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คำนำ
คู่มือ การปฏิบั ติงานกลุ่ มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง
และมาตรฐานงานโดยใช้ แ นวทางของคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม
การจั ดการศึก ษา ของส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้น ฐานเป็น หลั กโดยเติมเต็มในส่ ว นรายละเอีย ด
ของขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน แบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้ แ ละเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คู่ มื อ ฉบั บ นี้ มี ค าอธิ บ ายการปฏิ บั ติ ง าน
มี เ นื้ อ หาสาระที่ ส มบู ร ณ์ และมี ร ายละเอี ย ด ครอบคลุ ม เนื้ อ หาในแต่ ล ะเรื่ อ ง ในแต่ ล ะงานโดยจั ด ท าลั ก ษณะ
แจ้ งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของกลุ่ มส่ งเสริมการจัดการศึกษา และเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน รวบรวมกฎหมาย
พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบ ทันสมัย ตรงกับสมัยปัจจุบัน
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นบทนาที่กล่าวถึง ความเป็นมา และความสาคัญ วัตถุประสงค์ ขอบข่ายภารกิจ
ขั้ น ตอนการจั ด ท า ประโยชน์ ข องคู่ มื อ ค าจ ากั ด ความ ส่ ว นที่ 2 เป็ น ขอบข่ า ย/ภารกิ จ กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม
การจั ด การศึ ก ษา ส่ ว นที่ 3 เป็ น ขั้ น ตอน/รายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง จะเป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คาปรึกษา แนะนา และมีส่วนร่วมในการจัดทาคู่มือ การปฏิบัติงานฉบับนี้
ส่งผลให้ภาระงานมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 กาหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในเขตพื้น ที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแบ่งส่ ว นราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ออกเป็น 10 กลุ่ม
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน
5. กลุ่มบริหารบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ดังนี้
1) จั ดท านโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึ กษาของเขตพื้ นที่ การศึก ษาให้ ส อดคล้ อ ง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรั พ ยากรด้ า นต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการและสถาบั น อื่ น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
/9) ดาเนินการและประสาน …..
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9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้ เป็นหน้าที่ของผู้ ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
ในการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ได้จั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งในเขตประถมศึกษาและเขตมัธ ยมศึกษา เพื่อให้ เป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมาย และให้ การ
ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีพัฒนาคุณภาพและได้มาตรฐานงาน
จากการวิเคราะห์ บทบาทอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และจากการศึกษา
วิเคราะห์คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐานพบว่า มีบ างส่ ว นที่ไม่ต รงกับสภาวะในปัจจุบันและในแต่ล ะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีรายละเอียดการปฏิบั ติงานที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน สานักงานงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม
การจัดการศึกษามีคุณภาพ ชัดเจน ครอบคลุม ได้มาตรฐานงานและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
มี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั น สมั ย เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย แสดงถึ ง รายละเอี ย ดขั้ น ตอน
การปฏิบัติงาน
2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
3. เพื่อพัฒนาการทางานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มารับบริการ
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มในระดับมากถึงมากที่สุด
ขอบข่ำยของคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่
เขต 1 กาหนดขอบเขตงานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานส่ งเสริ มการจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กร สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
3. งานประสานและส่ ง เสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาสอดคล้ อ ง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
5. ส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการลูกเสือเนตรนารี
/6. งานส่งเสริมสนับสนุน …….
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6. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
7. งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
8. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. งานวิเทศสัมพันธ์
10. ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
11. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
13. สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกำรจัดทำ
1. ศึ ก ษารายละเอี ย ดและวิ เ คราะห์ ง านจากเอกสารคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม
การจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สังเกตการปฏิบัติงานจริง
3. จัดทาแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) อย่างง่าย
4. จัดทารายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
5. มีการทดสอบโดยให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอ่านศึกษารายละเอียด
6. ตรวจสอบกับนิติกร ว่ามีประเด็นใดขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางหน่วยงานหรือไม่
หากมีให้แก้ไขปรับปรุง
7. ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
8. ดาเนินการแจกจ่ายหรือเผยแพร่
9. ชี้แจงทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
10. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน
1. ช่วยลดการตอบคาถาม ลดขั้นตอนความยุ่งยาก และทาให้งานปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วขึ้น
2. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ในสานักงานหรือหน่วยงานมักจะมีข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ที่ มั ก จะย้ า ยเข้ า หรื อ ย้ า ยออกอยู่ เ สมอ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารสอนงานใหม่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
ของสานักงาน ดังนั้น คู่มือการปฏิบัติงานจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานได้มาก
3. ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจในการท า งาน ว่ า มี คู่ มื อ ดั ง กล่ า วจะสามารถด าเนิ น งาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน
4. สามารถใช้คู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ และปรับให้การทางาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีรูปแบบ แนวทางดาเนินงานและมาตรฐานเดียวกัน
5. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทางาน
6. ทาให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชม ดูงาน หรือมีผู้มา
ตรวจประเมิน การมีคู่มือการปฏิบัติงานจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถ
อธิบายกระบวนงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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7. ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง งานและจั ด รู ป แบบกระบวนงานใหม่ การลดขั้ น ตอน และระยะเวลา
อาจเป็ น สิ่ ง ที่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง อย่ างต่อ เนื่ อ ง การมีคู่ มื อจะช่ ว ยเป็น ฐานทาให้ ส ามารถปรับ ปรุ งงาน หรือ ออกแบบ
ระบบงานใหม่ได้ง่ายขึ้น
คำจำกัดควำม
คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำ หมายถึ ง เอกสารที่ ก ลุ่ ม ส่ ง เสริ ม
การจั ด การศึ ก ษา จั ด ท าขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น แนวทางให้ บุ ค ลากรในกลุ่ ม ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการการปฏิ บั ติ ง านในปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย หั ว ข้ อ เนื้ อ หา วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต
การปฏิบั ติง าน คาจ ากัด ความ/พื้น ฐานความรู้ ขั้น ตอน/รายละเอี ยดการปฏิบั ติง าน Flow Chart แบบฟอร์ ม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Flow Chart หมายถึ ง การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า งๆ ในการเขี ย นแผนผั ง การท างาน เพื่ อ ให้ เ ห็ น
ถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทางาน สัญลักษณ์ ของ Flow Chart
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน
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ส่วนที่ 2
ขอบข่ำย/ภำรกิจกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานหนึ่งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีกรอบการ
ปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ดังนี้
1. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย
ขอบข่ำยงำน
1. การจัดการศึกษาในระบบ

2. การศึกษานอกระบบ
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ภำรกิจ
1) การกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
2) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและชาวเล
3) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์
4) การแก้ปัญหาเด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน
5) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1)
- การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา(ปพ.2)
- การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้สาเร็จ
การศึกษา (ปพ.3)
- การตรวจสอบวุฒิ การรับรองการศึกษาและการเทียบโอน
ผลการเรียน
1) การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับ
การจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
การส่งเสริมให้สถานศึกษาหน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษา
โดยร่วมวางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุน

2. งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
ขอบข่ำยงำน
ภำรกิจ
งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชุมชน
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
/3. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…
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3. งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
กำรดำเนินงำนถ่ำยโอนกำรศึกษำสู่ท้องถิ่น
อปท. จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมตามกฎกระทรวงเสียก่อนและต้องแสดงความจานง
ขอรับโอนพร้อมระบุชื่อสถานศึกษาที่จะขอรับโอนมาด้วย
ในส่วนของสถำนศึกษำนั้น ต้องมีควำมสมัครใจ ของสองฝ่ำย คือ ผู้บริหำรและครู
ฝ่ำยหนึ่ง และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ อีกฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งทั้งสองฝ่ำยต้องเห็นพ้องด้วยเสียงข้ำงมำกเช่นเดียวกัน
ถ้ำฝ่ำยใดไม่เห็นด้วย ก็ต้องยุติกำรถ่ำยโอน
นอกจากนี้ ในการถ่ายโอนบุคลากร ยังกาหนดหลักความสมัครใจไว้อีกด้วย เช่นกันว่า
หากบุคลากรสมัครใจก็ให้ตัดโอนทั้งอัตราและบุคลากรไปสังกัด อปท.
หำกไม่สมัค รใจก็ใ ห้สำมำรถช่วยรำชกำรในสถำนศึกษำต่อไปได้และเมื่อไม่ประสงค์จะโอน
ก็ให้กลับไปสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรตำมเดิมได้
ผู้ปกครองและชุมชนต่างมีบทบาทและจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในฐานะตัวแทน
ของคนในชุมชนท้องถิ่นทาให้โ รงเรี ยนสามารถจัดการศึกษาในชุมชนของตนเองให้ส อดคล้ องกับความต้องการ
อย่างแท้จริง
การให้ ความสาคัญแก่ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษา คือจุดเริ่มต้ น
ของการกระจายอ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ เด็ ก แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
อย่ างแท้จ ริ งและการให้ ความส าคัญแก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เท่ากับให้ ความส าคัญแก่ผู้ ปกครองในการ
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสร้างเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาให้ตรงกับสิ่งที่พึงประสงค์อีกด้วย โดยเฉพาะคุณภาพ
ลูกหลานของเขาเองในอนาคต
และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ชุมชนจะได้เข้ำมำมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำให้กับลูกหลำนของตนนั่นเอง
สถำนศึ กษำแต่ล ะแห่ งสามารถดาเนินการตามแนวนโยบายการศึกษาแห่ งชาติ ขณะเดียวกัน
จะสร้างหลักสูตร กาหนดแนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นนั้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของชาติให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ผลิตบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประเทศ ทาให้จัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา สามารถเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
เงินอุดหนุนของรัฐบาลและจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย
ทุกอย่างล้วนเป็นความสอดคล้องกับการที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจ ไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง
ควำมก้ำ วหน้ำ ครู เช่นเดียวกับการเป็นข้ าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน
การบริ หารงานบุ คคล ก็กาหนดให้ ต้องนากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูในส่ วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
โดยอนุ โ ลม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องครู ที่ โ อนย้ า ยไปสั ง กั ด ท้ อ งถิ่ น ยั ง คงได้ รั บ ทั้ ง ค่ า ตอบแทน เงิ น เพิ่ ม สถานะ
สิทธิประโยชน์ วิทยะฐานะ สวัสดิการพึงได้รับเช่นเดียวกับการเป็นข้าราชการเช่นเดิม
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นวั ย กำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ ทุ ก คนมี โ อกำสได้ รั บ กำรศึ ก ษำอย่ ำ ง
เสมอภำค และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ โดยมิได้มุ่งหวังเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกจำกประโยชน์ของ
ประเทศชำติเป็นสำคัญ
/ขอบข่ายงาน …….
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ขอบข่ำยงำน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภำรกิจ
การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำรผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ขอบข่ำยงำน
1. การจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้มี
ความสามารถพิเศษ
2.การส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ/โควต้าพิเศษ

ภำรกิจ
การส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/
โควต้าพิเศษ
- การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สสวท.)
- การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่ง
ประเทศไทย
- การดาเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟูากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (สอวน.)
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ

5. งำนส่งเสริมกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัยกีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ-เนตรนำรี ยุวกำชำด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประชำธิปไตยและวินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กเยำวชนและงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
ขอบข่ำยงำน
1. งานแนะแนวในสถานศึกษา
2. งานสุขภาพอนามัย
3. งานกีฬาและนันทนาการ
4. งานลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บาเพ็ญประโยชน์
5. งานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
6. งานสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา
7. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

ภำรกิจ
การส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดและผู้
บาเพ็ญประโยชน์
การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
การส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา
นักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา
การส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

/6. งานส่งเสริมสนับสนุน ……
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6. งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
ขอบข่ำยงำน
1. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

3. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

ภำรกิจ
-การระดมทุนเพื่อการศึกษา
-การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา
-การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
-การติดตาม ส่งใช้ของนักเรียนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

7. งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ขอบข่ำยงำน
1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.งานความมั่นคงแห่งชาติ

ภำรกิจ
การประสานและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระ
บรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์
การประสานและส่งเสริมโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

8. งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำม
ประพฤตินักเรียนนักศึกษำรวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขอบข่ำยงำน
1.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด
2.งานความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
3.งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์
เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
4.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภำรกิจ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
-การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์
-การส่งเสริมการเรียนการสอนเพศศึกษา
-การป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

/9. งานวิเทศสัมพันธ์ …….
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9. งำนวิเทศสัมพันธ์
ขอบข่ำยงำน
1.งานวิเทศสัมพันธ์
2.งานแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ

ภำรกิจ
การประสานและส่งเสริมการวิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ

10.งำนประสำนส่งเสริมกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม
ขอบข่ำยงำน
1.งานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
2.งานคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษา

ภำรกิจ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
-การดาเนินงานพุทธวจนะ
-โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
-การเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
-กิจกรรมสถานศึกษา นักเรียนด้านคุณธรรมดีเด่น

11. งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ขอบข่ำยงำน
1.งานแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
2.งานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภำรกิจ
-การสารวจแหล่งเรียนรู้
-การจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้
-การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้
-การสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การจัดทาทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. งำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ขอบข่ำยงำน
1.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.งานความเข้มแข็งชองชุมชน

ภำรกิจ
-การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การสร้างเครือข่ายชุมชน
-การสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
/13. ปฏิบัติงานอื่น …….
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13. ปฏิบัติงำนอื่นหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขอบข่ำยงำน
1.งานธุรการกลุ่ม
2.งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน
3.งานวันเด็กแห่งชาติ

ภำรกิจ
-การจัดทาธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-การประชาสัมพันธ์
-การประสานงาน
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด
การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ

/ส่วนที่ 3…
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ส่วนที่ 3
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
**งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ
1.1 กำรกำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรรับนักเรียนระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำง
ทั่วถึงและ มีคุณภำพ
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและประชาชนเกิดความเข้าใจในแนวทางการรับนักเรียน
และให้ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อให้บุคลากรผู้ทาหน้าที่สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1.ทาความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
4. ทาความเข้าใจกับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
5. กากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรับนักเรียน รายงาน สพฐ.
6. จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน
 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
กำรจัดกำรศึกษำในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
การศึกษาภาคบังคับหมายถึงการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจา
หรือเด็กที่อยู่รับใช้การงาน
/คณะกรรมการรับนักเรียน …….
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คณะกรรมกำรรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา แต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา นานโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสั งกัด มาวางแผน
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ในการก าหนดสั ด ส่ ว นการรั บ นั ก เรี ย น วิ ธี ก ารรั บ นั ก เรี ย นการรั บ นั ก เรี ย นเงื่ อ นไขพิ เ ศษ
การประชาสัมพันธ์และการวินิจฉัยแก้ปัญหาในการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย
บค. หมายถึงแบบฟอร์มที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
พฐ. หมายถึ ง แบบฟอร์ ม ที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการด า เนิ น งานรั บ นั ก เรี ย น
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นที่บริกำร หมายถึง เขตบริการที่โรงเรีย นและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดขึ้นเพื่อใช้
เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้ยึด ทร.14 เขตการปกครอง
การคมนาคมและสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและนักเรียนสามารถเดินทาง
มาเรียนได้สะดวก
ศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน หมายถึง การจัดตั้งศูนย์บริการการรับนักเรียนการแก้ปัญหา
การรับนักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
 ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนของ สพฐ.
2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง
3. ตรวจสอบข้อมูลจานวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ
4-11 ปี จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
และข้อมูลจากสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา
ที่จะเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้น ป.1
4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
กฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้
สาธารชนทราบ
6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพื่อให้บริการ
ข้อมูลและข่าวสาร
7. คณะกรรมการรับนักเรียน กากับดูแลการรับนักเรียน
การคัดเลือกนักเรียนและการจัดที่เรียนให้เด็กก่อน
ประถมศึกษาและประถมศึกษาที่ไม่มีที่เรียน
8. รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลำ
ธันวาคม-มกราคม

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ธันวาคม-มกราคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มกราคม-กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการฯ

มกราคม-กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มกราคม -มีนาคม

สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ

มกราคม -มีนาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มกราคม -มีนาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการรับ
นักเรียน
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม ฯ

มิถุนายน
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 Flow Chart

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรียน

ตรวจสอบข้อมูลจานวนประชากรวัยเรียน

จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน

ชี้แจงสถานศึกษาและผู้เกี่ยงข้อง

กากับ ติดตามดูแลการรับนักเรียน
รวบรวมข้อมูลรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน

/แบบฟอร์มที่ใช้ …….
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 แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบค.01 – แบบบค.31
แบบ พฐ.01 – แบบพฐ.25
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 (2545)
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที่3 (2553)
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-082010.pdf
4.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-082010.pdf
7. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf
8. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-122010.pdf
9. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf
11. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf
12. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf

/13. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ …
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13. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-082010.pdf
14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328
15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับผู้ที่มิใช่
ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่
พ.ศ. 2546 http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330
16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
17. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
หรือหลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
18. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf
19. แนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรับนักเรียนE04431.pdf
20. แบบ พฐ.01 –พฐ.25
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4แบบพฐ.01หน้า195-306.pdf
21. แบบ บค.01 –บค.31
https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1
1.2 กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ภูเขำทุรกันดำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาทุรกันดาร ที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
2. เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ที่ มี นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ ภู เ ขาทุ ร กั น ดารได้ รั บ การศึ ก ษา
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1. จั ด ให้ เ ด็ ก วั ย เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย นที่ อ ยู่ พื้ น ที่ ภู เ ขาทุ ร กั น ดารให้ ไ ด้ เ ข้ า เรี ย นทุ ก คน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่สานักงาน
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยองค์ การปกครองส่ ว นท้องถิ่นโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนการศึกษาเฉพาะทางการจั ดการศึกษาของบุคคลครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนาและสถาบันอื่นๆ
เพื่อจัดให้นักเรียนในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและชาวเลให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
/คาจากัดความ …
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 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
กำรจั ด กำรศึ ก ษำในพื้ น ที่ ภู เ ขำ หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การศึกษาแห่งชาติให้แก่เด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาและที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารห่างจากชุมชนทั่วไป
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
 ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1.ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษา
เด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารที่อยู่ใน
วัยการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ
การศึกษา
2.สารวจและจัดทาระบบข้อมูลเด็กที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขา ที่ห่างไกล
ทุรกันดาร
3.แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุม
เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและจัดเด็กให้
ได้เข้ารับการศึกษา
4. ติดตามตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุน
แก้ไขปัญหา
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
พฤศจิกายน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

กุมภาพันธ์
มีนาคม

โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

เมษายน
พฤษภาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ

มิถุนายน

โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ,คณะ
กรรมการฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

กรกฎาคม

/Flow Chart …….
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 Flow Chart
ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาเด็กที่อยู่ในพื้นที่
ภูเขาทุรกันดาร

สารวจและจัดทาระบบข้อมูล

แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาแก้ปัญหา

ติดตามตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหา

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบค.01 – แบบบค.31
แบบ พฐ.01 – แบบพฐ.25
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 (2545)
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3 (2553)
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-082010.pdf
4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-082010.pdf
/7. พระราชบัญญัติ …….
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7. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf
8. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-0212-2010.pdf
9. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับพ.ศ. 2545 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf
11. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.
2548
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf
12. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf
13.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-082010.pdf
14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328
15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับผู้ที่มิใช่
ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ พ.ศ. 2546
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330
16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
17. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
หรือหลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
18. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf
19. แนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรับนักเรียนE04431.pdf
20. แบบ พฐ.01 –พฐ.25
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4แบบพฐ.01 หน้า195-306.pdf
21. แบบ บค.01–บค.31 https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01--31-1
/1.3 การจัดการศึกษา …….
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1.3 กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สญ
ั ชำติเด็กต่ำงชำติพันธุ์
 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทางทะเบี ย นราษฎรได้ เ ข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษา
ภาคบังคับ
2. เพื่อจัดทาทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
3. เพื่ อ ให้ ก ารคุ้ ม ครองด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ย์ ต่ อ กลุ่ ม คนที่ ไ ม่ มี ส ถานะใดๆ สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสมดุลทั้งทางด้านมั่นคงและสิทธิมนุษยชน
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1. จัดให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
2. จั ด ทาทะเบี ย นให้ เ ด็ก ที่ ไม่ มี ห ลั ก ฐานทางทะเบี ย นราษฎรได้ เข้ า เรี ย นให้ ส อดคล้ องกั บแนวนโยบาย
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ
 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
เด็ ก ไร้ สั ญ ชำติ เ ด็ ก ต่ ำ งชำติ พั น ธุ์ หมายถึ ง เด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นวั ย เรี ย นก่ อ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐาน
ทางทะเบียนราษฎรหรือเด็กที่ไม่ใช่เชื้อชาติสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย ดาเนินการเช่นเดียวกับเด็ก
ที่มีสัญชาติไทยโดยทั่วไป รวมทั้งแนวปฏิบัติพิเศษ ซึ่งจาแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่
1. วิธีการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
2. ระหว่างนักเรียนเรียนอยู่ในสถานศึกษา
3. การย้ายที่เรียนระหว่างปี
4. เมื่อจบการศึกษา
 ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษา ทาความเข้าใจแนวทางดาเนินการ
รับเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
2. สารวจและจัดทาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติเด็ก
ต่างชาติพันธุ์
3. ดาเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทย
ทั่วไป
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
โรงเรียน หน่วยงาน บุคคล ครอบครัวในการ
จัดการการศึกษา
5. ติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหากับ
ผู้เกี่ยวข้อง
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
พฤษภาคม

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

พฤษภาคมมิถุนายน

สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

กรกฎาคม

สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ
สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
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 Flow Chart
ศึกษาทาความเข้าใจแนวทางดาเนินการรับเด็กไร้สัญชาติ
เด็กต่างชาติพันธุ์
สารวจและจัดทาข้อมูลเด็กไร้สญ
ั ชาติเด็กต่างชาติพันธุ์

ดาเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทยทั่วไป

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหา
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
-แบบสารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนซึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติ
ต่างชาติพันธุ์
-บันทึกแจ้งประวัติบุคคล
-แบบสารวจเพื่อจัดทาทะเบียนสาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89)
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1.ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วย หลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis-033.pdf
2.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 สาหรับเด็กที่ไม่มี
สถานะ ทางทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทย
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328
4. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf
5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2549
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2547
7. ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสารวจและจัดทาทะเบียนสาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน พ.ศ. 2548
/1.4 การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น …….
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1.4 กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น กลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1. จั ด เด็ ก ในวั ย เรี ย นได้ เ ข้ า เรี ย นการศึ ก ษาภาคบั งคั บ ทุ ก คนและเรีย นต่ อ เนื่ อ งจนจบระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2. จัดระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมศูนย์การเรียนในสถาน
ประกอบการห้ อ งเรี ย นสาขาฯลฯ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เข้ า เรี ย นการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ทุ ก คนและเรี ย นต่ อ เนื่ อ งจนจบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
กำรศึกษำภำคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กออกกลำงคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้วแต่ออกจาก
สถานศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ขั้นตอน/รายละเอียด …….
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 ขั้นตอน/รำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียดการ
ดาเนินการ
2. สารวจและจัดทาระบบข้อมูลเด็กตกหล่น เด็ก
กลุ่มเสี่ยงและ เด็กออกกลางคันในแต่ละปีให้
ครอบคลุมและชัดเจน
3. แต่งตั้งและประชุมคณะทางานแก้ไขปัญหาเด็ก
ตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาหาสาเหตุและวิธีการ
แก้ไขปัญหา
4. ชี้แจงและแนะนาแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไข
ปัญหา ให้สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ
5. ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันตามแนวทางที่กาหนด
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

พฤษภาคม

โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มิถุนายน

คณะทางาน/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ

มิถุนายน

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/

กรกฎาคม

โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

กรกฎาคม

โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
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 Flow Chart
ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียด

สารวจและจัดทาระบบข้อมูล

แต่งตั้งและประชุมคณะทางานแก้ไขปัญหาเด็ก
ตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน

ชี้แจงและแนะนาแนวทางปฏิบตั ิ/วิธีแก้ไขปัญหาให้
สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ

ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ตามแนวทางที่กาหนด

สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน
หรือเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
2.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf

/1.5 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา …
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1.5 งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ
1.5.1 กำรสั่งซื้อ ควบคุมและจัดเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหา ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่สาเร็จการศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลการสาเร็จ
การศึกษา
3. เพื่อยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1. การสั่งซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. การให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่สาเร็จการศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
3. การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
หลักฐำนทำงกำรศึกษำ หมายถึง เอกสารสาคัญทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามภารกิจการจัดการศึกษา จัดทาขึ้น
1. เพื่อบันทึกข้อมูลในการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
2. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูลและผลการเรียนของนักเรียน
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของนักเรียน
หลักฐานการศึกษาไว้เป็น 2 กลุ่ม คือ
-เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรควบคุมและบังคับแบบ ได้แก่
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
-เอกสำรหลักฐำนที่สถำนศึกษำดำเนินกำรเอง ได้แก่
1) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
2) เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
3) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6)
4) ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7)
5) ระเบียนสะสม(ปพ.8)
6) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
ระเบี ย นแสดงผลกำรเรี ย น (ปพ.1) เป็ น เอกสารส าหรั บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย น ตามเกณฑ์
การผ่ า นชั้ น ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ผลการเรี ย นรู้ ต ามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ 8 กลุ่ ม สาระ
ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาและผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดทาและออกเอกสารนี้ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล

/ประกอบด้วย …….
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ประกอบด้วย
1) ข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียน
2) ผลการเรียนสาระการเรียนรู้
3) ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5) ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
6) ผลการประเมินระดับชาติ
7) สรุปผลการเรียน
 ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
 การสั่งซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.สถานศึกษาทาหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อ
สานักงานเขตพื้นที่
3. กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดซื้อเอง
-ทาหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของ
สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะให้
เป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการ
ซื้อเอง
-สานักงานเขตพื้นที่ทาหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึง
องค์การค้าของสกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/
บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
4.ผู้รับมอบฉันทะของสานักงานเขตพื้นที่/
สถานศึกษา นาแบบพิมพ์ที่ซื้อมาลงบัญชีรับ –จ่าย
แบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลขของสานักงานเขต
พื้นที่
5. สถานศึกษานาแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์
ของสถานศึกษาและจัดเก็บเพื่อประโยชน์ต่อไป

ระยะเวลำ
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/เจ้าหน้าที่
ของสถานศึกษา

ภายใน 3 วันทาการ

เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
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สถานศึกษาทาหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้ซื้อ

กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ซื้อ

ทาหนังสือสัง่ ซื้อแบบพิมพ์ถึง
องค์การค้าของ สกสค. โดยระบุ
ชื่อ นามสกุล ที่ได้รบั มอบฉันทะ

ทาหนังสือสัง่ ซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของ
สกสค. โดยระบุ ชื่อ นามสกุล ที่ครู/บุคลากร
ของสถานศึกษาทีไ่ ด้รับมอบฉันทะ

นาแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ – จ่ายแบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลข

สถานศึกษานาแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์
ของสถานศึกษาและจัดเก็บเพื่อประโยชน์ตอ่ ไป

/การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน …….
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 กำรยกเลิกระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก
2. กรณี แบบพิมพ์สูญหาย
2.1 ผู้ทาให้สูญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
เพื่อลงบันทึกประจาวัน แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
2.2 สถานศึกษาทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 ฉบับที่
สูญหาย (แนบเอกสารลงบันทึกรายงานประจาวัน) ต่อสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอบสวนข้อเท็จจริงและ
ทารายงานขอยกเลิกพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์
ส่วนกลางเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภูมิภาครายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
2.4 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทาการสอบสวนสถานศึกษาให้ได้ความจริง
อีกครั้งหนึ่งก่อนลงนามประกาศยกเลิกแบบพิมพ์
2.5 แจ้งประกาศการยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่ทุกสานักงานเขต
3. กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ชารุดด้วยเหตุจนไม่สามารถ
ใช้การได้
3.1 สถานศึกษาทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ โดยระบุ สาเหตุ
เลขที่ และจานวนแบบพิมพ์ที่เสียหายเสนอสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบสวน ถ้าเสียหายเล็กน้อย อาจไม่ต้องยกเลิก
แต่เห็นควรยกเลิกเสนอสานักงานเขตพื้นที่
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์
ฉบับที่เสียหายส่วนกลางเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิภาครายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพื่อลงนาม
3.4 เมื่อผู้ประกาศยกเลิกลงนามแล้วให้สถานศึกษา/สานักงาน
เขตพื้นที่แจ้งประกาศทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่ทุกสานักงานเขต

ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
ภายในสองสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
หลังรับเรื่อง

ภายในสองสัปดาห์/ เจ้าหน้าที่ของ
หลังรับเรื่อง
สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
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กรณีแบพิมพ์สูญหาย
ผู้ทาให้สูญหายแจ้งความ
เอกสารสูญหาย
ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานศึกษาทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอบสวน
ข้อเท็จจริงและทารายงานขอยกเลิก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดทาการสอบสวนก่อน
ลงนามประกาศยกเลิกแบบพิมพ์

กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ชารุด

สถานศึกษาทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบสวน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานขอ
ยกเลิกแบบพิมพ์

แจ้ งประกาศยกเลิก

หวัห
แจ้ งประกาศยกเลิก

 แบบฟอร์มที่ใช้
- หนังสือการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา
- แบบยื่นคาร้องขอ ปพ. 1
- บัญชีรับ-จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร

/เอกสารอ้างอิง…….
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 เอกสำรอ้ำงอิง
1. คู่มือการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
2.หลักฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th/web/node/108
3.ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ.
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
4.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่วก 558/2546 เรื่อง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf
5.แนวทางการดาเนินงานจัดเก็บหลักฐานสาคัญทางการศึกษา
http://202.143.173.94/km/research/1385437996_แนวปฏิบัติ%20รูปเล่ม.pdf
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user10/nawpatibut44.pdf
1.5.2 กำรสั่งซื้อ ควบคุมและกำรจัดเก็บรักษำหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตร (ปพ.2)
 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหา ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
ให้ถูกต้อง
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
การสั่งซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
การยกเลิกหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2)
 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตร (ปพ.2) เป็นหลักฐานเอกสารทางการศึกษา ที่ออกให้กับ
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษา
9 ปี แ ละส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ซึ่ ง จบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ แสดงวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
และรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สาเร็จการศึกษา นักเรียนสามารถนาไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน
เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางานหรือเพื่อการอื่นใดที่ต้องการแสดงวุฒิการศึกษาโดยใช้แบบพิมพ์เอกสาร
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น

/ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน …….
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 ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.สถานศึกษาทาหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์
ประกาศนียบัตรต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดซื้อเอง
-ทาหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรถึง
องค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุล
ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการ
ซื้อเอง
-สานักงานเขตพื้นที่ทาหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์
ประกาศนียบัตรถึงองค์การค้าของสกสค. โดยระบุ
ชื่อ นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย
4.ผู้รับมอบฉันทะของสานักงานเขตพื้นที่/
สถานศึกษา นาแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรลงบัญชี
การสั่งซื้อแบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่
ในบัญชีการสั่งซื้อของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. สถานศึกษานาประกาศนียบัตรลงบัญชีรับแบบ
พิมพ์ของสถานศึกษาและจัดเก็บเพื่อประโยชน์ต่อไป

ระยะเวลำ
ตลอดปี
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/เจ้าหน้าที่
ของสถานศึกษา

ภายใน 3 วัน
ทาการ

เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
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สถานศึกษาทาหนังสือขอซื้อประกาศนียบัตร
ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ซื้อ
ทาหนังสือสัง่ ซื้อประกาศนียบัตรถึง
องค์การค้า ของ สกสค.โดยระบุชื่อ
นามสกุล ที่ได้รบั มอบฉันทะ
ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ

กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ซื้อ
ทาหนังสือสัง่ ซื้อประกาศนียบัตรถึงองค์การค้า
ของ สกสค.โดยระบุชื่อ นามสกุล ครู/บุคลกร
ของสถานศึกษา ทีไ่ ด้รับมอบฉันทะ

นาแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ – จ่าย แบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลข

สถานศึกษานาประกาศนียบัตรลงบัญชีรับแบบพิมพ์
ของสถานศึกษาและจัดเก็บเพื่อประโยชน์ตอ่ ไป



แบบฟอร์มที่ใช้
- แบบ ปพ.2:บ แบบ ปพ.2:พ
- แบบคาร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
 เอกสำรอ้ำงอิง
1. คู่มือการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
2. หลักฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th/web/node/108
3. ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ.
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
/4. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ…….
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4. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.467/2546 เรื่อง การออกประกาศนียบัตร
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
5. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.243/2546 เรื่อง การจัดทา จัดส่ง และจัดเก็บ
แบบรายงาน ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
6. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 329 /2546 เรื่อง การจัดทาและการควบคุมระเบียน
ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_3292546_1-51.pdf
7. รายงานผู้สาเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
1.5.3 กำรสั่งซื้อ ควบคุมและกำรจัดเก็บรักษำหลักฐำนแบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)
 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) ให้ถูกต้อง
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
การจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
แบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดใช้ตัดสิน
และอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
โรงเรียน สั่งซื้อโดยตรงได้ที่องค์การค้าของ สกสค. ผู้อานวยการ/ครูใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดซื้อ
กำรจัดทำแบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.๓) สถำนศึกษำดำเนินกำรดังนี้
1) แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษา เพื่อรับผิดชอบการจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา
(ปพ.3) และเอกสารสาคัญอื่น ๆ ของสถานศึกษา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา(ปพ.3) เป็นคราวๆไป
ประกอบด้วย ผู้เขียน/พิมพ์ ผู้แทน และผู้ตรวจ
3) นายทะเบียน เป็นผู้กากับดูแลใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเท่านั้น
แบบรำยงำนผลกำรเรียนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)
จาแนกเป็น 3 แบบ คือ แบบรายงานผลการเรียนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชั้น
- ประถมศึกษา (ปพ.3:ป)
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3:บ)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ)

/การกรอกแบบรายงาน ……
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กำรกรอกแบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3 : ป, ปพ.3 : บ และ ปพ.3 : พ)
- ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียน หรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์อย่างใด อย่างหนึ่ง
กรณีใช้วิธีการเขียน ให้ใช้หมึกสีดาเท่านั้น
- ตัวเลขที่กรอกควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก
- ห้ามลบ หรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว
- กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิด หรือข้อความที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดง และให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาลงนามกากับไว้
กำรเก็บรักษำ แบบ ปพ.3
1) โรงเรียน ต้องจัดทา ปพ.3 ด้วยต้นฉบับทั้งสอง/สามชุด โดยสั่งซื้อแบบพิมพ์จากองค์การค้า ของ สกสค.
2) ผู้จบการศึกษาวันเดือนปีเดียวกันถือเป็นจบ การศึกษารุ่นเดียวกันให้จัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) เป็นฉบับเดียวกัน โดยให้เลขลาดับที่ต่อเนื่องกันในฉบับเดียวกัน แต่เมื่อใดที่จบการศึกษา ต่างวัน
เดือนปีกัน ต้องจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) แยกฉบับกันกับ แบบ ปพ.3
3) เมื่ อ จั ด ท าแบบรายงานผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา (ปพ.3) เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ก รรมการทุ ก คน
และนายทะเบี ย น ลงนามไว้ ที่ ด้ า นหน้ า ของเอกสารในช่ อ งที่ ก าหนดไว้ ทุ ก แผ่ น ก่ อ นเสนอให้ ผู้ อ านวยการ
หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร
4) ผู้ อ านวยการ หรื อ ครู ใ หญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและงานวิ ช าการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่จัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์
และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
ตามแนวปฏิบัติข้างต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป
5. สถานศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง เอกสารที่ จั ด ท าเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ไปให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานและส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเก็ บ รั ก ษา ต้ อ งส่ ง ด้ ว ยต้ น ฉบั บ ภายใน 30 วั น หลั ง จากผู้ เ รี ย น
ได้รับการอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
 ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ชี้แจงทาความเข้าใจในเรื่องการจัดทา
การจัดซื้อและการจัดเก็บ
3. แจ้งเป็นหนังสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบรายงาน
ผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ตามระเบียบกาหนด
4. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา
5. ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ส่งตามระยะเวลาที่กาหนด
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลำ
ตลอดปี
มกราคม-มีนาคม
มีนาคม-เมษายน
ภายใน 3 วัน
ทาการ
ตลอดปี
พฤษภาคม

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
/Flow Chart …..
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 Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเป็นหนังสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบรายงาน
ผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามระเบียบกาหนด

ชี้แจงทาความเข้าใจในเรื่องการจัดทา
การจัดซื้อและการจัดเก็บ

จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา

ติดตามสถานศึกษาที่ไม่สง่ ตามระยะเวลาที่กาหนด

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มที่ใช้
- แบบ ปพ.2:บ แบบ ปพ.2:พ
- แบบคาร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร
- แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
 เอกสำรอ้ำงอิง
1. คู่มือการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
2. หลักฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th/web/node/108
3. ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ.
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
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4. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.467/2546 เรื่อง การออกประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
5. ค าสั่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ สพฐ.243/2546 เรื่ อ ง การจั ด ท า จั ด ส่ ง และจั ด เก็ บ แบบรายงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
6. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 329 /2546 เรื่อง การจัดทาและการควบคุมระเบียนผลการเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_3292546_1-51.pdf
7.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552
เรื่อง การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.1)
8.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 617/2552
เรื่อง การจัดทาประกาศนียบัตร หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.2)
9.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
แกนกลาง (ปพ.3)
10.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 619/2552 เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน
11. รายงานผู้สาเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
1.5.4 กำรตรวจสอบวุฒิกำรรับรองกำรศึกษำและเทียบโอนผลกำรเรียน
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา
2. เพื่อรับรองการศึกษา
3. เพื่อเทียบโอนผลการเรียน
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1. การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา
2. การรับรองการศึกษา
3. การเทียบโอนผลการเรียน
 จำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
กำรตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การจบการศึก ษาของนักเรีย นเพื่อการสมัครเข้าทางานหรือศึกษาต่อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของสถานศึกษาที่จบการศึกษา เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทาและรายงานมาให้ทราบในแต่ละครั้ง
ที่มี ผู้ จ บการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ที่ มีผู้ จ บการศึ กษาเป็ น ผู้ จัด เก็ บ ข้ อ มูล และจั ด ทาข้ อ มู ล ผู้ จบการศึ ก ษา
และมีหน้าที่ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

/สานักงานคณะกรรมการ …….
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ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สามารถตรวจสอบวุ ฒิ ส าหรั บ ผู้ จ บการศึ ก ษา
ตามหลั ก สู ต รเดิ ม ประเภทนั ก เรี ย น ในระดั บ ประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สายสามัญ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2520 ย้ อนลงไป ส่ ว นประเภทสมัค รสอบ บุคคลภายนอก ระดับประโยคมัธ ยมศึกษาตอนต้น ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญสามารถขอตรวจสอบวุฒิสาหรับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ย้อนลงไป
หากตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาได้ ผ ลประการใด หน่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษาจะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผลการตรวจสอบ
ไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิโดยตรง ในการขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาบุคคล ผู้เป็นเจ้าของ
เอกสารการศึ ก ษา ไม่ ส ามารถถื อ หนั ง สื อ แจ้ ง ผลการตรวจสอบวุ ฒิ ไ ปด้ ว ยตนเองได้ ส าหรั บ การตรวจสอบ
การจบการศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ และตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษาฉบับต่างๆ
กำรรั บ รองกำรศึ ก ษำ หมายถึ ง การรั บ รองความรู้ ห รื อ สถานะทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ให้ กั บ หน่ ว ยงานสถานศึกษาหรื อบุ ค คลโดยสถานศึกษาเป็ นผู้ รั บรองวุฒิ ให้ การออกหนังสื อรับ รองการศึกษา
ผู้จบการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการศึกษาวุฒิในประเทศ สามารถติดต่อ
ยื่นคาร้ องขอได้ที่สถานศึกษาทุกแห่ ง หนังสือรับรองการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร ใบแทนประกาศนียบัตร
ใบแทนใบสุ ทธิ หนั งสื อรั บ รองความรู้ ใบ ป.04 ใบ ป.05 ใบ รบ.1ใบ ปพ.1 ใบรับ รองวุ ฒิ ใ บแสดงผลการเรี ย น
เป็นรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (transcript) ใบรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ใบแปลประกาศนียบัตร
เป็นภาษาอังกฤษ (สาหรับหนังสือรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษออกให้เพื่อใช้ในต่างประเทศ)
กำรเทียบโอนผลกำรเรียน หมายถึง การนาผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ
หรื อ ประสบการณ์ ก ารท างาน การฝึ ก อาชี พ มาเที ย บโอนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ตามหลั ก สู ต ร
ของสถานศึกษาที่รั บ เทีย บโอนผลการเรียน ผู้ ที่กาลั งศึกษาตามหลั กสู ตรใดหลั กสู ตรหนึ่ง หรือมีผ ล การเรีย น
ที่ ส ะสมไว้ แ ละจะขอเที ย บโอน ผลการเรี ย นเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษาใดสถานศึ ก ษาหนึ่ ง
หรื อ ในหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง เพื่ อ เรี ย นต่ อ เนื่ อ งให้ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนั้ น ๆ ทั้ ง วุ ฒิ ใ นประเทศ
และวุ ฒิ ต่ า งประเทศ สามารถติ ด ต่ อ ขอสมั ค รเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า เรี ย น
และยื่ น ผลการเรี ย นที่ ส ะสมไว้ ห รื อ ยื่ น เอกสารการศึ ก ษาที่ ไ ด้ เ คยเรี ย นเดิ ม เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ รั บ เข้ า เรี ย น
เป็ น ผู้ พิจ ารณาเทีย บโอน โดยไม่ต้องเริ่ มต้นเรียนใหม่ แต่ส ามารถเรียนต่อเนื่องได้ การเทียบโอนผลการเรีย น
เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของสถานศึ ก ษาที่ รั บ เข้ า เรี ย น แต่ ผู้ ข อเที ย บโอนจะต้ อ งมี เ อกสารการศึ ก ษาหรื อ หลั ก ฐาน
แสดงผลการเรียนรู้ หรือสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนอาจจะประเมินความรู้ ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เช่ น การพิ จ ารณาจากแฟ้ ม สะสมผลงาน การทดสอบมาตรฐาน การทดสอบทั ก ษะประสบการณ์ หรื อ การ
ฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวการเทียบโอนผลการเรียนไว้สาหรับสถานศึกษา

/ขั้นตอน/รายละเอียด....
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ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
กำรตรวจสอบวุฒิของผู้จบกำรศึกษำ

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน
2.ดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/
สถาบันขอความร่วมมือ
3. เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ผู้มีอานาจลงนาม
4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้สถาบันและ
หน่วยงานที่ขอทราบ

ระยะเวลำ
ตลอดปี
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
คณะกรรมการ/

ภายใน 1 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ภายใน 1 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ



Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน

ดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สาถาบันขอความร่วมมือ

เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาหรือผู้มีอานาจลงนาม

แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

/การรับรองการศึกษา…….
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 กำรรับรองกำรศึกษำ
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

2.ดาเนินการรับรองการศึกษาให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือ
บุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้
3. เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอานาจลงนาม
4. แจ้งผลการรับรองความรู้ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือ
บุคคล

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 1 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ



Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน

ดาเนินการรับรองการศึกษา

ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้มีอานาจลงนาม

แจ้งผลการรับรองความรู้

 กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ระยะเวลำ
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน
ตลอดปี
2. ชี้แจงทาความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษา ในสังกัด ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

3. สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี
ตลอดปี

Flow Chart …
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Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน

ชี้แจงทาความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด

สนับสนุนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา

 แบบฟอร์มที่ใช้
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
2. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 http://210.1.20.39/resources/node/285
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
http://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferGradeIntoInternalEducationSystem_1-51.pdf
6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าอุดมศึกษา
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89327
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา 2547
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_MOETestimonialAndSchoolAssuranceDocumentIssueingProce
dure_1-51.pdf
8. คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
http://www.kuchinarai.ac.th/document/57/Job02.pdf
9. แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 http://pkc.ac.th/main/attachments/article/115/แนวปฎิบัติการวัด.pdf
/10.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ…
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10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสาหรับ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgram_1- 51.pdf
11. แนวดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferBasicAndCollegeGrade_1-51.pdf
12.แนวทางผลการเทียบโอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2e0b887e
0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b881e0b8b2e0b8a3e0b
980e0b8a3e0b8b5.pdf
13. การเทียบโอนผลการเรียน http://bet.obec.go.th/bet/385
14. การออกหนังสือรับรองการศึกษา http://bet.obec.go.th/bet/374
15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเทียบความรู้
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_DomesticQualifyCompare1_1-51.pdf
16. แบบคาร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf
แบบคาร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา
2. งำนกำรศึกษำนอกระบบ
2.1 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย
 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ มในระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย และได้ รั บ
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
2. เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและแนวทางที่ จ ะเชื่ อ มโยงระหว่ า งการศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษานอกระบบให้ เ ชื่ อ มโยง
กับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
3. การอนุ ญาตให้ส านั กงานจัดการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษาให้ กับเด็ก
ที่มีความจาเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้

/คาจากัดความ …….

46
 คำจำกัดควำม
กำรศึกษำนอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธี ก ารจั ด การศึ ก ษา ระยะเวลาการศึ ก ษา การวั ด และประเมิน ผลซึ่ ง เป็ นเงื่ อ นไขส าคั ญ ของการจั ด การศึ ก ษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคล
และแต่ละกลุ่ม
 ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. วางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษานอกระบบและ
แนวทางดาเนินการ
4. ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
- อนุญาตให้สานักงานการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจาเป็น
ไม่สามารถเรียนในระบบได้
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
เมษายน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

พฤษภาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มีนาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ


Flow Chart
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
วางแผนและกาหนดแนวทาง

สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษานอกระบบ
และแนวทางดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
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 แบบฟอร์มที่ใช้
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89184
2. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-e.pdf
2.2 กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
2. เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษาทางเลือก
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดการศึกษาทางเลือก
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
กำรศึ ก ษำทำงเลื อ ก หมายถึ ง ระบบการจั ด การศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย ยื น อยู่ บ นรากฐาน
ทางศาสนธรรม รากฐานทางปั ญ ญา รากฐานทางจิ ต วิ ท ยา เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ให้ เ จริ ญ เติ บ โตตามศั ก ยภาพ
ในธรรมชาติของตัวเด็ก โดยเน้นที่ความสุขและการอยู่ร่วมกันแบบสันติ รูปแบบการศึกษาทางเลือกจะเป็นรูปแบบ
ที่ส อดคล้องกับ ธรรมชาติของผู้เรี ยน และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ การศึกษาทางเลื อก
อาจจาแนกได้ ๗ ฐานการเรียนรู้คือ
1. การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว หรือ Home School ครอบคลุมทั้งแบบครอบครัวเดี่ยว
และกลุ่มครอบครัวหรือเครือข่าย ปัจจุบันมีอยู่เกือบ 100 ครอบครัวทั่วประเทศ
2. การศึก ษาทางเลื อกที่อิ งกั บระบบของรั ฐ ได้แ ก่ โรงเรีย นในระบบที่จั ดกระบวนการเรีย นรู้
แบบเน้ นการปฏิบัติและประสบการณ์ของผู้เรียน มีการสร้างเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น โรงเรียน
หมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนปัญโญทัย เป็นต้น
3. การศึ ก ษาทางเลื อ กสายครู ภู มิ ปั ญ ญา ได้ แ ก่ พ่ อ ครู แ ม่ ค รู ปราชญ์ ช าวบ้ า น ที่ สั ง กั ด กลุ่ ม
หรือเครือข่าย และดาเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ในความรู้
ด้านศิลปะการช่าง การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร การอ่านเขียนอักษรโบราณ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ฯ
4. การศึ ก ษาทางเลื อ กสายศาสนธรรม ซึ่ ง จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ ก่ ส มาชิ ก และสาธารณะ
โดยเน้นศาสนธรรม มีกิจกรรมการฝึกฝนจิตใจและวิถีชีวิตทั้งแนวปฏิบัติธรรม การปฏิบัติสมาธิ แนวต่อต้านบริโภค
นิยม แนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ได้แก่ สัมมาสิกขา สันติอโศก ปอห์เนาะ
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5. การศึกษาทางเลือกที่เป็นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้แก่ กลุ่ มกิจกรรมทางการศึกษาที่มีเจตนา
ในการจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้ าหมายของตน ในรูปแบบกระบวนวิชา การฝึ กอบรม การบรรยาย เช่น สถาบัน
การเรียนรู้ ขององค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย์ชมรม อาทิ เสมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มหาวิชชาลัยชุมชนปักษ์ใต้
โรงเรียนใต้ร่มไม้ โรงเรียนชาวนา สถาบันโพธิยาลัย เป็นต้น
6. การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นภาคการเรียนรู้ที่กว้างขวางหลากหลาย
ที่สุ ด ทั้งกลุ่มการเรี ยนรู้ ผ่ านกิจ กรรมออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พื้นบ้าน การพัฒ นาอาชีพ การสืบสาน
ภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ – สิ่ ง แวดล้ อ ม การอนามั ย และสาธารณสุ ข
การป้องกันยาเสพติด สิทธิชุมชน เป็นต้น
7.การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่ผ่านสื่อสารมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่อย่างเว็บไซต์ รวมถึงห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว หรือแหล่งเรียนรู้สาธารณะ
ที่ให้สาระความรู้ มีความต่อเนื่อง ก่อเกิดการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
จุดเด่นของกำรศึกษำทำงเลือก
1. การศึกษาทางเลื อก มิได้มีเป้ าหมายการศึกษาเพื่อสนับสนุนปัจเจกบุคคล อย่างที่การศึกษา
ทั้ง 3 ระบบนั้นเป็น หากแต่มีเจตนาเพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนรวม แก้ปัญหาของส่วนรวม
2. การศึ ก ษาทางเลื อ ก มุ่ ง เน้ น “กระบวนการของการเรี ย นรู้ ” แบบเอาปั ญ หาเป็ น ตั ว ตั้ ง
มิใช่เอาหลักสูตรเป็นตัวตั้ง
3. การศึกษาทางเลือก เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเสมอภาค
ภายในกลุ่ม – ชุมชนมิได้มีผู้สอนและผู้เรียนที่สัมพันธ์กันในเชิงอานาจ
4. การศึ ก ษาทางเลื อ ก มิ ไ ด้ มี เ นื้ อ หาหลั ก สู ต รใด ๆ ที่ อิ ง ต่ อ ระดั บ ทางการแต่ อ ย่ า งใด
หากแต่เป็นองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นจากปัญหาชุมชนเอง
5. การศึกษาทางเลือก ไม่ได้ต้องการสร้างผู้เรียนที่มีความเหมือนหากแต่ต้องการ
ให้
ความต่างงอกงามอย่างเป็นไทย
 ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดการจัดการศึกษาทางเลือก
2. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือกและ
แนวทางดาเนินการ
3. สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา
ทางเลือกและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะนิเทศและนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ทางเลือกในสังกัด
5. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ตลอดปี
เมษายน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
คณะนิเทศ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี
มีนาคม
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 Flow Chart
ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดการจัดการศึกษาทางเลือก

สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือก
และแนวทางดาเนินการ

สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือก
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะนิเทศและนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ทางเลือกในสังกัด
จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1.การศึกษาทางเลือกในโรงเรียน
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723
http://teacher.obec.go.th/index1.htm
3. กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษา
ที่หลากหลายตลอดชีวิต
2. เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจและดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2. จัดแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ
3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
/คาจากัดความ …..
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 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
กำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น การเรี ย นรู้
จาก ประสบการณ์ จากการทางาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหล่ งความรู้ ต่างๆ เพื่ อเพิ่มพู น
ความรู้ ทั ก ษะ ความบั น เทิ ง และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยมี ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ คื อ ไม่ มี ห ลั ก สู ต ร
ไม่ มี เ วลาเรี ย นที่ แ น่ น อน ไม่ จ ากั ด อายุ ไม่ มี ก ารลงทะเบี ย น และไม่ มี ก ารสอน ไม่ มี ก ารรั บ ประกาศนี ย บั ต ร
มีหรือไม่มีสถานที่แน่นอน เรียนที่ไหนก็ได้ ลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อความรู้และนันทนาการ
อีกทั้งยังไม่จากัดเวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต
รูปแบบกำรจั ด กำรศึกษำตำมอัธ ยำศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีรูปแบบการศึกษา
หรื อการเรี ย นรู้ ที่ตายตัว ไม่มีห ลั กสู ตรเป็นตัว กาหนดกรอบกิจกรรม หรือขอบข่ายสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้
ขึ้ น อยู่ กั บ ความต้ อ งการ และแรงจู ง ใจใฝ่ รู้ ข องแต่ ล ะบุ ค คล อย่ า งไรก็ ดี เราสามารถจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ เสริ ม
ให้
เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ดังนี้
1. จัดกิจ กรรมในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่นห้ องสมุดประชาชน การเรียนรู้ด้วยระบบ
คอมพิ ว เตอร์ อ อนไลน์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น การจั ด กลุ่ ม เสวนา
หรื อ การอภิ ป ราย กิ จ กรรมทางศาสนาและวั ฒ นธรรม กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น การเผยแพร่ ข่ า วสารข้ อ มู ล
และความรู้ต่าง ๆ ฯลฯ
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ได้ แ ก่ สนั บ สนุ น สื่ อ
แก่หน่วยงานและแหล่งความรู้ต่าง ๆ
3. ส่ งเสริ มให้ ห น่ ว ยงานเครือ ข่ายจัด การศึก ษาตามอัธ ยาศัย เช่น ห้ องสมุดในสถานที่ร าชการ
สถานประกอบการ ฯลฯ
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นากลุ่ ม ต่ า ง ๆ ตามความต้ อ งการ และความสนใจ เช่ น
กลุ่มดนตรี กลุ่มสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน ฯ
 ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ
3. สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
5. สารวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน จัดเก็บ
เป็นข้อมูลสารสนเทศ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
ตลอดปี
พฤษภาคม
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มีนาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

/Flow Chart…….
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 Flow Chart
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

สร้างความรู้ความเข้าใจ

สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

สารวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน
จัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน


แบบฟอร์มที่ใช้
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. การศึกษาอัธยาศัยคืออะไร
http://education.dusit.ac.th/edu_doc/news/new250110.html
2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law030351-1.pdf

/1. งานส่งเสริมและสนับสนุน ……..
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**งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
- งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
2. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองและสถานประกอบการมีความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษา
3. เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
1. การอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. การจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4. การเทียบโอนผลการเรียน
5. การย้ายภูมิลาเนา
6. การเลิกการจัดการศึกษา
7. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา
 คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
กำรศึ ก ษำโดยครอบครั ว หมายถึ ง การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ค รอบครั ว จั ด โดยสิ ท ธิ คุ้ ม ครอง
ตามกฎหมายซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อย่ า งมี ก ารเที ย บโอนผลการศึ ก ษาได้ ลั ก ษณะเด่ น การจั ด การศึ ก ษา
โดยครอบครัวของไทยมีลักษณะเด่น 5 ประการ ดังนี้
1. เป็นการจัดการศึกษาที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นการจัดการศึกษาเอง
ทั้งหมดหรือโดยมีข้อตกลงจั ดการศึกษาร่ว มกันระหว่างครอบครัว กับโรงเรียน อาจเป็นผู้ สอนด้ว ยตนเอง หรือ
อานวยการให้เกิดการเรียนการสอนขึ้น
2. มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนครอบครัวเดี่ยว หรือศูนย์การเรียนกลุ่มครอบครัว
(บางครอบครัวอาจเลือกที่จะไม่เป็นศูนย์การเรียนก็เป็นไปได้)
3. สาระและกระบวนการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น เป็ น ไปในทางตอบสนองต่ อ ปรั ช ญา ทั ศ นะ
ความเชื่ อ ความสนใจ ความต้ อ งการหรื อ ปั ญ หาของแต่ ล ะครอบครั ว จึ ง เป็ น นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่ มี
ความแตกต่างหลากหลายกันไป มีความยืดหยุ่นเป็นอิสระ
4. ความส าเร็ จ ของการศึ ก ษา มุ่ ง ไปที่ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก เป็ น รายบุ ค คล อย่ า งพยายาม
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความถนั ด ความสนใจและความต้ อ งการที่ มี อ ยู่ จ ริ ง จากการเป็ น หน่ ว ยการศึ ก ษาขนาดเล็ ก
ที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและผสมผสานไปกับวิถีการดาเนินชีวิต
5.ไม่ใ ช่การศึ กษาที่เป็ นกิ จการทางธุ รกิจ เพื่ อผลกาไร และไม่เ ป็นไปเพื่ อการแอบอ้ างแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็ก
/การจัดการศึกษาโดยครอบครัว …….
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1. กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา หรือ
ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเองโดยเป็นผู้สอนด้วยตนเองหรือเป็นผู้อานวยการ
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
2. กำรจัดกำรศึกษำในสถำนประกอบกำร หมายถึง การจัดตั้งศูนย์การเรียนเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน

กำรอนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1.ผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระยะเวลำ

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯให้คาปรึกษา/แนะนา
3. แต่งตั้งคณะทางานเชิงวิชาการตรวจสอบ ให้
คาแนะนา ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว
4. ผู้จัดการศึกษาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของ
คณะทางานวิชาการ
5. ผู้จัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาฯ
พร้อมแผนการจัดการศึกษาตามที่ปรับปรุง

ตลอดปี
ภายใน 2 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
คณะทางาน

1 สัปดาห์

ผู้จัดการศึกษา

1 สัปดาห์

6. ส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต
7. ถ้าอนุญาตแจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบ ถ้าไม่
อนุญาตผู้จัดอุทธรณ์ให้ทบทวนมติของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่
8. กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ. ขอ
งบประมาณ
9. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้
ผู้จัดการศึกษา

1 สัปดาห์

บุคคลครอบครัวองค์กร
ชุมชนองค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี

ภายใน1 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายฯ

ภายใน 1 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายฯ

ภายใน 1 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่การเงินฯ

/Flow Chart …….
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 Flow Chart
ผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ให้คาปรึกษา/แนะนา

แต่งตั้งคณะทางานเชิงวิชาการตรวจสอบ
ให้คาแนะนา ปรึกษา

ผู้จัดการศึกษาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของคณะทางานวิชาการ
ผู้จัดการศึกษายืน่ คาขออนุญาตจัดการศึกษาฯพร้อมแผนการจัดการศึกษา
ตามที่ปรับปรุง

ส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผน
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

พิจารณาอนุญาต
ถ้าอนุญาตแจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบ ถ้าไม่อนุญาตผู้จัดอุทธรณ์ให้ทบทวนมติของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่
กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ. ของบประมาณ

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้
ผู้จัดการศึกษา

/3.การเทียบโอนผลการเรียน …….
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3. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1.ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน
2. จัดทาระเบียบ/แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
3. ผู้ขอเทียบโอนยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบ
4.แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน
5.ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอน
6.ตัดสินผลการเทียบโอน
7. ออกหลักฐานใบแจ้งผลการเทียบโอนให้ผู้ขอเทียบ
โอนกรณีอนุมัติและจัดทาทะเบียนการเทียบโอน ถ้าไม่
อนุมัติแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

ระยะเวลำ
ตลอดเวลา
ภายใน 3 สัปดาห์
ภายใน 2 สัปดาห์
ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 2 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
ผู้จัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
คณะกรรมการ

ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 1 สัปดาห์

คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ



Flow Chart
ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน
จัดทาระเบียบ/แนวปฏิบตั ิการเทียบโอนผลการเรียน

ผู้ขอเทียบโอนยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ของผู้เทียบโอน

คณะกรรมการตัดสินผลการเทียบโอน

ออกหลักฐานใบแจ้งผลการเทียบโอนให้ผู้ขอเทียบโอนกรณีอนุมัติและ
จัดทาทะเบียนการเทียบโอน ถ้าไม่อนุมัติแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
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4. กำรย้ำยภูมิลำเนำ
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษารายละเอียดการย้ายภูมิลาเนา
2. ผู้จัดการศึกษาทาหนังสือแจ้งขอย้ายภูมิลาเนา
3. เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
4. ทาหนังสือถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้น
ที่ตั้งใหม่พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
5. จาหน่ายผู้เรียนออกจากทะเบียนผู้เรียน
6. กรณีสานักเขตพื้นที่ในพื้นที่ตั้งใหม่ เสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทราบและอนุญาต
ให้จัดการศึกษาต่อกรณีสิ้นสุดแผนการจัดการศึกษา
ดาเนินการขออนุญาตใหม่
Flow Chart

ระยะเวลำ
ตลอดเวลา
ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 2 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ
ผู้จัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ

ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 2 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ
คณะกรรมการ

ศึกษารายละเอียดการย้ายภูมิลาเนา
ผู้จัดการศึกษาทาหนังสือแจ้งขอย้ายภูมิลาเนา

เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

ทาหนังสือถึงสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในพื้นทีต่ ั้งใหม่
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ

จาหน่ายผู้เรียนออกจากทะเบียนผู้เรียน

กรณีสานักเขตพื้นที่ในพืน้ ที่ตงั้ ใหม่ เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาทราบและอนุญาตให้จัดการศึกษาต่อ
กรณีสิ้นสุดแผนการจัดการศึกษาดาเนินการขออนุญาตใหม่

/5. การยกเลิกการศึกษาโดยครอบครัว …….
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5. กำรยกเลิกกำรศึกษำโดยครอบครัว
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษารายละเอียดการยกเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. ผู้จัดการศึกษายื่นหนังสือขอยกเลิกการจัดการศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้จัดการศึกษาทราบ
5. จัดทาหลักฐานการเรียนให้ครอบครัวและจาหน่ายผู้เรียน
ออกจากทะเบียนนักเรียน

ระยะเวลำ
ตลอดปี
ภายใน 2 สัปดาห์
ภายใน 2 สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ
ผู้จัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ

ภายใน 2 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ

Flow Chart
ศึกษารายละเอียดการยกเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ผู้จัดการศึกษาทาหนังสือขอยกเลิกการจัดการศึกษา

เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้จัดการศึกษาทราบ

จัดทาหลักฐานการเรียนให้ผู้จัดการศึกษา
และจาหน่ายผู้เรียน

/6. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา …….
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6. สิทธิประโยชน์ทำงกำรศึกษำ
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษารายละเอียดการได้รับสิทธิประโยชน์
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาและส่ง
ข้อมูลให้ สพฐ.
3. หลังได้รับจัดสรรเบิกจ่ายงบประมาณให้
ผู้จัดการศึกษาและรายงานผลให้ สพฐ. ทราบ
4. ผู้จัดการศึกษาเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ชื่อผู้จัดการศึกษา
เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว”

ระยะเวลำ
ตลอดปี
ภายใน 15
กรกฎาคมของทุกปี
ภายในสิงหาคมของ
ทุกปี
ภายใน 15 กันยายน
ของทุกปี

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ
ผู้จัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมฯ

Flow Chart
ศึกษารายละเอียดการได้รับสิทธิประโยชน์
จัดทาและส่งข้อมูลให้ สพฐ.

เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้จัดการศึกษาและรายงานผลให้ สพฐ.ทราบ

ผู้จัดการศึกษาเปิดบัญชีกบั ธนาคารพาณิชย์


แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. แบบยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
3. แบบฟอร์มการจัดทาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
5. แบบหนังสือรับรองที่อยู่ของนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในภูมิลาเนา
6. แบบคาขอมีบัตรประจาตัวนักเรียน
7. แบบประจาตัวผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
8. แบบคาร้องขอรับรองการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ
9. แบบประเมินผลความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ
10. แบบยื่นจานงขอเทียบโอนผลการเรียนฯ
/11. แบบหนังสือรับรอง .......
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11. แบบหนังสือรับรอง
12. แบบรายงานผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
13. แบบใบแจ้งผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
14. ทะเบียนผู้ขอเทียบโอนการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว
15. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผู้เรียนสาหรับการศึกษาโดยครอบครัว
 เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง
1. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗
http://law.longdo.com/law/116/sub12311
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
http://www.innoobec.com/wp-content/uploads/2015/05/a_w-แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว-new-OK-.pdf
4. รายงานการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/848-file.pdf
5. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2547
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-j.pdf
6. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-k.pdf
7. กฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf
8. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26ActRightsProfOrgBasicEduLearnCenter.pdf
9. กฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนย์การเรียน พ.ศ.2555
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-10-19ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf

/10. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ …….
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10. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผู้เรียนสาหรับการศึกษาโดยครอบครัว
11. ค าสั่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ศธ 352/2549 เรื่ อ ง การออกประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สาหรับการศึกษาโดยครอบครัว (ปพ.2/ค )
**งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
1. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประสานและส่ ง เสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ ง ให้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
ประสานและส่ ง เสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองพัทยากรุงเทพมหานคร
กำรถ่ ำ ยโอนทำงกำรศึ ก ษำ หมายถึ ง การที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการ
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
และได้รับการประเมินความพร้อมโดยให้กระทรวงศึกษาธิการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจั ดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและส่งเสริมให้ท้องถิ่น ให้ สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
3. ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลำ
ตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี
ตลอดเวลา

4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

มีนาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
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Flow Chart

ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สร้างความรู้ความเข้าใจ

ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการจัดการศึกษา

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
- เอกสารแสดงการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการศึกษา
- แบบบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที๒่ ) พ.ศ. 2545และ
(ฉบับที๓่ ) พ.ศ. 2553
https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
2. พระราชบัญญัติการกาหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 http://www.uthailocal.go.th/dnm_file/project/117_center.PDF
3. รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2551
http://admin.e-library.onecapps.org/Book/219.pdf
4. การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/viewFile/7026/6061
5. การดาเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://doc.obec.go.th/doc_opt/trans.pdf
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน
และการประสานส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษา
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/SupPrivEd- 27-092010.pdf
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพ
ในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-d.pdf
/8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ …….
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8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องวิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอน สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-k-490131_1.pdf
ตอนที่ 2
**งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำรผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
1. การจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ
- การส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
2. การส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ
- การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
- การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
- การดาเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
**งำนส่ ง เสริ ม กำรแนะแนว สุ ข ภำพอนำมั ย กี ฬ ำและนั น ทนำกำร ลู ก เสื อ -เนตรนำรี ยุ ว กำชำด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประชำธิปไตยและวินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กเยำวชนและงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
1. งานแนะแนวในสถานศึกษา
- การส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2. งานสุขภาพอนามัย
- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
3. งานกีฬาและนันทนาการ
- การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4. งานลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์
- การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์
5. งานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
- การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
6. งานสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา
- การส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา
7. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
- การส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
**งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
1. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
-การระดมทุนเพื่อการศึกษา
-การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

/2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืม…
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2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
-การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
-การติดตาม ส่งใช้ของนักเรียนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
- การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
**งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
-การประสานและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของ
พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์
2. งานความมั่นคงแห่งชาติ
- การประสานและส่งเสริมโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
**งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำรวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ สารเสพติด
-การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
2. งานความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
-การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
3. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
-การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์
-การส่งเสริมการเรียนการสอนเพศศึกษา
-การป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
**งำนวิเทศสัมพันธ์
1. งานวิเทศสัมพันธ์
-การประสานและส่งเสริมการวิเทศสัมพันธ์
2. งานแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
**งำนประสำนส่งเสริมกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม
1. งานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
-การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
2. งานคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษา
-การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
-การดาเนินงานพุทธวจนะ
-โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
/งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ .......
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**งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
1. งานแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
-การสารวจแหล่งเรียนรู้
-การจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้
-การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้
2. งานภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การจัดทาทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
**งำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การสร้างเครือข่ายชุมชน
-การสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
**ปฏิบัติงำนอื่นหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. งานธุรการกลุ่ม
-การจัดทาธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-การประชาสัมพันธ์
-การประสานงาน
2. งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
-การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับจังหวัด
3. งานวันเด็กแห่งชาติ
-การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ
………………………………………………………………..

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล
นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คณะผู้จัดทำ
นายพงษ์พันธ์ ชัยรตน์
นางรุ่งนภา จันทร์ดง
นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์
นางจรรมณี เฮงห่อ
นายกฤษกร กองคา
ว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน
นางสิรินภรณ์ เวียงอินทร์

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

