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1. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

๑. ชื่อกระบวนงาน 

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางกายและกีฬา ประเภทบุคคล ทีม ทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมการออกก่าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ่าอย่างสม่่าเสมอ 
ให้มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้่าใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น การท่องเที่ยว การเล่นดนตรี นาฎศิลป์  
การร้องเพลง  
๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เป็นเครื่องมือในการต่อต้านและ 
ป้องกันการมั่วสุมอบายมุข และสารเสพติดต่าง ๆ 
๒.๖ เพ่ือส่งเสริมให้มีร่างกาย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีพัฒนาการกีฬาไปสู่มาตรฐานสากล และชื่นชม 
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
๒.๗ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น การท่องเที่ยว การเล่นดนตรี นาฎศิลป์ การร้อง
เพลง งานอดิเรก เป็นต้น 

๓. ขอบเขตของงาน 
๓.๑ ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม 
๓.๒ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชน 
รู้จักรักและหวงแหนสถานบัน 
๓.๓ เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีการออกก่าลังกาย การส่งเสริมความสามารถ 
เฉพาะทางด้านกีฬาน่าไปสู่นักกีฬาอาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม 

ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 

กีฬา  หมายถึง  การออกก่าลังกายด้วยการเล่นหรือการแข่งขันตามกฎ กติกา 

นันทนาการ  หมายถึง  การใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยว การเล่นดนตรี การร้อง
เพลง หรือท่ากิจกรรมงานอดิเรกต่าง ๆ เพื่อความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท่าแผนพัฒนางานด้านกีฬา  

  ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน    ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท่าแผนปฏิบัติการของส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ตุลาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๒. ประชุมวางแผนการด่าเนินการการจัดการแข่งขันกีฬา ตุลาคม-พฤศจิกายน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบ 

๓. จัดท่าค่าสั่งการจัดการแข่งขันกีฬาและมอบหมายความ
รับผิดชอบให้แก่ ครู ผู้บริหาร 

     ธันวาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๔. รับสมัครชนิดกีฬา ท่าตารางการแข่งขัน และด่าเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

   ธันวาคมของทุกปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ครูผู้รับผิดชอบ 

๕. ประสาน ก่ากับ ติดตามการด่าเนินโครงการ ตุลาคม – ธันวาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๖. ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง       ธันวาคม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๗. สรุปผลและรายงาน มกราคม – มีนาคม 

ของปีถัดไป 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ครูผู้รับผิดชอบ 

 

Flow Chart 

 

 

 

         จัดท่าแผนปฏิบัติการ 

          ด่าเนินการตามโครงการ 

       ประสาน ก่ากับ ติดตามการด่าเนินโครงการ 

           ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 

   สรุปผลและรายงานการด่าเนินการ 



 

 

3   ๒. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์    

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีจิตส านึกความเป็นชาติไทย 
๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศึกษาราช ๒๕๕๑ 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
๕. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาของตน และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา 
มีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง โดยเฉพาะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอบเขตของงาน  
๑. ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
๑. โรงเรียนจัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
๒. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ 
๓. โรงเรียนประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงาน 
๔. โรงเรียนการประกาศแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางฯ 
๕. โรงเรียนแจ้งขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการในกรณี ครู นักเรียน ค้างคืน 
๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาตโรงเรียนด าเนินการตามโครงการ กรณี  ครู นักเรียน ค้างคืน 
๗. โรงเรียนสรุปและรายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
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Flow Chart  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

            จัดท าแผนงาน / โครงการ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ 

  ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าแนวทางการด าเนินงาน 

             โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางฯ 

       สรุปและรายงานผล 



    

๓. งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน 

     ๓.๑ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน/การพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

  การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้ 

ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการ 

เสรืมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษา 

ถือว่าเป็นวิธีการที่ท าผู้เรียนได้รับประการร์ตรงตามการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างบกาย 

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง ๘ 

กลุ่มสาระแบบบูรณาการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ มีหน้าที่สนับสนุน 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนนอกสถานศึกษาที่ให้แก่สถานศึกษา ข้าพเจ้าในนามผู้รับผิดชอบ 

การพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือ  การพานักเรียนออกสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษา

ได้ทราบแนวปฏิบัติการพานักเรียนออนอกสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง สามารถน านักเรียนออกนอก 

สถานศึกษา ไปแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ปลอดภัยถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา 

นักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และนักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการศึกษา 

แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน ของการขออนุญาตพานักเรียนออก

นอกสถานศึกษา มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ๒. เพ่ือให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดเอกสารประกอบการขออนุญาต 

พานักเรียนออกนอกสถานศึกษาได้ ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา

นักเรียนออกนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

  ๑. ศึกษาระเบียบการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๒. ตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ตามที่โรงเรียน 

จัดส่งมา  กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน จะแจ้งโรงเรียนให้น าเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ซึ่งหลักฐานประกอบ 

การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา  มีดังนี้ 

๑. หนังสือน าส่งของโรงเรียน 



๒. โครงการ รายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียน 

๓. ตารางการจัดกิจกรรมประจ าวัน และแผนที่การเดินทางพอสังเขป 

๔. ใบตอบรับของผู้ปกครอง 

๕. หลักฐานการประกันภัย 

๖. กรณีจ้าเหมารถโดยสาร ต้องประกอบเอกสาร ดังนี้ 

๖.๑ ส าเนาทะเบียนบ้านของพนักงานขับรถ 

๖.๒ ส าเนาใชขับขี่ตามประเภทของรถ 

  ๗. ค าสั่งเวรรักษาการณ์ความปลอดภัยในสถานที่ราชการของสถานศึกษา ในการพานักเรียน 

ออกนอกสถานศึกษาในวันที่ไป-กลับ 

๗. แผนส ารองในการรักษาความปลอดภัยในการพานักเรียนออกนออกสถานศึกษา 

๓. กรณีหลักฐานที่โรงเรียนจัดส่งมาครบถ้วนแล้ว จะด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

พิจารณาอนุญาต การพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 

 ๔. แจ้งโรงเรียนที่เก่ียวข้องทราบ เพื่อพานักเรียนออกนอกสถานศึกาตามท่ีโรงเรียนได้ขออนุญาต 

พร้อมแจ้งวให้โรงเรียนรายงานผลการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษาให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ทราบ 

๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนออกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. สาถนศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน ของการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 

มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๒. สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดเอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียน 

ออกนอกสถานศึกษาได้ ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการพานักเรียนออกนอก 

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      ขั้นตอนการเสนอขออนุญาตน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต 

๑. โครงการไปทัศนศึกษา 

๒. ก าหนดการเดินทางและแผนที่เส้นทาง 

๓. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม 

๔. เอกสารขออนุญาตผู้ปกครอง (อนุโลมให้เก็บไว้ที่โรงเรียนได้ แต่ต้องแจ้งในหนังสือขออนุญาตว่า 

ได้ด าเนินการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนตามระเบียบฯ และประกาศ ฯ แล้ว) 

๕. เอกสารประกันภัย 

๖. เอกสารของพนักงนขับรถรับจ้าง ตามประเภทของรถ 

๖.๑ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามประเภทของรถ 

๖.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑. โรงเรียนส่งหนังสือขออนุญาตไปทัศนศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ ข้อ ๑ – ๖ อย่างละ ๑ ชุด 

ก่อนวันออกเดินทาง ๑๕ วัน 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเสนอผู้บังคับบัญชาอนุญาต แล้วแจ้งโรงเรียนด าเนินการได้ 

(โรงเรียนต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะด าเนินการได้) 

๓. เมื่อกลับจากการไปทัศนศึกษา ให้โรงเรียนรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ เขต ๒ ทราบ (ตามแบบรายงานในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ) 

 

ระเบียบ / ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.  

๒๕๖๓ 

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก 

สถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

 

 



 

 

  Flow Chart 

 

 

     
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

โรงเรียนเสนอขออนญุาต 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

(เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร/เสนอผู้บงัคบับญัชา 

ผู้บงัคบับญัชาอนญุาต 

แจ้งโรงเรียนทราบ 

โรงเรียนกลบัถึงสถานศกึษา 

รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบ 
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   ๔. งานจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ๑. ชื่องาน 

  งานจัดการศึกษาโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา 
     ๒.๒ เพ่ือปลูกจิตส านึกนักเรียน นักศึกษาให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
              ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
     ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคม  
ได้อย่างมีความสุข 
 ๓. ขอบเขตของงาน 
     ๓.๑ มีหน่วยงาน องค์กร รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในทุกระดับ 
     ๓.๒ มีแผนงาน / โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๓.๓ มีระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทุกระดับ 
     ๓.๔ มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
     ๓.๕ มีเครือข่ายการน าไปใช้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ 

๔. ค าจ ากัดความ 
     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมายถึง โครงการที่ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๓๔  ดังนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมายถึง 
โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริ ทั้งนี้  
เป็นโครงการที่สนองพระราชด าริของ พระมหากษัตริย์ และพระราชวงษ์ในพระราชส านักทุก ๆ พระองค์ 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕.๑ ประชุมจัดท าโครงการ และประสานพ้ืนที่จัดกิจกรรม 
 ๕.๒ แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพ่ือจัดกิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย 
 ๕.๓ จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 
 ๕.๔ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
 ๕.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการด าเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผลให้ 
กระทรวงทราบ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 
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๕.๖ ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
๗. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๘. แบบสรุปผลมาตรฐาน 
   
Flow Chart 
 
     

ประชุมจัดท าโครงการ และประสานงานพื้นที่จัดกิจกรรม 

    แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงาน  
        เพ่ือจัดกิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย 

   จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการด าเนินงาน 
         ตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 

ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 

 สพป.สรุปผลการด าเนินงานพร้อมทั้งประเมินผล 
  และรายงานผลให้กระทรวงทราบ เพื่อปรับปรุง  
    และแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 
 

ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
                  ผลการด าเนินการ 



          ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน    

 

๕. งานประกวดการแข่งขันโครงงานนักเรียน และงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน    
๕.๑ การประกวดการแข่งขันโครงงานนักเรียน (โครงการมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์) 
     ๕.๑.๑ ส่งเสริมการส่งโครงงานนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันโครงงานักเรียนมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ 

จ านวน ๕ โครงงาน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ระดับภาค 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองตอบข้อห่วงใยของ พล อ.เปรม ติณสูลานนท์ ต่อ การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ในปัจจุบัน 

๒. เพ่ือให้กิจกรรมของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ช่วยผลักดันให้เกิดแรงขับเคลื่อนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย 

๓. เพ่ือให้ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้หลักวิชา ประสบการณ์ และจินตนาการ ช่วยพัฒนาให้ 
ผู้เรียนน าเอากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดด้วยตนเองมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๔. เพ่ือแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและส่วนราชการอ่ืน ในบทบาทของการ 
พัฒนาความก้าวหน้าวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๑. ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียน เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 
๒. แจ้งกฎ กติกา หลักเกณฑ์การประกวดตัดสินโครงงาน วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓. แจ้งโรงเรียนด าเนินการจัดท าโครงงานนักเรียน โรงเรียนละ ๑ โครงงาน ระดับประถม 

ตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความสมัครใจ ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงงานที่ส่งเข้าประกวดในระดับเขตพ้ืนที่ ๒ ระดับ คือ 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๕. แจ้งโรงเรียนน าเสนอผลงาน และรูปเล่มโครงงานนักเรียน เพ่ือให้คณะกรรมการตัดสิน 

โครงงานในระดับเขตพ้ืนที่ 
๖. น าผลงาน รูปเล่มโครงงานนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ เสนอระดับจังหวัด สพป.เขต ๑ 

ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และเสนอ สพม. ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับจังหวัด 

  ค าจ ากัดความ/พ้ืนฐานความรู้ 
  โครงงานนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย คือ โครงงานนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
  โครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ โครงงานนักเรียนประดับมัธยมศึกษา ม.๑ – ๓ 
 



 
  กติกาการประกวด 

๑. จังหวัดคัดเลือกโครงงานที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเพ่ือส่งเข้าประกวดในแต่ละประเภทโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และประวัติศาตร์ ไม่เกิน ๑ โครงงาน ในแต่ละระดับ 

๒. นักเรียน ๑ คน ส่งโครงงานเข้าประกวดได้ ๑ เรื่อง ในโครงงานแต่ละเรื่องให้มีนักเรียน 
ร่วมปฏิบัติรวม ๓ คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน 

๓. การส่งรายชื่อให้ส่งรายชื่อ นักเรียน ๓ คน และอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน เท่านั้น กรณีมีเหตุ 
สุดวิสัยที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนชื่อนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณา 
โดยผู้ที่มาน าเสนอโครงงานแทนจะไม่ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าประกวดแต่อย่างใด 

๔. โครงงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อ่ืน (โครงงานที่ส าเนา 
ท าซ้ า หรือลอกเลียนแบบถือว่าเป็นโครงงานที่ขาดความคิดริเริ่มและท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามาตรฐาน 
โครงงานนักเรียน ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ จากการส่งงานเข้าประกวดในการแข่งขันที่เทียบเท่าระดับภาค 
หรือระดับประเทศและต้องไม่ใช่โครงงานต่างระดับการศึกษาที่เคยส่งเข้าแข่งขันในปีที่ผ่านมาแล้ว แล้วน ามาส่ง 
เข้าแข่งขันซ้ าอีกระดับการศึกษาหนึ่งในปีปัจจุบัน 

๕. นักเรียนที่เป็นเจ้าของโครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด 
โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในระดับช่วงชั้นนั้น ๆ มาก่อน (แต่หากได้รับรางวัลอ่ืน ๆ 
ก็สามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้)  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
อย่างทั่วถึง ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมเยาวชนคนเก่งให้มีมากข้ึน ส าหรับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด 
โครงงานจะได้มีการบันทึกไว้ในท าเนียบคนเก่งของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเกียรติ 
ประวัติสืบไป 

๖. อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ๑ โครงงานเท่านั้น 
๗. โครงงานแต่ละเรื่องต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑๐ ชุด และ ซีดีบันทึกข้อมูล 

๑๐ แผ่น 
๘. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงานถือเป็น ลิขสิทธิ์ร่วม กับ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 

จังหวัดนครราชสีมา โดยมูลนิธิฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา และจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

หมายเหตุ ให้ยึดถือกติกาการประกวดอย่างเคร่งครัดหากโครงงานใดไม่เป็นไปตามเงือนไข 
  การตัดสินและการเปลี่ยนแปลงรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดถือเป็นที่สุด 

  การแต่งกายของนักเรียนที่เข้าประกวดให้แต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น 

  การน าเสนอโครงงานของนักเรียนไม่ต้องมีเพลงและท่าเต้นประกอบในการน าเสนอ 

  การน าเสนอโครงงาน งดใช้เครื่องเสียงและไมค์ลอย 



   ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 
         ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน     ระยะเวลา              ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม  
ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๒. แจ้ง กติกา หลักเกณฑ์การประกวดการตัดสินโครงงาน
นักเรียน มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๓. ให้โรงเรียนที่สนใจด าเนินการจัดท าโครงงานที่ส่งเข้า 
ประกวดในระดับเขตพ้ืนที่ ๒ ระดับ ประถมตอนปลายและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

มิถนุายน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๔.แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงงานนักเรียน มิถุนายน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๕.โรงเรียนน าเสนอผลงาน และรูปเล่มโครงงานนักเรียน มิถุนายน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๖.โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ น าเสนอผลงาน และรูปเล่ม 
โครงงานนักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตัดสิน 
โครงงาน 

กรกฎาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
Flow Chart 

 

      ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียน 

แจ้ง กติกา หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน 

       โรงเรียนด าเนินการจัดท าโครงงานนักเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียน 

โรงเรียนน าเสนอผลงาน รูปเล่มโครงงานนักเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่ 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ น าเสนอผลงาน รูปเล่มโครงงานนักเรียน  
             ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด (สพป.เขต๑/สพม.) 
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          ๖.  งานสหกรณ์โรงเรียน 

หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม (Active Learning)  เพิ่มประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนมากท่ีสุด นักเรียนสามารถคิด วางแผน 
ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการกลุ่ม ฝึกงานท าบัญชีฝึกการค้าขายและท่ีส าคัญนักเรียน 
มีความสุขที่ได้ลงมือปฏิบัติ 
  ทุกคนเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ ยินดีที่ได้ซื้อหุ้น เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
ไม่หวังผลก าไรมาก สิ่งที่ต้องการให้เกิดคือให้นักเรียนรู้จักคือหลักการของสหกรณ์ รู้จักการท างานร่วมกัน 
เรียนรู้การซื้อ การขาย การท าบัญชี การผลิต การบริการ รู้จักหุ้น รู้จักการปันผล รู้จักเฉลี่ยคืน คิดก าไรขาดทุน 
เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงบูรณาการไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้น  
ป.๑ – ป.๖ 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

๑. แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน 
๒. แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน 
๓. ออกประเมินพิจารณาคัดเลือก 
๔. ส่งผลงานของโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ไปให้ สพฐ. ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๕. สพฐ.ประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ 
๖. ประกาศผลการคัดเลือก 
๗. ได้รับรางวัล  ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตร หรือรางวัลในวันประชุมผู้บริหาร

สถานศึกษา 
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Flow  Chart 

 

     

 
 
 
 

แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ 

               สหกรณ์โรงเรียน 

แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน 

         ออกประเมินพิจารณาคัดเลือก 

   ส่งผลงานของโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ไปให้ สพฐ. 

  สพฐ. ประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ 

          สพฐ. ประกาศผลการคัดเลือก 

ได้รับรางวัล  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  มอบรางวัล หรือเกียรติบัตร 
                 ในวันประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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  ๗.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

  ชื่องาน งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความพระพฤตินักเรียน ในและนอกสถานศึกษา 
๒. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในระดับจังหวัด อ าเภอ และเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  ขอบเขตของงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  ได้จัดอบรมโครงการ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซ่ึงได้ด าเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม 
ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา  ในกรณีทีไ่ด้จัดท าโครงการในรอบปีหรือตลอดปีเพ่ือติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการติดตามความประพฤตินักเรียน ในสถานศึกษา ทีมี่นักเรียน 
 ไม่มาเรียน มั่วสุมอบายมุข หรือหนีเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียนในโรงเรียน ไม่ให้เกิดปัญหา หรือเกิด
ความเสียหาย ต่อ สถานศึกษา และตัวนักเรียนเอง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
พร้อมด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ด าเนินการออกติดตามความประพฤตินักเรียน  

  ค าจ ากัดความ 
  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หมายถึง  เจ้าหน้าที่ท่ีผ่าน 
การอบรมโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) และมีบัตรแสดงตนผ่านการอบรม 
(พสน.) 
 
   
 



 

19 

 ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรืองานอ่ืนที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย 

 ๘.๑ การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย 

 หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร การเรียนรู้เรื่องราวและวิชาการในสาขาต่าง ๆ ให้กว้างขวาง เป็นเหตุให้เกิดความรู้ 
ความคิดและความฉลาด  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในการด าเนินชีวิตและมีพระราชด าริให้ตั้งโครงการ 
สารานุกรมไทยขึ้น เพ่ือเผยแพร่ส่งเสริมพสกนิกรทุกระดับชั้นให้มีความรู้ ความคิดและสามารถน าไปเป็น 
เครื่องมือในการประกอบอาชีพได้ 
  ดังนั้น สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ได้จัดการประกวดแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน 
ได้รู้จักรักการอ่าน  รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ และสมัครเข้าร่วมแข่งขันการประกวดแข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรมไทย 
  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ให้กว้างขวา 
๒. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้จากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับ 

เยาวชนฯ 
๓. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้ความรู้ ความคิด และพัฒนาสมองความจ า 

คิดวิเคราะห์ได้ และรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอ่าน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

  ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน 
๑. ประสานงานกับบุคลากร องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสถานศึกษา พร้อมทั้งกติกาการแข่งขัน 
๓. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแข่งขันตอบค าถาม 

สารานุกรมไทย 
๔. ด าเนินการประสานสถานที่ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๕. ด าเนินการจัดการแข่งขันประกวดสารานุกรมไทย ตามวัน เวลา ที่สโมสรไลออนส์ฯ 

ก าหนด 
๖. ประกาศผลการแข่งขัน ในระดับเขตพ้ืนที่ และสโมสรไลออนส์จะประกาศผลใน 

ระดับจังหวัด  หาก นักเรียน สพป.ใดชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้เข้าไปแข่งขันในระดับภาค และประดับ
ประเทศต่อไป 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้าร่วมแข่งขันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือสารานุกรมไทยฯมากขึ้น 
๒. ครูผู้สอน ให้ความสนใจและเห็นความส าคัญต่อหนังสือสารานุกรมไทยฯ 
๓. นักเรียนมีทัศนคติที่ดี ให้ความส าคัญ ในการแสวงหาความรู้ จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ 
๔. นักเรียนรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๕. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ สามารถุปฏิบัติงานได้ 
๖. เป็นต้นแบบในการประยุกต์แนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ ในโอกาสต่อไปอย่าง 

คุณภาพ 
 
Flow  Chart 

ประสานงานกับบุคลากร  องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา พร้อมกติกาการแข่งขัน 

ประสานสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน และแต่งตั้งคณะด าเนินการ 
            จัดการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย 

  ด าเนินการจัดการแข่งขัน ตาม วัน เวลา ที่สโมสรไลออนส์ฯก าหนด 

    ประกาศผลการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่  และรอประกาศผล 
       ในระดับจังหวัด    เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค  


