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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1. นางยุพดี  คลาดนาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับรับผิดชอบกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
           1.  บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
      1.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
                1.2 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบัน
ศาสนาและสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
                1.3 งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา 
                1.4 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
                1.5 งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น  
                1.6  งานส่งเสรมิสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
                1.7  การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม 
                1.8  งานส่งเสรมิงานกิจการพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                1.9  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                1.10 ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
                1.11 ประสานสง่เสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
                1.12 งานส่งเสรมิแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                1.13 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                1.14 งานธุรการ        
           2.  ปฏิบัติงานดังนี้ 
       2.1  งานความม่ันคงแห่งชาติ  
                      2.1.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
                      2.1.2 งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
                      2.1.3 งานส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 
                2.2 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร     
                2.3.  ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
                      2.3.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 
                      2.3.2 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ  
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                2.4  การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม 
             3.  ติดต่อประสานงานกับกลุ่มอ่ืน ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             4.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
             
             5.  ควบคุม กำกับ ดูแล นิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
      6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
              งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
                  2.1 การจัดการศึกษาในระบบ  
                       -  งานส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
                       -  การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
                       -  การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
                       -  การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 
                       -  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
                        - การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
                        - การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
                        - การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 
                  2.2  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
                        -  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2.3.  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                        -  งานส่งเสริมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                        -  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2.4  งานคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    
        2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
                           - การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน  
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                           - การอนุญาตให้สำนักงาน กศน. จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนใน
ระบบได้  
                  2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                  2.7 ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 1 และ นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย   กรณีไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้  
 

3. นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้             
                3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
       3.2  งานส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบัน
ศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน       
 

     3.3 งานการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 
  3.3.1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
  3.3.2  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
       3.4   งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา  
       3.5   กองทุนอาหารกลางวัน/ โครงการอาหารกลางวัน 
       3.6   โครงการอาหารเสริม(นม) 
       3.7   งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
       3.8   งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       3.9  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                 3.10 ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 2 และนางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ กรณีไม่อยู่ หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ 
 

4. นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน 
       4.1   งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพ้ืนฐาน 
       4.2   งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
                 4.3  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
                4.4   งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
                 4.5  งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                 4.6  งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
                 4.7  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
                       -  สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสำคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพอนามัยของ
นักเรียน เช่น โครงการอาหารปลอดภัย โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า 
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                 4.8 งานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สุขลักษณะและเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการและ
สุขาภิบาล 
       4.9  งานประสานส่งเสรมิการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและ
สถานศึกษา 
                4.10  งานสภานักเรียน ส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็กเยาวชนใน
สถานศึกษา 
                4.11  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                ปฏิบัติงานแทน นางสาวปิ่นกานต์ แซ่หลี กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้    
                                    
 5. นางสาวมณฑา  ทิวากรพิสุทธิ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
               5.1 ส่งเสริมแหลง่การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     -  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำทะเบียน                

    5.2 งานธุรการ  
                     5.2.1 วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้
สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ                           

      -  ประสานการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                           -   รับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มทางระบบ Smart Area 
                           -   งานจัดหาและดูแลบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์   
        -   การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ งานเก็บเอกสาร/ทำลายเอกสาร 
                           -   งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการโดยระบบ ICT 
                           -   การนำเสนอ ติดตาม ตรวจสอบแฟ้มเสนองานของกลุ่ม               
                5.3  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
               5.4 งานส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
                5.5  การสั่งซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
       5.6 การจัดทำคำสั่งแบ่งงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       5.7  ทำทะเบียนคุมวันลา  ควบคุมวันลา  ควบคุมและเสนอบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ  
เสนอรายชื่อการไปร่วมงานวันสำคัญต่าง ๆ และจัดทำรายงาน 
       5.8  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร, การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำป้าย
นิเทศและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       5.9. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
       5.10 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
                 5.11  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.12  ปฏิบัติงานแทนนางนฤทัย  ทองหวาน กรณีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
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6.  นางนฤทัย  ทองหวาน   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
       6.1.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
       6.2  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง     
                6.3  งานส่งเสรมิสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
                       6.3.1 งานทุนการศึกษาและการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน 
                       6.3.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 
                       6.3.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
       6.4   งานเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค  
            6.5  การจัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม 
       6.6  ปฏิบัติงานแทนนางสาวมณฑา  ทิวากรพิสุทธิ์ และนายเทวัล  ครุฑสุวรรณ  กรณีไม่อยู่ หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ 
     

   7.  นางสาวปิ่นกานต์  แซ่หลี  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที 

            รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

         7.1 ด้านการปฏิบัติการ  

          1. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
2. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          3. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
          4.  การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

5. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ ด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
           6. ประเมินสำรวจวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือค้นหา อธิบาย ทำนาย
แนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต
ในระดับเบื้องต้น 
           7. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพ่ือการบำบัดและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท/การใช้
ความรุนแรง ฯลฯ 
           8. ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ ์ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียน
เข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม 
          9. ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ี
มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 
          10. ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ และกระบวนการ
ทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 



 

๖ 

 

          11. รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
จิตวิทยา สุขภาพจิต 
          12. สรุปสถิตริายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการ วางแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน  
     7.2 ด้านการวางแผน  
          วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
    7.3 ด้านการประสานงาน  
          1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนด 
          2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
          3. ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ เฉพาะด้านและการรับ
ส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน  
    7.4 ด้านบริการ  
          1. เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
          2. ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
     ปฏิบัติงานแทนนางสาววาสนา  เจริญภักดิ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 
 
 8. นายเทวัญ  ครุฑสุวรรณ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
                8.1 งานแต่งตั้งกลุ่ม (ลส 11),กอง (ลส.12) ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
                8.2 การขอเครื่องหมายวูดแบจด์ 2 ท่อน ,3 ท่อน,4 ท่อน              
                8.3 การขอเปิดฝึกอบรมลูกเสือ BTC, ATC 
                    - แต่งตั้งวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ 
                8.4 การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่ค่ายแรมคืน ลูกเสือ- เนตรนารี 
                8.5 ประสานงานการฝึกอบรมลูกเสือ ,งานชุมนุมลูกเสือและประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับลูกเสือ 
ภายในกลุ่ม 
                8.6 ประสานงานและดูแลค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
                8.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      
 
                                                              ------------------- 


