5 วัน)  

 
4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประกาศนโยบาย มาตรการ การดำเนินงานส่งเสริม  
   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา(7 วัน) 

 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ 
    เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา (ภาคเรียนละ 1 – 2 ครั้ง) 

 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ 
    เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
 3.2 งานส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
ประกอบด้วย 
        3.2.1 งานการส่งเสริมและประสานงานการศาสนา 
         ส่งเสริมและสนับสนุนงานการศาสนา หมายถึง การนำองค์กรทางศาสนา ให้มีบทบาท  
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข ความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทย และการส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  โครงการธรรมศึกษา  
ในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมการประกวดต่างๆ  เช่น           
การคัดเลือกนักเรียนดีเด่น เยาวชนดีเด่นและสถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม การประกวดบรรยายธรรม 
การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การตอบปัญหาธรรมมะ ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม
ยกย่องและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคนดี มีคุณธรรมเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงาน ชุมชน และประชาชน  
         ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการศาสนาในจังหวัด  หมายถึง การจัดทำฐานข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการศาสนาจัดทำแผนงาน  โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม การมีจิตสำนึก 
        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่กำหนดขึ้นมาภายหลังจากที่องค์สมเด็จ  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของ 
พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ สำหรับวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนได้ยึดถือ
และปฏิบัติศาสนพิธีสืบต่อกันมาได้แก่วันวิสาขบูชา (วันพระพุทธ), วันมาฆบชูา (วันพระธรรม), วันอาสาฬหบูชา 
(วันพระสงฆ์), วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่
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พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยไม่รู้จัก คือ “วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระบรมศพของพระพุทธเจ้าภายหลังพุทธ
ปรินิพพานแล้ว 7วัน” ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน จึงควรทราบถึงความเป็นมาของวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาแต่ละวัน อีกทั้งควรทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีของ   
ชาวไทยที ่นับถือพระพุทธศาสนาตลอดจนนำเอาวิธ ีปฏิบัติและคำสอนทางศาสนาที ่สำคัญๆ มาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
        งานการส่งเสริมและประสานงานการศาสนา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
        1) ศึกษาวิเคราะห์งานการศาสนาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        2) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศาสนา  
        3) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดำเนินงาน
ด้านการศาสนาของจังหวัดสกลนครในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการพัฒนา      
เชิงบูรณาการงานด้านการศาสนาให้มีคุณภาพ 
        4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
        5) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการศาสนา 
        6) ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ดำเนินงานตามกิจกรรม    
การศาสนาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น 
        7) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการศาสนา 
        8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

1. ศึกษาวิเคราะห์งานการศาสนาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1 เดือน) 

 
2. จัดทำนโยบาย และแผนงานการดำเนนิงานการศาสนาของจังหวัดสกลนครและจัดทำข้อมูล 
    สารสนเทศ (1 เดือน) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
    และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 – 5 วัน)  

 
4. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการศาสนา (7 วัน) 

 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการศาสนา (ภาคเรียนละ 1 – 2 ครั้ง) 

 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
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        3.2.2 งานการส่งเสริมและประสานงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
         ส่งเสริมและประสานงาน ศิลปะ วัฒนธรรม หมายถึง การนำองค์กร บุคคลและ         
ภูมิปัญญาด้านศิลปะวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน จัด
กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายรูปแบบ เช่น การประกวดดนตรี การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน กิจกรรม    
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน อัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์พ้ืนบ้าน ภาษา วรรณกรรมพ้ืนบ้าน การจัดแหล่งเรียนรู้ 
ศ ูนย์การเร ียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และภูมิป ัญญาท้องถิ ่น  มัคคุเทศก์ การท่องเที ่ยว ทัศนศึกษา                 
การอ่าน-เขียนหนังสือ กีฬาภูมิปัญญาไทย และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนงานอดิเรกต่างๆ     
        ขับเคลื ่อนและพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัด หมายถึง การจัดทำ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรม การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร/หน่วยงาน 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ 
         ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นตามวิถีชีวิตของคนในสังคม
เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกัน
สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกันอันจะนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
        งานการส่งเสริมและประสานงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้  
        1) ศึกษาวิเคราะห์งานศิลปะ วัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        2) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู ้ด ้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
        3) จัดทำนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดำเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ของจังหวัดสกลนครในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการงาน  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมให้มีคุณภาพ 
        4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
       5) แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
         6) ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ดำเนินงานตามกิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทีจ่ัดขึ้น 
         7) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
         8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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1. ศึกษาวิเคราะห์งานศิลปะ วัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1 เดือน) 

 
2. จัดทำนโยบาย แผนงานการดำเนินงานศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครและจัดทำข้อมูล 
    สารสนเทศ (1 เดือน) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
    และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 – 5 วัน)  

 
4. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านศลิปะ วัฒนธรรม (7 วัน) 

 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม (ภาคเรียนละ 1 – 2 ครั้ง) 

 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
        3.2.3 งานการส่งเสริมและประสานงานด้านการกีฬาเพื่อการศึกษา 
        1) ส่งเสริมและประสานงานการกีฬาเพื่อการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านออกกำลังกายและ
การกีฬาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายการกีฬาระหว่างชุมชน
และสถานศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัว และการจัดการประชุม       
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบูรณาการเชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านคณะกรรมการส่งเสริม
กีฬาด้านตา่งๆ โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา พร้อมหาวิธีการสร้างคนที่มีความสามารถ
ด้านกีฬา ให้มีศักยภาพไปแข่งขันในระดับชาติ และแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มาร่วมสนับสนุน   
ทั้งในเรื่องของการกำหนดแผนนโยบายการกีฬางบประมาณ  
        2) ขับเคลื ่อนและพัฒนางานด้านการกีฬาเพ่ือการศึกษาภายในจังหวัด หมายถึง       
การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรม     
ที่ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษา โดยให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา        
มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง รู้กฎ กติกา จนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ 
มีทัศนคติที่ดีมีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงมีการจัดวางระบบโครงข่ายในสถานศึกษาและชุมชน   
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว ในการผลักดันให้การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตั้งแต่ระดับปฐมวัย รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ การพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ  
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                           3) กีฬาเพ่ือการศึกษา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมกีฬาในหน่วยงาน 
ทางการศึกษา สถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้ต้องใช้ทรัพยากร การสนับสนุนของภาครัฐ
และเอกชน การบริหารจัดการที่ดี การศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา เพ่ือพัฒนานักกีฬาโดย
การวางรากฐานและการวางแผนพัฒนานักกีฬาระยะยาวโดยใช้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬารวมทั้ง
การศึกษาในด้านการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ถึงพัฒนาการ
ด้านต่างๆ วุฒิภาวะร่างกายและจิตใจ อารมณ์ จนนำไปสู่การวางแผนการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับวัย 
        งานการส่งเสริมและประสานงานด้านการกีฬาเพ่ือการศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
        1) ศึกษาวิเคราะห์งานพัฒนาการกีฬาเพื่อการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        2) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาการกีฬาเพ่ือการศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
        3) กำหนดนโยบาย แผนงาน จุดเน้นและเป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬา
เพ่ือการศึกษาในจังหวัดสกลนครในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการพัฒนาเชิงบูรณาการ
งานด้านการกีฬาเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ 
        4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
        5) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านพัฒนาการกีฬา
เพ่ือการศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
        6) ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ดำเนินงานตามกิจกรรม
พัฒนาการกีฬาเพ่ือการศึกษาในจังหวัดสกลนครตามบริบทเชิงพ้ืนที่ 
        7) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการกีฬาเพ่ือการศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
        8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

1. ศึกษาวิเคราะห์งานกีฬาเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1 เดือน) 

 
2. จัดทำนโยบาย แผนงานการดำเนินงานกีฬาเพื่อการศกึษาของจังหวัดสกลนครและจัดทำข้อมูล 
    สารสนเทศ (1 เดือน) 

 
3. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
    และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 – 5 วัน)  

 
4. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านกฬีาเพื่อการศึกษา (7 วัน) 

 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านกีฬาเพื่อการศึกษา (ภาคเรียนละ 1 – 2 ครั้ง) 

 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ตลอดปีการศึกษา) 
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 4. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 
 4.1 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู ้และ
นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย 
      4.1.1 งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
         องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ที ่แปลกไปจากเดิม     
อาจมาจากการคิดค้นปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าที่ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือ และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น (adopt/adapt/create) ที่อาจเป็นวัตถุ (material) หรืออาจเป็นหลักการ (principle) แนวคิด  
(concept) หรือทฤษฎี (theory) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติด้วย 
         งานส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง        
การส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ดำเนินการผลิต พัฒนา และใช้การวิจัยและพัฒนา 
เพื ่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ รวมถึงการให้บริการและประเมินผลการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน       
การดำเนินวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
         การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและ
ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
            งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
            1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในใช้การวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนาการ
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
                1.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ใช้การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
              1.2) ใช้รูปแบบ กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษาที่มีวิธีการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครให้มีประสิทธิภาพ 
     2) สรุปผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ในการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
           3) ส ่งเสร ิมและพัฒนาบ ุคลากรด ้านการศ ึกษาในจ ังหว ัด สกลนครให ้ม ีความรู้  
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา  
           4) จัดระบบการให้บริการและประเมินผลการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินวิจัย
และพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาตามความต้องการของผู้รับบริการ 
           5) ติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา ในการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
           6) สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม สนับสนุนการใช้การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา  
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1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา (1 เดือน) 

 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน/สถานศึกษา/ชุมชน/องค์กร ใช้วิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
   (1 เดือน) 

 
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดสกลนครให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัย 
    และพัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. ติดตามประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนาในการจัดการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. สรุปผลและรายงานผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรม (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
       4.1.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
         องค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม อาจมาจาก
การคิดค้นปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าที่ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
การนำสิ ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มเติมวิธีการที ่ทำอยู ่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื ่อให้ใช้ได้ผลดียิ ่งขึ้น 
(adopt/adapt/create) ที่อาจเป็นวัตถุ (material) หรืออาจเป็นหลักการ (principle) แนวคิด  (concept) หรือทฤษฎี 
(theory) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติด้วย 
         งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนา การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา หมายถึง การดำเนินการผลิต พัฒนา และใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ     
รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร การดำเนินวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา 
            งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา มี
ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
        1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ปัญหาในการวิจัยและพัฒนา เพื ่อการพัฒนา           
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
        2) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร พัฒนางานวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้  
    3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา  
    4) พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งการให้มีการประเมินนวัตกรรมการศึกษา        
ตามเกณฑ์การประเมิน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามวงรอบการวิจัยและพัฒนา 
    5) ติดตาม และประเมินผลการใช้งานวิจัยและพัฒนา ในการจัดการศึกษาของหน่วยงาน      
ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
    6) สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
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1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา (1 เดือน) 

 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน/สถานศึกษา/ชุมชน/องค์กร ใช้วิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
   (1 เดือน) 

 
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดสกลนครให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัย 
    และพัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. ติดตาม สรุปผลและรายงานผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรม  
   (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
      4.1.3 งานสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
         เครือข่ายการวิจัย หมายถึง การทำงานโดยบูรณาระหว่างหน่วยงานในจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที ่จ ังหวัด โดยบูรณาการความเชี ่ยวชาญแต่ละสาขา ทรัพยากร 
งบประมาณ บุคลากร สามารถดำเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
         นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม อาจมาจากการคิดค้น
ปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าที่ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ   
การนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่ งขึ้น 
(adopt/adapt/create) ที่อาจเป็นวัตถุ (material) หรืออาจเป็นหลักการ (principle) แนวคิด (concept) 
หรือทฤษฎี (theory) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติด้วย 
        นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที ่จะช่วยให้
การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ ่งขึ ้น ผู ้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู ้ได้อย่างรวดเร็ว             
มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียน 
           งานสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา        
มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
     1) สำรวจความสนใจการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือนำมาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  
        2) แต่งตั ้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดสกลนคร/
คณะกรรมการเครือข่าย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร เพ่ือนำไปสู่เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
        3) ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด
สกลนครหรือเครือข่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆ เห็นความสำคัญและสนใจที่จะมาพบกันเพ่ือให้กลุ่ม     
มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 
     4) จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัยและพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย 
     5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา (1 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดสกลนคร/เครือข่าย 
   (1 เดือน) 

 
3. ประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดสกลนคร/เครือข่าย (3 เดือน)  

 
4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมทางการศึกษา (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
5. ติดตาม สรุปผลและรายงานผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรม  
   (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
      4.1.4 งานการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
         นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธ ีการปฏิบัติใหม่ที ่แปลกไปจากเดิม อาจมาจาก         
การคิดค้นปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าที ่ได้ร ับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที ่เช ื ่อถือ และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น (adopt/adapt/create) ที่อาจเป็นวัตถุ (material) หรืออาจเป็นหลักการ (principle) แนวคิด  
(concept) หรือทฤษฎี (theory) ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติด้วย 
         การขอรับทุนการวิจัย หมายถึง การของบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน   
การวิจัย (สกว.) หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในลักษณะของเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งเป็น  
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ และทุนวิจัยเพื่อนําผลไปใชประโยชน์โดยตรงกับหน่วยงาน 
         เงินทุนอุดหนุน หมายถึง เงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก แ ล ะ
ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัย  
          การวิจัย หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเอกสาร ทางการสำรวจ ทางการประดิษฐ์ 
ทางการทดลอง ทางการวิเคราะห์ข้อมูล ทางการสร้างสรรค์และทางศิลปะ รวมทั้งกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพหรือทำให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย      
เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
         งานการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
         1) จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการจัดหาทุนการวิจัยและพัฒนาในระดับจังหวัดสกลนคร  
         2) จัดทำเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ให้ครอบคลุมปัญหาที่ทำวิจัยและ
ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย (โดยย่อ) ผลที่คาดว่าจะได้รับและความสอดคลองกับ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของฝ่ายที่เสนอขอรับทุน 
         3) ขอเสนอโครงการ (Full proposal) ประกอบด้วย  
    3.1) ชื่อโครงการวิจัย  
    3.2) ชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้วิจัย  
    3.3) ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่อง  
    3.4) วัตถุประสงค์การวิจัย  
    3.5) กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ  
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    3.6) ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา (อาจแบ่งเป็นราย 6 เดือน)  
    3.7) แนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน (ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสมมุติฐานการวิจัย 
พื้นที่ที่ศึกษา และวิธีการวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งวิธี การดำเนินการวิจัย (Research Methodology) 
วิธีการเก็บข้อมูล การแปรผล ฯลฯ) 
    3.8) ผลที่คาดว่าจะไดรับเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นที่เปนรูปธรรม และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ  
    3.9) กระบวนการผลักดันผลงานดังกล่าวออกสูการใช้ประโยชน 
    3.10) งบประมาณของโครงการ (อาจจำแนกเป็นหมวดใหญ่ เช่น คาตอบแทน
นักวิจัย ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
         4) เสนอขอรับทุนไปยังหน่วยงานผู้ให้ทุน 
         5) ดำเนินการตามข้อเสนอโครงการวิจัย 
         6) ติดตาม ประเมินผลตามโครงการวิจัยตามระยะการวิจัย 
         7) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมการศึกษา 
 

1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการจัดหาทุนวิจัยและพัฒนาระดับจังหวัดสกลนคร (1 เดือน) 

 
2. จัดทำเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) (1 - 3 เดือน) 

 
3. เสนอโครงการวิจัยและขอรับทุนวิจัย (3 - 6 เดือน)  

 
4. ติดตาม สรุปผลและรายงานผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรม  
   (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
 4.2 งานจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล   
เพื่อการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการโดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย   
       4.2.1 งานพัฒนาระบบและประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
       ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ   
ที่นำมาใช้ในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
              เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หมายถึง การดำเนินงานร่วมกันเพื่อประสาน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
       ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน
หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน  
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        งานพัฒนาระบบและประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
        1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
        2) ออกแบบและวางระบบเคร ือข ่ายข ้อม ูลสารสนเทศ และเทคโนโลย ีด ิจ ิทัล             
เพ่ือการศึกษา 
        3) บ ูรณาการและเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายข ้อม ูลสารสนเทศและเทคโนโลย ีด ิจ ิทั ล              
เพ่ือการศึกษาเพ่ือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
        4) จัดทำคู่มือการงานระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
        5) กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (1 เดือน) 

 
2. ออกแบบและวางระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (1 เดือน) 

 
3. จัดทำคู่มือข้อมูลสานสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (3 เดือน)  

 
4. ติดตาม สรุปผลและรายงานผล และเผยแพร่ข้อมูล (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
                4.2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล   
เพื่อการศึกษา 
       การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพิ ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ให้มีความชำนาญ         
ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สามารถนำไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์  
           การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน กำลังคนภาคการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในระดับ
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยยกระดับและเดินหน้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชาติไปสู่
เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างรวดเร็วตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะสำเร็จได้หากมีแนว
ทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เรื่อง “คน” ที่เป็นมิติสำคัญของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และจะก่อให้เกิดแรง
ประสานในการนำพาประเทศไทย  เดินหน้าไปสู่ยุทธศาสตร์ในการยกระดับเศรษฐกิจของชาติไปสู่อนาคต         
ที่มั่นคงในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
      งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื ่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล        
เพ่ือการศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
      1) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู ้และทักษะเกี ่ยวกับเทคโนโลยีด ิจิทัล          
เพ่ือการศึกษา 
          2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากร 
          3) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 
      4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
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         5) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศสนเทศและเทคโนโลยีด ิจิทัล         
เพ่ือการศึกษา 
      6) กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. ศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (1 เดือน) 

 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากร (15 วัน) 

 
3. เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 - 3 วัน)  

 
4. ติดตาม สรุปผลและรายงานผล และเผยแพร่ข้อมูล (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
                4.2.3 งานผลิต พัฒนา และวิจัยสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์    
เพื่อการศึกษา 
                  สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา หมายถึง สื่อที่มีการนำเอาข้อความ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อการศึกษา 
                 การผลิตเพ่ือการศึกษา หมายถึง การจัดทำสื่อดิจิทัล เช่น cd - training cd – presentation 
E-book E- Document Application ฯลฯ 
       การให้บริการ หมายถึง การเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในช่องทางต่างๆ   
                งานผลิต พัฒนา และวิจัยสื ่อดิจิทัลเพื ่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์       
เพ่ือการศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
                  1) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
                  2) ผลิต ออกแบบและทดลองใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
                  3) เผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                  4) ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา (1 เดือน) 

 
2. ผลิต ออกแบบและทดลองใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา (3 – 6 เดือน) 

 
3. เผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
4. ติดตาม สรุปผลและรายงานผล (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 
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 5. งานบูรณาการการศึกษาและนโยบายพิเศษ 
 

 5.1 งานจัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในจังหวัด ประกอบด้วย 
        5.1.1 งานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา 
          งานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ หมายถึง การจัด
กิจกรรมป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสถานศึกษา ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายความมีระเบียบ ความมีวินัยและการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยโดยเคร่งครัดภายใต้
การดำเนินงาน 4 ด้านดังนี้ 
                           1) ด้านการป้องกันและการแก้ไขอุบ ัต ิเหตุ หมายถึงอุบ ัต ิเหตุบริเวณภายใน
สถานศึกษาที่เกิดจากอาคารเรียน อาคารประกอบและเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่างๆ 
และอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา เช่น อุบัติเหตุทางท้องถนน  ทางน้ำ    
                           2) ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ภัยพิบัติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างข้ึน  
                  3) ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสังคม หมายถึง ภัยที่เกิดจากการล่วงละเมิด    
ทางร่างกายและจิตใจ การทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย การอุปโภคบริโภค การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวง
และลักพา สื่อลามกอนาจาร อบายมุข พฤติกรรมชู้สาวการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และอินเทอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์  
         4) ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน หมายถึง ภัยที่เกิดจากสัตว์มีพิษ  อาหารเป็นพิษ  
มลภาวะเป็นพิษ  
            การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย หมายถึง การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย    
การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน โดยมี
กลไกสำคัญ คือ การสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยปรับเปลี่ยนและลดพฤติกรรม
เสี่ยง ซึ่งจะทำให้นำไปสู่การลดอัตราการประสบอันตรายลดลง  
       งานประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา      
มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
       1) กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงาน 
เหตุภัยพิบัติในสถานศึกษาระดับจังหวัดสกลนคร 
       2) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ          
ในสถานศึกษาระดับจังหวัดสกลนคร 
       3) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
       4) ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรมเสริมความรู้ บูรณาการ
และเสริมสร้างด้านการป้องกันและการแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภัย 
       5) ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนที่ประสบปัญหา โดยการประสาน
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หรือทีมสหวิชาชีพ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (เป็นรายกรณี) 
       6) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานงานป้องกันช่วยเหลือและ
การรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา  
       7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงานงานส่งเสริมการป้องกันช่วยเหลือและรายงาน
เหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา 
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1. กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการป้องกันช่วยเหลือและรายงานเหตุภัยพิบัติ 
   ในสถานศึกษา (1 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา 
    ระดับจังหวัดสกลนคร (15 วัน) 

 
3. เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรอง และคณะกรรมการ 
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 - 3 วัน)  

 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานการศึกษาจัดกิจกรรมเสริมความรู้ (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (ตลอดปีการศึกษา)  

 
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงาน (ตลอดปีการศึกษา) 

 
        5.1.2 งานบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษาในสถานศึกษา 
        ภาวะวิกฤตทางการศึกษา หมายถึง สภาวการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการศึกษา 
เนื่องมาจากภัยพิบัติ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามสภาวะปกติ 
        การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หมายถึง การจัดการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตให้
อยู่ในสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการบรรเทาภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฟื้นฟูและอ่ืนๆ 
        การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis management) หมายถึง กระบวนการที่องค์กรจัดการ
กับเรื่องยุ่งยากและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่อาจคุกคามสู่ความอันตรายขององค์กรหรือผู ้มีผลประโยชน์
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤต 
        งานบริหารจัดการ เพื ่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษาในสถานศึกษา         
มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
        1) กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด สกลนคร 
                   2) แต่งตั ้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ เพื ่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในจังหวัดสกลนคร   
        3) ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครั ฐและเอกชน 
สถานศึกษาชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 
        4) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในจังหวัดสกลนคร   
        5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
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1. กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤต    
   ทางการศึกษาในจังหวัดสกลนคร (1 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
   ในจังหวัดสกลนคร (15 วัน) 

 
3. ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาชุมชนและ 
    องค์กรอ่ืนๆ (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา  
    ในจังหวัดสกลนคร (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษา 
    ในจังหวัดสกลนคร (ตลอดปีการศึกษา)  

 
        5.1.3 งานสถานศึกษาปลอดภัย  
        สภาพแวดล้อมของหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง อาคารสถานที่ และบริเวณ
โรงเรียนที่ใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน 
        การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง การจัดการ ควบคุมดูแล 
และปรับปรุง ภาวะต่างๆ ของหน่วยงานทางการศึกษา ให้ถูกต้องเหมาะสมและอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
        หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์       
ในการจัดการศึกษา 
        อุบัติเหตุ หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อน อันเกิดขึ้นเอง  
ตามธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานที่ หากไม่มีการศึกษาและการป้องกันที่ดีพอ ย่อมมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุได้โดยง่ายอุบัติเหตุในหน่วยงานทางการศึกษามักมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดการดูแลเอาใจใส่
ในเรื่องอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
        เหตุฉุกเฉิน หมายถึง อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือภัยทางสังคม ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน 
ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายทั้งในทางตรง และทางอ้อม แก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทำให้ทรัพย์สิน
เสียหาย 
        แผนฉุกเฉินของหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น  
ในหน่วยงานทางการศึกษา  
        ความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติของโรงเรียนในด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดานสุขภาพแวดลอมทางสังคม ด้านบริการความปลอดภัย และด้านสวัสดิศึกษา  
เพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนขณะมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียน และกลับจากโรงเรียน
ไปสู่บ้าน 
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       งานสถานศึกษาปลอดภัย มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
       1) จัดทำแผนปฏิบัติการเรื ่องความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
สกลนคร 
       2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของจังหวัดสกลนคร 
       3) จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา 
       4) แต่งตั ้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสกลนคร 
       5) ประกาศเกียรติคุณยกย่อง/เช ิดชูเกียรติ หน่วยงานทางการศึกษาที ่ม ีผลงาน             
ในการดำเนินการเรื่องความปอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา 
       6) สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน  
       7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาต้นแบบของจังหวัด
สกลนคร 
 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสกลนคร (1 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของจังหวัดสกลนคร (15 วัน) 

 
3. จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย 
    การเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานทางการศึกษา 
    ของจังหวัดสกลนคร (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
5. ประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ เชิดชูเกียรติ หน่วยงานทางการศึกษา ที่มีผลงานในการดำเนินการเรื่อง  
    ความปอดภัยในหน่วยงานทางการศึกษา (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)  

 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาต้นแบบของจังหวัดสกลนคร 
    (ตลอดปีการศึกษา) 
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 5.2 งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี ่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย   
       5.2.1 งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
                โครงการ TO BE NUMBER ONE หมายถึง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น 
ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เปิดเผยตัวเองเข้ารับการบำบัดรักษา ฟ้ืนฟู 
โดยสมัครใจ ภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่นและ
เยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของ
เยาวชน วัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ทั้งวัยทำงานในสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ในสถานพินิจฯ 
เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 
ความหมายคือ การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ  
สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ ทำแล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ 
                การจัดตั ้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา หมายถึง การจัดตั ้งชมรม         
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
                ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE หมายถึง กิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE    
ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข    
การดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น      
การควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู ้จักเห็นใจผู ้อื ่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ดี)              
มีความสามารถ ในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และ      
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ และสามารถ
ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพ่ือให้โอกาสสำหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ของ
วัยรุ่นในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุก ในพื้นที่     
ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย 
              กลุ่มเป้าหมายศูนย์เพื่อนใจ หมายถึง วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 10 – 22 ปี โดยจำแนกเป็น
อาสาสมัคร/แกนนำ และสมาชิกศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ที่มาใช้บริการในศูนย์และครอบครัว 
              ศูนย ์เพ ื ่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา หมายถึง น ักเร ียน น ักศึกษา         
เป็นผู ้รับผิดชอบบริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที ่ปรึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL หมายถึง โครงการที่    
จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่ความสามารถในด้านการเต้นและการร้องเพลงได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และ       
เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกท่ัวประเทศ 
     งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
     1) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ       
TO BE NUMBER ONE 
         2) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึ กษา
ระดับจังหวัดสกลนคร  
     3) พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัด 
     4) จัดตั้งศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE 
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         5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
         6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครสมาชิก  
     7) สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
     8) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
 

1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ  
   TO BE NUMBER ONE (ตลอดปีการศึกษา) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดสกลนคร 
   (ตลอดปีการศึกษา) 

 
3. พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. จัดตั้งศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม 
    TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)  

 
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครสมาชิก (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
7. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (ปีการศึกษา    
    ละ 1 ครั้ง) 

 
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
         5.2.2 งานพิจารณาความดีความชอบผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันยาเสพติด 
                  บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัตงิาน  
ด้านยาเสพติด 
                     ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานของรัฐ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 
ธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้างประจำ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพนักงานราชการ 
โดยผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา อำนวยการหรือ
สนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติดอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานด้านยาเสพติดด้วย โดยแบ่งเป็น 
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    1) เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง โดยปฏิบัติหน้าที ่ในหน่วยงาน       
ที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยตรง หรือเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
            2) เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีภารกิจงานด้านยาเสพติดโดยตรง แต่มีภารกิจที่เกื้อกูลหรือ
สนับสนุนต่อการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์หรือได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินงานด้านยาเสพติดเพ่ิมเติมจากภารกิจปกติ 
                   งานพิจารณาความดีความชอบผู ้รับผิดชอบงานด้านป้องกันยาเสพติด มีขั ้นตอน      
การดำเนินงานดังนี้  
         1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
         2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ องค์ประกอบที ่ใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น 
         3) แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ คัดเล ือกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ส่งผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
         4) ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่หน่วยงานทางการศึกษา 
ได้เสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
                            5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดตามโตวตา       
ที่ได้รับจัดสรร 
         6) จัดทำรายงานการประชุม เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
         7) ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้จังหวัดดำเนินการ
เสนอที่ประชุมระดับจังหวัดสกลนคร 
         8) แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล (15 วัน) 

 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ องค์ประกอบท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 
    ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น (1 – 3 วัน) 

 
3. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  
    ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ส่งผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา (15 วัน)  

 
4. ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่หน่วยงานทางการศึกษา ได้เสนอรายชื่อ   
    ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (1 วัน) 

 
5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานด้านยาเสพติดตามโควตาทีไ่ด้รับจัดสรร (1 – 2 วัน)  

 
6. จัดทำรายงานการประชุม เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (1 – 2 วัน) 

 
7. ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้จังหวัดดำเนินการเสนอที่ประชุม  
    ระดับจังหวัดสกลนคร (1 - 3 วัน) 

 
8. แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
    สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (1 - 3 วัน) 

 
  5.2.3 งานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
              ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง การจัดตั ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด               
ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1      
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นหน่วยงาน
หลักในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติ ด และกำหนดให้     
ทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือและบูรณาการแผนงานของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
           ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ระดับจังหวัด หมายถึง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาระดับจังหวัด โดยศูนย์ 
อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ            
เรื ่องการจัดตั ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ          
ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกำหนดให้ทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือและ   
บูรณาการแผนงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับจังหวัด 
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จึงกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดตั ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                 
ในสถานศึกษาระดับจังหวัด มีที่ทำการอยู่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้   
   1) อำนวยการ ประสานความร่วมมือ และบูรณาการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย        
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ        
     2) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ      
   3) กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และรายงาน
ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพ่ือนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ 
            4) ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
           งานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา มีขั ้นตอน       
การดำเนินงานดังนี้ 
           1) กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา แผนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาของจังหวัดสกลนคร 
           2) แต่งตั ้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาของจังหวัดสกลนคร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำหนด
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดสกลนคร  
           3) จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี  
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจังหวัดสกลนคร 
           4) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม        
ยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดสกลนครและเครือข่ายเดือนละ 1 ครั้ง 
               5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาของจังหวัดสกลนครให้เป็นไปตามแผน 
            6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล สำหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
            7) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาของจังหวัดสกลนคร 
            8) สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู ้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 
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1. กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา แผนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ในหน่วยงานทางการศึกษา  (2 – 3 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  
    สถานศึกษา จังหวัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกำหนดผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด   
    สกลนคร(15 วัน) 

 
3. จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี  สอดคล้องกับ 
    สภาพแวดล้อมของจังหวัดสกลนคร (2 เดือน)  

 
4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงาน   
    ทางการศึกษาสถานศึกษาจังหวัดสกลนครและเครือข่าย (เดือนละ 1 ครั้ง) 

 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ในสถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)  

 
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล สำหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

 
7. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน 
    ทางการศึกษาสถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
8. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
    (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

 
  5.2.4 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
           การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  
หมายถึง กระบวนงานในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา  ประกอบด้วย การป้องกัน การค้นหา การเฝ้าระวัง  การรักษาและการบริหารจัดการ 
          งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
          1) กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
หน่วยงานทางการศึกษา/ในสถานศึกษา   
          2) แต่งต ั ้งคณะกรรมการศูนย ์อำนวยการป ้องก ันและปราบปรามยาเสพติ ด              
ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาจังหวัดสกลนคร 
          3) ขับเคลื ่อนการดำเน ินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน            
ทางการศึกษา/สถานศึกษา ตามบทบาทของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในหน่วยงาน    
ทางการศึกษา/สถานศึกษาจังหวัดสกลนคร   
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          4) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา   
          5) ศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจ ัยผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            
ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา   
 

1. กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน 
    ทางการศึกษา/ในสถานศึกษา  (2 – 3 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงาน 
    ทางการศึกษา/สถานศึกษาจังหวัดสกลนคร (15 วัน) 

 
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  
    จังหวัดสกลนคร (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/ 
   สถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา)  

 
  5.2.5 งานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       
ในสถานศึกษา   
   การพัฒนาระบบ หมายถึง (System Development) การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง
ระบบงาน การทดสอบโปรแกรมหน่วยย่อย (Unit Test) การทดสอบระบบรวม (System Integration Test) 
การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ (Bug) ตลอดจนการจัดทำเอกสาร (Document) ต่างๆ ทั้งในส่วนของเอกสาร
โปรแกรม เอกสารระบบ และคู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู ้ปฏิบัติงานข้อควรคำนึงในการพัฒนาระบบ คือ       
การเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพัฒนาต่อได้ง่าย 
   ระบบสารสนเทศ ( Information System หร ือ IS) หมายถ ึ ง  งานประย ุกต์
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำหน้าที่รับข้อมูล (input) แล้วนำมาประมวลผล (process)      
ให้เป็นสารสนเทศ (information) ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การใช้งาน องค์ประกอบรวมของระบบ
สารสนเทศ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ ซอฟต์แวร์ ได้แก่โปรแกรมต่างๆ 
สำหรับประมวลผลข้อมูล ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงาน บุคลากร ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ        
ที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ และคู่มือและวิธีการปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด และพฤติกรรมเสี่ยงการใช้สารเสพติด  ที่ได้จากระบบดูแลและ
ติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand Trace Addiction in School System : CATAS System) 
และการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Narcotics Information System For 
Province Agency : NISPA) 
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   การบ ูรณาการ ( Integration) หมายถ ึง การประสานกลมกล ืนก ันของแผน 
กระบวนการสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่สำคัญขององค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(Alignment) และจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการ
ดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
            งานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
ในสถานศึกษา มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้   
   1. กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา   
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา   
   3) บูรณาการและประสานความร่วมมือการค้นหา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษาและเยาวชน การรายงานผลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand 
Trace Addiction in School System : CATAS System) และการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (Narcotics Information System For Province Agency : NISPA 
   4) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานทางการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา   
 

1. กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและ 
    แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  (2 – 3 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  (7 วัน) 

 
3. บูรณาการและประสานความร่วมมือการค้นหา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  
    การรายงานผลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) และ 
    การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (NISPA) (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
    (ตลอดปีการศึกษา) 

 
  5.2.6 งานส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
   การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางสมอง โดยผ่านสื่อ เกมและนิทาน 
   การสร้างภูมิคุ ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  
หมายถึง ปัญหาที่นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงท ี
   การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 
หมายถึง การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที 
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   งานส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
ในสถานศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
   1) กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการให้
ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
   2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
   3) บูรณาการการจัดให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
   4) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน     
การให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
 

1. กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ด้านการป้องกัน 
    และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา(2 – 3 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (7 วัน) 

 
3. บูรณาการการจัดให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน 
    ทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร (ตลอดปีการศึกษา)  

 
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ 
    ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (ตลอดปีการศกึษา) 

 
  5.2.7 งานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว หมายถึง การดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว 
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม      
จากผู้ที่เป็นแกนนำ และครู อาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนนำในห้องเรียนดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือนแนะนำเพื่อน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและ
ปัญหาอื่นๆ ที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียน นักศึกษา
แกนนำประจำห้อง และครูอาจารย์ที ่ปรึกษา ครูแนะแนว และเพื ่อนที ่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำและ           
ให้การช่วยเหลือ การบริหารจัดการ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกัน   
ทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียน 
นักศึกษาแกนนำ เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน    
   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง การดำเนินงานป้องกันและ
ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา สนับสนุนและ
ส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา ให้มี
กระบวนการที ่เข้มแข็ง ต่อเนื ่องและยั ่งยืน โดยให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู ้ในการนำไปพัฒนาและ           
สร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่  
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   ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
โครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คณะกรรมการปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสขีาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และคณะทำงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
จัดทำแผนปฏิบัติการ อำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานต้นสังกัด และประสานงานกับ       
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง    
   งานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  มี
ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้  
   1) กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการดูแลป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
   2) แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดผู้รับผิดชอบ    
จากหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาระดับจังหวัดสกลนคร 
   3) จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที ่ช ัดเจนสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของจังหวัดสกลนคร 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด          
ยาเสพติดและอบายมุข กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
จังหวัดสกลนคร 
   5) จัดประกวด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  และมอบรางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับทอง และระดับเพชร ให้เกิดความยั่งยืน  
   6) รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา โล่รางวัล สำหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นให้เกิดความยั่งยืน  
   7) สรุปผลการดำเนินงาน และประกาศผลการดำเนินงานให้หน่วยงานทางการศึกษา/ 
สถานศึกษา ในจังหวัดสกลนครทราบ 
   8) ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด     
ยาเสพติดและอบายมุขหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
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1. กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดผู้รับผิดชอบจากหน่วยงาน 
    ทางการศึกษา/สถานศึกษาระดับจังหวัดสกลนคร (7 วัน) 

 
3. จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
    ของจังหวัดสกลนคร (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)  

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
    กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา จังหวัดสกลนคร 
    (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. จัดประกวด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
    และมอบรางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับทอง และระดับเพชร (1 เดือน) 

 
6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
    เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาโล่รางวัล (15 วัน) 

 
7. สรุปผลการดำเนินงาน และประกาศผลการดำเนนิงานให้หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา  
    ในจังหวัดสกลนครทราบ (7 วัน) 

 
8. ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
    หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
  5.2.8 งานส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   การจ ัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง           
การส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เช่น งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
การป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อ่ืนๆ  
   การดำเน ินงานป้องก ันและแก ้ไขปัญหายาเสพต ิดในสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทั้ง 5 ด้าน คือ มีกระบวนการป้องกัน 
กระบวนการค้นหา กระบวนการดูแลบำบัดรักษา กระบวนการเฝ้าระวัง และกระบวนการบริหารจัดการ ภายใต้
กลยุทธ์ “4 ต้อง 2 ไม่” ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องจัดทำแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล      
ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่นักเรียนออก 
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   งานส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
   1) กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการและกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
   2) บูรณาการและประสานความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
   3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
   4) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 
 

1. กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการและกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (2 – 3 เดือน) 

 
2. บูรณาการและประสานความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ในหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการจดักิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
    ยาเสพติดในสถานศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
5. ศกึษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบการจดักิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน 
    ทางการศึกษา/สถานศกึษา (ตลอดปีการศึกษา) 

 
 5.3 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่ 
        การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม อัตลักษณ์ และความต้องการของพื้นที่      
โดยผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี
แนวทางและวิธีในการดำเนินโครงการ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเป็นไปตามบริบทและอัตลักษณ์   
ของพื้นที่ ขยายผลใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และส่งเสริมการพัฒนาด้านกิจกรรม     
การกีฬาเข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้มีให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญกำลังใจและเพ่ิมสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ที่การปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั ้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู ้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์          
ความไม่สงบ  
        การพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC)” หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา
โดยมุ่งหวังจะทำให้การพัฒนาการศึกษาทั้ง 2 ส่วน คือ “ภาคตะวันออก” ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว และในส่วนของ “พื้นที่ EEC”    
3 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ตาม
นโยบายรัฐบาลโดยวาง 4 เป้าหมายหลักในการจัดการศึกษา คือ 1) ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี 
มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่และมีศักยภาพในจัดการเรียนรู ้ ควบคู ่กับการปฏิบัติจาก
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง 3) สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนากำลังคน 4) เครือข่าย   
ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
        เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง 10 พื้นที่ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์    
ต่อการส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมทั่งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ 
เช่น การอุตสาหกรรม การพานิชยกรรม การบริการหรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของจังหวัด 
ประกอบด้วย 10 จังหวัด  (22 อำเภอ 91 ตำบล) ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี  
        พื ้นที ่ชายแดน หมายถึง พื ้นที ่จังหวัดชายแดน 27 จังหวัด 108 อำเภอ โดยมีวิสัยทัศน์           
ในการพัฒนาการศึกษาเพื ่อน ักเร ียน น ักศึกษา และประชาชนในพ้ื นที ่ชายแดนมีค ุณภาพชีว ิตที ่ดี                
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
        งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่  มีขั้นตอนการ
ดำเนินงานดังนี้ 
        1) รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทำเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
        2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เฉพาะกิจเฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
        3) สังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน/สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพ้ืนที่  
        4) นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรองและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา 
        5) ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่   
สู่การปฏิบัติ 
         6) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ 
เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
         7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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1. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (1 เดือน) 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เฉพาะกิจเฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่ (15 วัน) 

 
3. สังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  
    เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและเฉพาะพื้นที่ (1 เดือน) 

 
4. นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.สกลนคร) กลั่นกรองและคณะกรรมการ  
    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) พิจารณา (1 – 3 วัน) 

 
5. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนนิงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม  
    และเฉพาะพื้นที ่(ตลอดปีการศึกษา) 

 
6. ศกึษา วิเคราะห์ วิจัยผลการดำเนนิงาน เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ (ตลอดปีการศึกษา) 
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คณะทำงาน 

คณะที่ปรึกษา 
  1.  นายสังวาลย์  ศรีโคตร  ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
  2.  นางสัจจา  ฝ่ายคำตา  รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

คณะทำงาน 
  1.  นางณิชากร  หาญคำมูล นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  2.  นางสาวจุฑามาศ  อิศระภิญโญ   นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ 
 

************************************ 
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“ พระธาตเุชงิชมุคูบ่า้น พระตำหนกัภพูานคู่เมอืง  
งามลือเลือ่งหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง  

สวยสดุซึ้งสาวภูไท ถิน่มัน่ในพุทธธรรม ” 

 
 

 

 


