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การปฏิบัติงาน

นางสดใส สวัสดิรมย
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสดใส สวัสดิรมย ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษาชํานาญ
การพิเศษ) รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
1. ในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในดานการศึกษา ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ หรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและ
ซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง
2. ในฐานะผูอํานวยการกลุม ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และบังคับบัญชา มอบหมายงาน ใหคําปรึกษา และแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ พนักงาน และลูกจางในกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษาทุกตําแหนง
3. ในฐานะหัวหนาทีมงานในการบริหารจัดการทุกภารกิจงานตามโครงสรางสวนราชการในกลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน และภารกิจพิเศษอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง ขอบังคับ นโยบาย แบบแผน ธรรมเนียม ประเพณี
ปฏิบัติของทางราชการ และตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดาน
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และสรางความรู เทคนิควิธีการ และนวัตกรรมใหม ๆ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนําเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย แลพัฒนางาน
ดานการศึกษา
(2) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําตัวชี้วัด
นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา
ระบบรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษา
(3) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทํากิจกรรมความรวมมือ
กับตางประเทศ
(4) กํากับ ดูแล เรงรัด กําหนดแนวทาง ใหขอเสนอและพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล การพัฒนา การดําเนินงาน แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร เพื่อพัฒนางานดานการศึกษา
3.2 ดานการวางแผน
วางแผน หรือรวมดําเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกรม ระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษามอบหมายงาน แกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่กําหนด
3.3 ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาวเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานระดับจังหวัด สํานัก กอง กลุม รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
3.4 ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาทางดานการบริการการศึกษา ใหการสงเสริมและ

สนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบแกบุคคลหรือสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา
เพื่อใหบุคคล หรือสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา สามารถดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบาย
และแผนงานที่กําหนด
(2) สนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมที่สงเสริมการบริการความรู หรือเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการทุกระดับ ทุกรูปแบบ เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนประโยชน
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา และอาชีพ
(3) ใหความรู คําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง เผยแพรเกี่ยวกับดานวิชาการ มาตรฐานประกัน
คุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท และงานที่รับผิดชอบ แกสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสงเสริมใหความรูทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษา และวิชาชีพอยางกวางขวาง
ทั่วถึง และทันสมัยอยูเสมอ
3.5 งานดานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายโดยใหเปนผูกํากับ นิเทศ ติดตามภารงานในกลุม ดังนี้
(1) การศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตรพระราชา
(2) การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(3) การสงเสริมและสนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่น
(4) การประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลอง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(5) การสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
(6) การสงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารีผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
(7) การสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(8) การประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และการสงเสริมปองกันแกไข
และคุมครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
(9) การดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
(10) การประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(11) การสงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
(12) การประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
(13) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน สวนราชการ
สถานศึกษา กลุม และกลุมงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
3.6 งานดานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(1) งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
1.1) ประสาน สงเสริม และจัดกิจกรรมโครงการตามลําดับความสําคัญ และงบประมาณที่ไดรับ
1.2) ประสาน สงเสริม และจัดประชุมชี้แจงบุคคล คณะกรรมการ หนวยงาน สถานศึกษา ที่เกี่ยวของ
1.3) ประสาน สงเสริม และจัดระบบคัดกรองนักเรียนที่เขาไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
1.4) ประสาน สงเสริมจําแนกสถานศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานตามกําหนด

1.5) ประสานงาน การสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.6) ดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานอยางเปนระบบทุกโครงการ
1.6.1) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
1.6.2) โครงการตํารวจประสานงานโรงเรียน 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน
1.6.3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
1.6.4) โครงการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการปองกัน แกไขปญหายาเสพติด
1.6.5) โครงการสํารวจสภาพการใชสารเสพติดในสถานศึกษา ระบบ CATAS
1.6.6) โครงการดําเนินงานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาผานระบบ Nispa
1.6.7) โครงการหองเรียนสีขาว
1.6.8) โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด
1.6.9) งานโรงเรียนปลอดบุหรี่
1.6.10) งานเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(2) งานสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ ทุกประเภท
(3) งานกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
1.6.12) โครงการดําเนินงานที่เกี่ยวกับงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกกรณี
1.6.13) งานกิจกรรมYoung Counselors หรือ ยุวชนแนะแนว
3.7 ในกรณีที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให
นางชุติกาญจน นกเดน ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน

