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ค ำน ำ 

                     คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฉบับนี้ ผู้จัดท าได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและ สามารถปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และงานบริหารจัดการ
โรงเรียนพักนอน  โดยผู้จัดท าได้ก าหนดขั้นตอนและอธิบายการจัดท า พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ปฏิบัติงาน เรียงไปตามล าดับขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจง่าย และ
สามารถปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเชื่อมโยงจากคู่มือ ในการปฏิบัติงานไปสู่การ
ปฏิบัติงานจริงได้ 

                    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.)  งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน และ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เล่มนี้  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพได้ 
 

 

                                                                                      นางธัญญรัตน์    จันทรมานนท์ 
                                                                                                ตุลาคม  2560 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า  

คํานํา            ก 
สารบัญ            ข - ค 
งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา     1 - 4 
 - วัตถุประสงค์   

- ขอบเขตของงาน 
- คําจํากัดความ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
- Flow Chart การปฏิบัติงาน 
- แบบฟอร์มที่ใช้ 
- เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
- แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)       5 - 7 
 - วัตถุประสงค์   

- ขอบเขตของงาน 
- คําจํากัดความ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
- Flow Chart การปฏิบัติงาน 
- แบบฟอร์มที่ใช้ 
- เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
- แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)       8 - 10 
 - วัตถุประสงค์   

- ขอบเขตของงาน 
- คําจํากัดความ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
- Flow Chart การปฏิบัติงาน 
- แบบฟอร์มที่ใช้ 
- เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
- แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน        

               
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ       11 - 13 
 - วัตถุประสงค์   

- ขอบเขตของงาน 
- คําจํากัดความ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
- Flow Chart การปฏิบัติงาน 
- แบบฟอร์มที่ใช้ 
- เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
- แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 



ค 
สารบัญ 

หน้า  
 

งานโครงการติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอน ปีการศึกษา 2561   14 - 15 
 - วัตถุประสงค์   

- ขอบเขตของงาน 
- คําจํากัดความ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
- Flow Chart การปฏิบัติงาน 
- แบบฟอร์มที่ใช้ 
- เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 

งานโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอน    16 – 18 
เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
 - วัตถุประสงค์   

- ขอบเขตของงาน 
- คําจํากัดความ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
- Flow Chart การปฏิบัติงาน 
- แบบฟอร์มที่ใช้ 
- เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1 

1. ชื่อกระบวนการ 

 งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ 
3. ขอบเขตของงาน 

 3.1 วัตถุประสงค์การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของแต่ละหน่วยงาน องค์กร 
 3.2 หน่วยงาน  องค์กรอ่ืน ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
 3.3 พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา 
 3.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 

 4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่บุคคลหรือองค์การต่างๆบริจาค
ให้เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่มิได้อยู่ในหน้าที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนได้ศึกษาเล่าเรียนการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปัจจุบัน 
 4.2 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพย์ที่มิใช่เงิน (Non-Financial Resources) และ
ทรัพยากรทางการเงิน  (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใช่การเงินครอบคลุม 
ปัจจัยหลักๆ คือ ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการผสมผสานการใช้ปัจจัย
ต่างๆ เข้าด้วย และยังให้ความหมายในวงแคบที่ว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจัยนําเข้า (Input) 
ที่นําไปใช้เพ่ือจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปัจจัยนําเข้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงิน
งบประมาณท้ังด้านรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจํา เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายวัสดุ
อุปกรณ์กับรายจ่ายด้านการลงทุน 
 4.3 ระดมทุน หมายถึง การวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุ ต่างๆที่ได้รับจากการบริจาคขอซื้อในราคาถูก
กว่าต้นทุน มาทําประโยชน์ให้แก่องค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 5.2 วางแผนการดําเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุน ตลอดจนรายละเอียด
ของกองทุน 
 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือการศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่
สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ 
 5.4 โอนเงินทุนหรือมอบทุนการศึกษา 
 5.5 จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงินตามเงื่อนไขของกองทุน 
 5.6 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและการ
ดําเนินการใช้ทุน 
 5.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเง่ือนไขการบริหารเงินทุนตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน 

วางแผนการด าเนินการและแจง้เง่ือนไขการคดัเลือกนกัเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวสัดิการกองทุนเพ่ือการศึกษาพิจารณา
คดัเลือกนกัเรียน 

แจง้รายช่ือนกัเรียนท่ีไดรั้บคดัเลือกใหส้ถานศึกษา 

โอนเงินทุนหรือการมอบทุน 

ตรวจสอบเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเง่ือนไขของกองทุน 

ด าเนินการเก่ียวกบัการใหเ้คร่ืองหมายตอบแทน
และการตอบขอบคุณ 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 ใช้ตามแบบท่ีก าหนดตามเงื่อนไข 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

 8.1 แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา 
 8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการ พ.ศ.2531 
 8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
1. ชื่อกระบวนการ 
 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ( กยศ. ) 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงิน
ของผู้แกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียน
ได้จนสําเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสํานึกในการชําระหนี้คืนเพ่ือ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป 
3. ขอบเขตของงาน 

 การพิจารณาให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมเงิน ตามวงจรที่ได้รับจัดสรรให้กับนักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัด 
4. ค าจัดความ 

 4.1 กองทุน หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 4.3 กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 4.4 ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 4.5 ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม หมายถึง บุคคลซึ่งคณะกรรมการทําสัญญาจ้างให้ทําหน้าที่
บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตาม มาตรา 37  
 4.6 นักเรยีนหรือนักศึกษา หมายถึง ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษาเอกชนตามาหรือ
สถาบันการศึกษาของทางราชการหรือโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือ
สถาบันการศึกษาที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง และให้ความหมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาดังกล่าวด้วย 
 4.7 ผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 แจ้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด 
 5.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินที่ได้รับ 
 5.4 แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ดําเนินการตามขั้นตอนของ กยศ. 
 5.5 ติดตาม ประเมินผล 
 
6. Flow chart การปฏิบัติงาน 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

7. แบบฟอร์ม 

- 

8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

              8.1 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 
              8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการ พ.ศ.2531 
 8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา 
 

 
 
 
 

แจง้สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณาจดัสรรวงเงิน 

แจง้สถานศึกษาท่ีไดรั้บการจดัสรร 

ติดตาม ประเมินผล 
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1. ชื่อกระบวนการ 
 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการดํารงชีวิตและศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

3. ขอบเขตของงาน 

 3.1 พิจารณาจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโอกาส 

 3.2 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุน
ทุนการศึกษา 

 3.3 ติดตาม กํากับ ดูแล ประเมินผลและรวมรวบผลการดําเนินการ 

4. ค าจัดความ 

 4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กร เอกชน 
บุคคล มูลนิธิ ที่ให้การสนับสนุน 

 4.2 สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิภาพที่จะเกิดข้ึนกับตัวเด็กนักเรียน ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถานศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติ แจ้งหน่วยงานในสังกัด 

 5.2 กําหนดรายละเอียดแจ้งสถานศึกษา 

 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร 

 5.4 รายงานผลการดําเนินงาน 
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

7. แบบฟอร์ม 

- 

8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ก าหนดนโยบาย 

ก าหนดรายละเอียด แจง้สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

จดัสรรตามรายละเอียดท่ีก าหนด 

สรุปรายงานผล 
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1. ชื่อกระบวนการ 
 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการอันดีงามของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษาให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 2.5 เพ่ือปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ในวัฒนธรรม 
3. ขอบเขตของงาน 

 3.1 มีหน่วยงาน องค์กรรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกระดับ 
 3.2 มีแผนงาน/โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกระดับ 
 3.4 มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริอย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
 3.5 มีเครือข่ายการนําไปใช้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ และ
สถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ 
4. คําจัดความ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2546 ดังนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆท่ีส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ดําเนินงานเพ่ือสนองพระราชดําริ  ทั้ งนี้  เป็นโครงการที่สนองพระราชดําริ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ             เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพ้ืนที่จัดกิจกรรม 
 5.2 แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพ่ือจัดกิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย 
 5.3 จัดทําเอกสารคู่มือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด 
 5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด 
 5.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผลให้
กระทรวง ทราบ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 
 5.6 ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงาน 
 
6. Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7. แบบฟอร์ม 
- 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
        - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
        - ระเบียบสํานักนายกรัฐมันตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 25 

 
 
 

ประชุมจดัท าโครงการ 

แจง้หน่วยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพ่ือจดักิจกรรมให ้บรรลุเป้าหมาย 

จดัท าเอกสารคู่มือประกอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีก าหนด 

ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

ติดตาม รายงานผล และประชาสมัพนัธ์ 
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 

สรุปผลการด าเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลและรายงาน 
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1. ชื่อกระบวนการ 
 งานโครงการติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอน ปีการศึกษา 2561 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพักนอนในโรงเรียน มีการบริหารจัดการระบบหอพักนอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้ดูแลรับผิดชอบ ทราบถึงสภาพปัญหา และสามารถหาวิธีการป้องกัน
แก้ไขได้อย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบ  
 2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในหอพักนอนที่ถูกสุขลักษณะและมี
ความปลอดภัย รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีทักษะในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 มีแผนงาน/โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.2 มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพื่อเผยแพร่โครงการหอพักนอนในโรงเรียน
อย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
 3.5 มีเครือข่ายการนําไปใช้ตามโครงการหอพักนอนในโรงเรียนทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ และ
สถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ 
 
4. คําจัดความ 

 โครงการให้โอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอน เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งได้
ดําเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รวมถึง
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนที่พักอาศัยในหอพักนอนในโรงเรียน เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในเขตพ้ืนที่บริการ  ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการ
เรียนการสอนแบบโรงเรียนพักนอนอย่างเต็มศักยภาพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านอาชีพ ซึ่งนักเรียน
สามารถนําไปพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองในอนาคต  ตามกระแสพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่สูงห่างไกลใน           ถิ่นทุรกันดาร
ได้มีสถานที่พักในโรงเรียน  โดยให้โรงเรียนจัดหอพักนอนสําหรับนักเรียนและสามารถให้บริการแก่เด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านสุขภาพอนามัย สุขาภิบาล ด้าน
ทักษะอาชีพ และด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 จัดทําโครงการ  
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการละผู้เกี่ยวข้อง 
 5.3 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด 
 5.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผลให้
โรงเรียนในสังกัด ทราบ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 
 5.5 ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงาน 
 
6. Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7. แบบฟอร์ม 
- 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
        - เกณฑ์การประเมินหอพักนอน 

 

 
 
 
 

จดัท าโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการละผู้เกี่ยวข้อง 

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด 

ติดตาม รายงานผล และประชาสมัพนัธ์ 
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 

สรุปผลการด าเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลและรายงาน 
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1. ชื่อกระบวนการ 
 งานโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอนเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ
การพัฒนาในโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1. เพ่ือดําเนินการจัดทําเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนพักนอนพ้ืนที่สูงใน
ถิ่นทุรกันดาร 
 2.2. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนพักนอนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จํานวน ๑๐ 
โรง 
มีความสุข 
  
3. ขอบเขตของงาน 
         3.1. การจัดสภาพแวดล้อมที่พักนอน  
         3.2. การดูแลความประพฤติของนักเรียน  
         3.3. การบริการและสวัสดิการ  
         3.4. การจัดกิจกรรมนักเรียนพักนอน  
         3.5. การจัดบุคลากรดูแลนักเรียน  
 
4. คําจัดความ 
 ปัจจุบันหอพักนอนของนักเรียนในโรงเรียนทุกแห่งถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวส่งเสริม
สนับสนุนให้กับนักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ที่ว่า
สุขภาพกายดี หมายถึง การได้อยู่ดี นอนหลับเต็มที่ มีสถานที่พักผ่อนที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ สุขภาพจิตดี 
หมายถึง เมื่อได้มีความเป็นอยู่ที่ดีย่อมท าให้สุขภาพจิตดีตามมามีความสบายใจ ส่งผลท าให้นักเรียนมี
ลักษณะพึงประสงค์ที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน ที่ผ่านมาพบว่าการด าเนินงานหอพักนอนนักเรียนจะ
ประสบกับปัญหาหลายด้านเช่น ด้านบุคลากร ผู้รับผิดชอบโดยตรง การประสานงานภายในโรงเรียน การ
ดูแลนักเรียน กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้กับนักเรียนระหว่างพักนอน การปรับตัวของนักเรียน ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรบางส่วน งบประมาณในการด าเนินงาน สถานที่ บางสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาวะ
เสี่ยง ไม่เหมาะสมและจูงใจให้นักเรียนกระท าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ขาดระบบการตรวจสอบอย่างจริงจัง  ขาด
งบประมาณในการสร้างเรือนพักนอน หรือเรือนพักนอนไม่เพียงพอต่อนักเรียน เป็นต้น 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1. จัดทําโครงการเพื่อเสนอความเห็นชอบ/และขออนุมัติดําเนินการ 
 5.2. ประสานงาน/แต่งตั้งคณะทํางาน 
 5.3. ประชุมคณะทํางานเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมิน 
 5.4. จัดทําเกณฑ์การประเมิน/ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 5.5. รับสมัครโรงเรียนต้นแบบโดยการจัดทําเอกสารเป็นรูปเล่ม 
          5.6. ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาเอกสารโรงเรียนต้นแบบ/กําหนดการประเมินเชิงประจักษ์ 
 5.7. แจ้งโรงเรียนที่จะต้องรับการประเมิน/ดําเนินการประเมิน/ประกาศผล 
 5.8. ประชุมเพ่ือถอดประสบการณ์โรงเรียนต้นแบบ/มอบรางวัล 
          5.9. สรุปรายงานผล            
 
6. Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

จัดทําโครงการเพ่ือเสนอความ
เห็นชอบ/และขออนุมัติ

ดําเนินการ 

ประสานงาน/แต่งตั้งคณะทํางาน 

จัดทําเกณฑ์การประเมิน/ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

รับสมัครโรงเรียนต้นแบบโดยการจัดทําเอกสารเป็นรูปเล่ม 

สรุปรายงานผล            

แจ้งโรงเรียนที่จะต้องรับการประเมิน/ดําเนินการประเมิน/
ประกาศผล 

ประชุมคณะทํางานเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมิน 

ประชุมคณะทํางานเพ่ือพิจารณาเอกสารโรงเรียนต้นแบบ/
กําหนดการประเมินเชิงประจักษ์ 

ประชุมเพ่ือถอดประสบการณ์โรงเรียนต้นแบบ/มอบรางวัล 
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7. แบบฟอร์ม 
     - 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
        - เกณฑ์การประเมิน 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


