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ค าน า  

 

 คู่มือฉบับน้ีจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดมำตรฐำน 

กำรปฏิบัตงิำนของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 

เขต 2 โดยมี เ นื้อหำที่บ่ งบอกถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบั ติงำนคู่มือฉบับนี้  กลุ่มส่ง เสริม  

กำรจัดกำรศึกษำได้รวบรวมข้อมูลและอ้ำงอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  

และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจำกแหลง่ข้อมูลต่ำงๆ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอยำ่งย่ิง 

 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้อ่ำนได้เข้ำใจ 

และตระหนักถึงควำมส ำคัญของคู่มือกำรปฏิบัติงำนและกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น   

และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัตงิำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง 
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คู่มอืการปฏิบัตงิานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศกึษา 
1. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำระดับระดับเขตพื้นที่

กำรศึกษำ 

  2. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำ และหน่วยงำนอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องในกำรสง่เสริมควำมประพฤตินักเรยีน นักศึกษำในระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

 3. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรยีนในสถำนศึกษำ 

2. ขอบเขตของงาน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 ด ำเนนิจัดท ำโครงกำร

พัฒนำงำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยีน ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ 

เครอืข่ำย และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 

 3. ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู ้

  1. การคุ้มครอง หมำยถึง กำรดูแลช่วยเหลอืเด็กนักเรยีนที่มีควำมเสี่ยงหรือ ถูกกระท ำ

รุนแรง หรือล่วงละเมิด กำรช่วยเหลือ หมำยถึง กำรส่งเสริม พัฒนำ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

เพ่ือให้เด็กไดพั้ฒนำเต็มศักยภำพ และสำมำรถอยู่รอด พ้นวิกฤต  

  2. เด็กนักเรียน หมำยถึง บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุ 

นิติภำวะด้วยกำรสมรส และเป็นเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษำ ในสถำนศึกษำที่อยู่ในควำมดูแลชองสำ

นักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน  

  3. ผู้ปกครอง หมำยถึง บิดำ มำรดำ ผู้อนุบำล ผู้รับบุตรบุญธรรมและผู้ปกครอง ตำม

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และ ให้หมำยควำมรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง นำยจ้ำง ตลอดจน

บุคคลอื่น ซึ่งรับนักเรียนไว้ในควำมอุปกำระ เลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กนักเรยีนอำศัยอยู่ด้วย  

  4. พนักงานเจ้าหน้าที่ หมำยถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ 

กำรคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  

  5. ฉก.ชน.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หมำยถึง ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ 

เด็กนักเรียน สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีที่ต้ังอยู่ที่กลุ่มส่งเสริม 

กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ต ำบลหนองโรง  

อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 

  6. ทีมสหวิชาชีพ หมำยถึง กลุ่มบุคคลที่ท ำงำนประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยสำขำ 

วิชำชีพ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหำอย่ำงมีระบบและเป็นกระบวนกำร อยู่บนพืน้ฐำนที่มีจุดประสงค์และเป้ำหมำย

เดียวกัน ในกำร ปฏิบัติงำนโดยมีกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงต่อเน่ือง  เพ่ือกำรประเมิน

สถำนกำรณ์ของปัญหำและมีควำม รับผิดชอบร่วมกันทั้งกระบวนกำร เช่น นักสังคมสงเครำะห์ แพทย์ 



พยำบำล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ บ้ำนพักเด็กและครอบครัว ส ำนักงำนพัฒนำสังคม

และ ควำมมั่งคงของมนุษย์ ฯลฯ พสน. (พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ ) 

หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือบุคคลอื่น ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำม ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ มีบัตรประจ ำตัวพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม

ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มีอ ำนำจ หน้ำที่

ด ำเนินกำรตำมหมวด 7 ตำมพระรำชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

  7. อ านาจปกครองของครู หมำยถึง นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน ในช่วงเวลำที่จัด กำร

เรียนกำรสอน ถือเป็นช่วงเวลำที่ครูใช้อ ำนำจปกครอง ต่อนักเรียน กำรด ำเนินกำรใดๆ ต่อนักเรียน 

จะต้องอยู่ ภำยใต้ กฎหมำย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

  8. ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หมำยถึง ศูนย์ประสำนงำน 

ในกำรสง่เสริมควำมประพฤตินักเรยีน นักศึกษำ 

  9. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตนิักเรยีน นักศึกษา หมำยถึง พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ 

4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 

  1. จัดท ำแผนปฏิบัตกิำรนักเรยีนปลอดภัย  

  2. กำรด ำเนนิงำนออกตรวจรว่ม  

  3. กำรอบรมเพ่ิมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำ (พสน.)  

  4. โครงกำร 1 ต ำรวจ 1 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. จัดต้ังศูนย์สง่เสริมควำมประพฤตินักเรยีน

และนักศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

มกรำคม – ธันวำคม สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

2. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้สถำนศึกษำ

ในกำรด ำเนนิงำนสง่เสริมควำมประพฤติ

นักเรยีน นักศึกษำ 

มกรำคม – ธันวำคม กระทรวงศกึษำธิกำร 

3. อบรม-ขึน้ทะเบียนและแต่งต้ังพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรยีน 

นักศึกษำ 

มกรำคม – ธันวำคม เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

4. สร้ำงเครือข่ำยศูนย์สง่เสริมควำม

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำใน

สถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กุมภำพันธ์ – เมษำยน เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

5. จัดท ำระบบเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำ

พฤติกรรมที่ไมเ่หมำะสมของนักเรยีนและ

นักศึกษำร่วมกับหน่วยงำนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ต ำรวจ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ

มนุษยจ์ังหวัด 

พฤษภำคม – สงิหำคม เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

6. ร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำร

ออกตรวจรว่มและกำรจัดระเบียบสังคม เช่น 

- นักเรยีนท้องก่อนวัยอันควร  

- นักเรยีนถูกล่วงละเมิด  

- นักเรยีนถูกกระท ำรุนแรง  

- เด็กตกหลน่ ออกกลำงคัน  

- นักเรยีนประสบปัญหำทำงสังคม ฯลฯ 

มกรำคม – ธันวำคม พสน.เขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

7. รำยงำนติดตำมผลเป็นระยะอย่ำง

ต่อเน่ืองเพ่ือแก้ปัญหำรว่มกัน 

มกรำคม – ธันวำคม เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 



6. ตาม Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษำ ระดับเขตพืน้ที่

กำรศึกษำ 

 

จัดท ำคู่มือปฏิบัตงิำนฯ 

ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกำรออกตรวจร่วมและกำรจัด

ระเบียบสังคม เช่น นักเรียนท้องก่อนวัยอันควร นักเรยีนถูกล่วงละเมิด 

นักเรียนถูกกระท ำรุนแรง เด็กตกหล่น ออกกลำงคัน นักเรียนประสบ

ปัญหำทำงสังคม ฯลฯ 

 

ติดตำมผลเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อแก้ปัญหำร่วมกัน 

สรุปผล/รำยงำน 

อบรม-ข้ึนทะเบียนและแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหนำ้ท่ี                    

ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 

สร้ำงเครือข่ำยศูนย์สง่เสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 

ในสถำนศกึษำและเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

จัดท ำระบบเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมของ

นักเรียนและนักศึกษำร่วมกับหน่วยงำนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ต ำรวจ 

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 



7. เอกสารอ้างอิง 

   พระราชบัญญัติ  

    - พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

    - พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539  

    - พระรำชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551  

    - พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539  

   ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร  

    - ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

สง่เสริมควำมประพฤติ นักเรยีน...ฯ  

    - ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรว่ำดว้ยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ. 2548  

    - ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรว่ำดว้ยเคร่ืองแบบนักเรยีน พ.ศ. 2551  

    - ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 

นักศึกษำ พ.ศ. 2548 

   กฎกระทรวง  

    - กฎกระทรวงก ำหนดควำมประพฤติของนักเรยีนและนักศึกษำ พ.ศ. 2548  

   ประกาศกระทรวง  

    - ประกำศกระทรวงเร่ืองบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤติ

นักเรยีนและนักศึกษำ  

8. แบบฟอร์มที่ใช้ 

   1. แบบรำยงำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรยีน 

   2. คู่มือกำรปฏิบัติงำนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ

กระทรวงศกึษำธิกำร 

9. เอกสารบันทึก 

   - ไมม่ี -  
 

 

 

 

 

 

 


