คู่มือปฏิบัติงาน
ของ
นางสาวมยุรี กิจหิรัญ
พนักงานราชการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร
งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

๑. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสาคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมการดาเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนักเรียนทุ กกรณีที่
กล่าวในข้อ ๑
๓. ดาเนินการในการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตาม
ดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล
๔. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
๕. ปรับปรุงและรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
๑. ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
๓. ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติกองทุนอาหารกลางวัน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารเสริม(นม)

๓. คู่มือการดาเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนามัย
๔. คูม่ ือการจัดการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ

๒. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจาเป็นของกิจกรรมแนะแนว
๒. ส่งเสริมให้ดาเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญ หาและสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียน
๓. ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
๔. สนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน
๕. ส่งเสริมให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้คาปรึกษารายบุคคล
๖. ส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงให้คาปรึกษาตาม
สภาพปัญหาของนักเรียน
๗. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพื่อการแนะแนว
๘. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
๙. ปรับปรุง พัฒนาและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. การจัดกิจกรรมแนะแนวทาให้นักเรียนได้รับบริการสนเทศและข่าวสารความรู้ต่าง ๆ
๒. สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถนาไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน
ได้อย่างถูกต้อง
๓. เยาวชนได้ รับ การพั ฒ นาทั ก ษะชีวิ ต ที่ ดี ผู้ ป กครองนั ก เรีย นมี ส่ว นร่ว มในการพั ฒ นาและแก้ ไ ข
พฤติกรรมนักเรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ.๒๕๔๕ กรมวิชาการ
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน
๓. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

๓. งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ
๒. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะและพัฒนาทักษะกีฬา

๓. ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อความเป็น
เลิศ
๔. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ การท่องเที่ยว
ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ
๖. ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
๒. สถานศึกษาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนรู้สึกรัก
และและหวงแหนสถาบัน
๓. ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีการออกกาลังกาย การส่งเสริมความสามารถเฉพาะ
ทางด้านกีฬานาไปสู่นักกีฬาอาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คู่มือการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมวิชาการ
๒. คู่มือการจัดการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ
๓. คู่มือการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนามัย

๔. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชา
ทหาร
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษา
วิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม
กิจกรรมวันสาคัญ เป็นต้น
๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญ ชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญ ประโยชน์และผู้กากับ
นักศึกษาวิชาทหาร เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น
๓. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนทั้งระดับจังหวัด ชาติ และ
ระดับโลก
๔. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น การส่งเสริมภาวะ
ผู้นา การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคมและการบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
๕. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกาหนดแนวทาง แผนงาน/
โครงการการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
๖. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารี หมู่ยุวกาชาด

๗. จัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
๘. การดาเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ
๙. ดาเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๑๐. ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
๑๑. ประสาน ติ ดตาม นิ เทศและประเมิ นผล สรุ ปผลการด าเนิ นงานและรายงานกิ จกรรมลูกเสื อ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ ญ ประโยชน์แ ละนั กศึก ษาวิชาทหาร ได้ รับการ
ยอมรับและมีการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมสาคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน
๒. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนเมื่อนักเรียนมีระเบียบวินัย
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ มี พฤติกรรมที่ แสดงออกถึงการมีความจงรักภั กดีต่ อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ข้อบังคับสภากาชาดไทย ว่าด้วยยุวกาชาด พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
๕. คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

๕. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
๒. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย การร่วมกิจกรรม
๓. สนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน
๔. ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทาโครงการบุคคลดีเด่น–นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา
๕. ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. นักเรียนได้เรียนรู้และมีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย มีวินัยใน
ตนเอง บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

๒. สถานศึ ก ษามี ส่ วนร่ วมในการส่ ง เสริ ม การเมื องการปกครองที่ ดี ข องสัง คม รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม
จริยธรรม คุณธรรมและวินัยของบุคลากร
๓. ชุ ม ชนและสั งคมได้ รั บ การพั ฒ นาด้ านความรู้ ค วามเข้ า ใจในการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมที่ ส งบสุ ข
ประชากรมีวินัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีการช่วยเหลือจุนเจือ และเอื้ออาทรต่อกัน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมวิชาการ
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