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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ นางรุ่งนภา จันทร์ดง
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ระดับ ชานาญการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
 การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
 งานการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 งานสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 งานสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

จัดทาโครงการ/แต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ - มีโครงการ/มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/
ดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน

2.

กาหนดเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาในสังกัด

- มีข้อมูลเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา
ในสังกัดที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

3.

สารวจและจัดทาข้อมูลประชากรวัยเรียน
ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาในสังกัด

- มีข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ของสถานศึกษาในสังกัด ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4.

วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและวางแผน
การรับนักเรียนในแต่ละระดับ โดยคานึงถึงโอกาส
และความเสมอภาค ในการได้รับการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- มีข้อมูลแผนการับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5.

ตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคคับในเขตพื้นที่บริการ
ของสถานศึกษา

- มีข้อมูลเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา
ในสังกัดเพื่อเตรียมการรับนักเรียน

6.

ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษา ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

- ดาเนินการภายในเดือนเมษายน
ก่อน 1 ปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน

7.

ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลการรับนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัด

- ตรวจสอบ ติดตาม ในช่วงการรับนักเรียน
และสรุปผลการรับนักเรียน หลังสิ้นสุด
การรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน
ของ สพฐ.

8.

รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

- ดาเนินการหลังสิ้นสุดการรับนักเรียน
ภายในเดือนมิถุนายน

9.

ประสานงานกับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ เกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียน

- ดาเนินการตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอด
ชีวิต
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

ประสานงาน สารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทาข้อมูล - มีข้อมูลการดาเนินงานจัดการศึกษาในระบบ
และศึกษาแนวทางการดาเนินงานการจัดการศึกษา นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ
ตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิต

2.

แต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน

3.

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การกาหนดวิธีการ
- มีคู่มือและแนวปฏิบัติการดาเนินงาน
รูปแบบ และแนวทางการจัดการศึกษาในระบบ
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
สิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษา ขอบข่าย
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.

ประสานการดาเนินงานกับสถานศึกษาและ
- มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา การจัดการศึกษา
คุณภาพการจัดการศึกษาและสนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

5.

สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน

- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

- รายงานผลการดาเนินงาน
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

ดาเนินงานขออนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา หรือ
สถานประกอบการ

- ดาเนินงานการขออนุญาตจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว ถูกต้อง ตามแนวทางการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ.2547

2.

แต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน

- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

3.

ประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัด
- บุคลากร ครอบครัวที่จัดการศึกษา
การศึกษา ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน มีศักยภาพและมีความพร้อมในการ
ทางศาสนา และสถานประกอบการ
จัดการศึกษา

4.

สนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ
วิธีการ รูปแบบการจัดการศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน บทบาท
หน้าที่ ภารกิจการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

5.

ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการจัดการศึกษา - ดาเนินการติดตาม ประเมินผล และสรุป
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา
รายงานผลการดาเนินงาน
และสถานประกอบการ

- ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา/บุคลากร/
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ
และดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวได้อย่าง
มีคุณภาพ
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

ศึกษานโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของ สพฐ. - ดาเนินการตามนโยบาย ของ สพฐ.
และแนวทางการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ศึกษากระบวนการ ปัญหา
อุปสรรค การดาเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและ
ช่วยเหลือให้นักเรียนในพื้นที่บริการได้เรียนจนจบ
ชั้น ม.3 ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2545

2.

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในเขต - สพป.แพร่ เขต 1 ไม่มีนักเรียนตกหล่นและ
พื้นที่บริการได้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ไม่มีอัตรานักเรียนออกกลางคัน
ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ตามกระบวนการในการดาเนินงานการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน

3.

จัดทาโครงการการติดตามเด็กตกหล่นและเด็ก
นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน

4.

ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดดาเนินงานกิจกรรม/
โครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่ประสบ
ปัญหา หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจน
การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ

5.

ร่วมกับโรงเรียน ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กที่มี
แนวโน้มออกกลางคันตามแนวทางที่กาหนด

6.

สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

-

มีโครงการ ฯ

- สพป.แพร่ เขต 1 ไม่มีนักเรียนตกหล่นและ
ไม่มีอัตรานักเรียนออกกลางคัน

- สพป.แพร่ เขต 1 ไม่มีนักเรียนตกหล่นและ
ไม่มีอัตรานักเรียนออกกลางคัน
- รายงานผลการดาเนินงาน
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-

2.

แจ้งระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผล
การศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและ
ดาเนินการ

- สถานศึกษาในสังกัดส่งแบบรายงานผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครบทุกโรงเรียน

3.

รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทาทะเบียน - มีทะเบียนในการเก็บรายงานผลการศึกษา
สามารถตรวจสอบได้
จัดเก็บให้เป็นระบบ

4.

ตรวจสอบความถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย

ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 และคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. 618/2552

- มีเอกสารที่ถูกต้อง และเก็บเป็นระบบ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษา
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 เรื่อง งานการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ที่

1.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑๕.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-ศึกษาคู่มือ ระเบียบ แนวทางการดาเนินงาน
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
-แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ
หลักเกณฑ์การประเมินของ สพฐ. ให้สถานศึกษา
รับทราบ
-แจ้งสถานศึกษาส่งใบสมัครขอรับการประเมิน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-สถานศึกษาที่มีความพร้อมและประสงค์จะเข้ารับ
การประเมินส่งแบบขอรับการประเมินไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
-รวบรวมข้อมูล รายชื่อนักเรียนและสถานศึกษา
ที่ขอรับการประเมิน
-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-จัดทาปฎิทินการประเมิน กาหนดการออกประเมิน
-แจ้งกาหนดการให้สถานศึกษาที่ส่งผลงานขอรับ
การประเมิน เตรียมเอกสารและความพร้อม
เพื่อรับการประเมิน
-แจ้งกาหนดการประเมินให้คณะกรรมการประเมิน
-ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อวางแผน
การประเมิน
-คณะกรรมการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-สรุปผลการประเมิน
-นาเสนอผลการประเมินให้ผู้บริหารรับทราบ
-จัดทาประกาศผลการประเมิน เกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด และเกียรติบัตร
สาหรับนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
-จัดทาหนังสือแจ้งผลการประเมินให้กับสถานที่ได้รับ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

-ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงาน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ของ สพฐ.
-ดาเนินการภายใน ๓ วัน นับจากที่ได้รับทราบ
ประกาศและหลักเกณฑ์จากสพฐ.
-ดาเนินการภายใน ๑ เดือน นับจาก
ที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สพป.
-ดาเนินการภายใน ๑๕ วัน ก่อนการประเมิน
-ดาเนินการภายใน ๕ วัน นับจากได้รับข้อมูล
จากสถานศึกษา
-ดาเนินการภายใน ๓ วัน ก่อนประชุม
-ดาเนินการภายใน ๓ วัน ก่อนประชุม
-ดาเนินการภายใน ๕ วัน ก่อนการประเมิน
-ดาเนินการภายใน ๗ วัน (ตามปฎิทิน)
-ดาเนินการภายใน ๕ วัน นับจากการประเมิน
เสร็จสิ้น
-ดาเนินการภายใน ๒ วัน
-ดาเนินการภายใน ๓ วัน นับจากสรุปผลของ
คณะกรรมการประเมิน
-ดาเนินการภายใน ๑ วัน
-ดาเนินการภายใน ๒ วัน
-ดาเนินการภายใน ๑ วัน
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การคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 เรื่อง งานการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อ
รับรางวัล
พระราชทาน ระดับจังหวัด
1. -รวบรวมและตรวจสอบเอกสารข้อมูล รายชื่อนักเรียน
และสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินของเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น
๒. -แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก ระดับ
จังหวัด
3. -จัดทาปฎิทินการประเมิน และกาหนดการออกประเมิน
และคัดเลือก
4. -แจ้งกาหนดการให้สถานศึกษาที่ส่งผลงานขอรับการ
ประเมิน เตรียมเอกสารและความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินและคัดเลือก
5. -แจ้งกาหนดการประเมินให้คณะกรรมการประเมินและ
คัดเลือก
6. -ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อวางแผนการ
ประเมิน
7. -คณะกรรมการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
ระดับจังหวัด
8. -สรุปผลการประเมินและคัดเลือก ระดับจังหวัด
9. -นาเสนอผลการประเมินให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
ในฐานะประธานกลุ่มระดับจังหวัด รับทราบ
10. -จัดทาประกาศผลการประเมิน เกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับ
การประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด และเกียรติบัตรสาหรับ
นักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
11. -จัดทาหนังสือแจ้งผลการประเมินและคัดเลือกให้กับ
สถานที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับจังหวัด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

-ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงาน
ภายใน 5 วัน
-ดาเนินการภายใน 5 วัน นับจากที่ได้รับทราบ
ประกาศและหลักเกณฑ์จากสพฐ.
-ดาเนินการภายใน 3 วัน
-ดาเนินการภายใน 2 วัน ก่อนการประเมิน
-ดาเนินการภายใน 3 วัน ก่อนประชุม
-ดาเนินการภายใน 3 วัน
-ดาเนินการภายใน 5 – 7 วัน
-ดาเนินการภายใน ๕ วัน
-ดาเนินการภายใน 5 วัน (ตามปฎิทิน)
-ดาเนินการภายใน ๕ วัน นับจากการประเมิน
เสร็จสิ้น
-ดาเนินการภายใน ๓ วัน นับจากสรุปผลของ
คณะกรรมการประเมิน

9

 เรื่อง งานการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ที่

1.

2.
3.

4.
5.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
- ส่งเอกสารและสรุปผลการประเมินและคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะประธาน
ระดับกลุ่มจังหวัด
- เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด
-ประสานการประชุมคณะกรรมการประเมินและ
คัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อวางแผนการ
ประเมิน
- คณะกรรมการดาเนินการประเมิน นาเสนอผลการ
ประเมิน และสรุปผล
-แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้สถานศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

-ดาเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สรุปผล
การประเมิน
-ดาเนินการภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการ
ประสานจากกลุ่มจังหวัด
-ดาเนินการภายใน 3 วัน หลังจาก
ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
-ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
ตามที่กลุ่มจังหวัดกาหนด
-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน

การเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๑. -แจ้งสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเฝ้ารับรางวัล -ดาเนินการภายใน 3 วัน หลักจาก
พระราชทาน
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศผลรางวัล
พระราชทาน
2. -แจ้งรายละเอียดและประสานการขอรับการสนับสนุน -ดาเนินการภายใน 3 วัน หลังจาก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าเฝ้าไปยังสานักงาน
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศผลการรับรางวัล
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
พระราชทาน
3. -แจ้งกาหนดการเข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทานให้
-ดาเนินการภายใน 2 วัน
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
4. -ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดิน
-ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ทางเข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทานให้กับสถานศึกษาและ ค่าใช้จ่าย ภายใน ๒ วัน
นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

10

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 เรื่อง งานสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. -ศึกษากฎกระทรวง ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ -สรุปสาระสาคัญและแนวทางการปฏิบัติตาม
กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ
การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. -ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการสรรหาและเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ

-สถานศึกษาประกาศการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
ตามแนวทาง

3. -ผู้อานวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรร -สถานศึกษาส่งประกาศรายชื่อคณะกรรมการ
หาและได้รับเลือกต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/หลักฐานให้สานักงาน
การศึกษา เพื่อแต่งตั้งประธานและกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการแต่งตั้ง
ขั้นพื้นฐาน
4. -สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาประกาศ/คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-คาสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. -แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สถานศึกษาทราบ

-สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ทางานร่วมกับ
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตาม
กรอบที่กฎหมายกาหนด

๖. -ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อน
ครบวาระให้ดาเนินการสรรหาเลือกและแต่งตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการ ภายในเก้าสิบวัน (ถ้ามี)

-มีเอกสาร/หลักฐานขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ้นจากตาแหน่งก่อน
ครบวาระ
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบแข่งขัน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สสวท.)

- ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
การสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)

2.

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ให้สถานศึกษา
ในสังกัด และสถานศึกษาอื่น ในเขตพื้นที่บริการ
ของ สพป.แพร่ เขต 1

- สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาอื่น
ในเขตพื้นที่บริการ ของ สพป.แพร่ เขต 1
รับทราบ และแจ้งนักเรียนผู้สนใจทราบและ
สมัครสอบในระบบออนไลน์

3.

แต่งตั้งกรรมการดาเนินการจัดการในระบบการรับ
สมัครสอบออนไลน์ของ สสวท.

- มีกรรมการผู้ดาเนินการจัดการระบบการรับ
สมัครสอบออนไลน์ ของ สสวท.

4.

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

- มีคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

5.

ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อชี้แจงวิธีการ
และแนวปฏิบัติในการดาเนินการสอบแข่งขัน

- คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
มีความเข้าใจวิธีการและแนวปฏิบัติ
ในการดาเนินการ ฯ

6.

ประสานงานแจ้งสถานศึกษาในสังกัด และ
สถานศึกษาอื่น ในเขตพื้นที่บริการของ
สพป.แพร่ เขต 1

- สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาอื่น
ในเขตพื้นที่บริการ ของ สพป.แพร่ เขต 1
ได้รับข่าวสารในการสอบแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน

7.

ดาเนินการตามแผนงานตามปฏิทินระยะเวลา
ที่กาหนด

- การดาเนินการสอบแข่งขันโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สสวท.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามปฏิทินระยะเวลาที่กาหนด

8.

สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน

- รายงานผลการดาเนินงาน

