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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
1.1 การศึกษาในระบบ
1.1.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อกาหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้
(2) เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
(3) เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและประชาชนเกิดความเข้าใจในแนวทางการรับนักเรียน
และให้ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน
(4) เพื่อให้บุคลากรผู้ทาหน้าที่สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.1.2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
(1) ท าความเข้ า ใจนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย นของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
(4) ทาความเข้าใจกับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
(5) กากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรับนักเรียน รายงาน สพฐ.
(6) จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน
1.1.3 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ผู้ ป กครอง หมายถึ ง บิ ด ามารดา หรื อ บิ ด า หรื อ มารดาซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ อ านาจปกครอง
หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจา
หรือเด็กที่อยู่รับใช้การงาน
คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา นานโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสั งกัดมา
วางแผนสู่การปฏิบัติในการกาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการรับนักเรียนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การ
ประชาสัมพันธ์ และการวินิจฉัยแก้ปัญหาในการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย
บค. หมายถึง แบบฟอร์มที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
พฐ. หมายถึง แบบฟอร์มที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้ยึด ทร.14 เขตการ
ปกครองการคมนาคมและสภาพพื้น ที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อโรงเรียนจะได้ให้ บริการการศึกษาและนักเรียน
สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก
ศูน ย์ประสานงานการรั บ นักเรี ยน หมายถึง การจัดตั้งศูนย์บริการการรับนักเรียน การ
แก้ปั ญหา การรั บ นั กเรี ย น การประสานงานกับหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ การรั บ
นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.1.4 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพฐ.
2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรั บ นั ก เรี ย นของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง
3. ตรวจสอบข้อมูลจานวนประชากรวัยเรียน
กลุ่มอายุ 4-11 ปี จากข้อมูลกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากสามะโน
ประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาที่จะเข้าเรียน
ชั้นอนุบาล 1 และชั้น ป.1
4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
5. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ
นักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ สาธารชน
ทราบ
6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพื่อ
ให้บริการข้อมูลและข่าวสาร
7. คณะกรรมการรับนักเรียน กากับดูแลการรับ
นักเรียน การคัดเลือกนักเรียนและการจัดที่
เ รี ย น ใ ห้ เ ด็ ก ก่ อ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประถมศึกษาที่ไม่มีที่เรียน
8. รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลา
ธันวาคม-มกราคม

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ธันวาคม-มกราคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มกราคม-กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการฯ

มกราคม-กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มกราคม-มีนาคม

สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มกราคม-มีนาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มกราคม-มีนาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการรับนักเรียน

มิถุนายน

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

1.1.5 Flow Chart
ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
และแนวปฏิบัติ

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน

ตรวจสอบข้อมูลประชากรวัยเรียน

จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน

ชี้แจงสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

กากับติดตามดูแลการรับนักเรียน

รวบรวมข้อมูลรายงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดหาที่เรียนให้นักเรียน
ที่ไม่มีที่เรียน

1.1.6 แบบฟอร์มที่ใช้
แบบ บค.01 – แบบ บค.31
แบบ พฐ.01 – แบบ พฐ.25
1.1.7 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 (2545)
(3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 3 (2553)
(4) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
(5) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
(7) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
(8) กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา พ.ศ.2550
(9) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545
(10) กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
(11) ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นั กศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ.2548
(12) ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
(13) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
(14) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
(15) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับผู้ที่มิใช่
ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ พ.ศ.2546
(16) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
(17) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
หรือหลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
(18) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
(19) แนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน
(20) แบบ พฐ.01 ––พฐ.25
(21) แบบ บค.01 ––บค.31

1.2 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์
1.2.1 วัตถุประสงค์
(1)
เพื่อให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
(2) เพื่อจัดทาทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(3) เพื่อให้การคุ้มครองด้านสิทธิมนุษย์ต่อกลุ่มคนที่ไม่มีสถานะใดๆ สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมีความสมดุลทั้งทางด้านมั่นคงและสิทธิมนุษยชน
1.2.2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
(1)
จัดให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(2) จัดทาทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ
1.2.3 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
เด็กไร้ สั ญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์ หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาที่ไม่มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือเด็กที่ไม่ใช่เชื้อชาติสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยดาเนินการ
เช่นเดียวกับเด็กที่มีสัญชาติไทยโดยทั่วไป รวมทั้งแนวปฏิบัติพิเศษ ซึ่งจาแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่
(1) วิธีการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
(2) ระหว่างนักเรียนเรียนอยู่ในสถานศึกษา
(3) การย้ายที่เรียนระหว่างปี
(4) เมื่อจบการศึกษา

1.2.4 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา ทาความเข้าใจแนวทางดาเนินการรับ
เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
2. สารวจและจัดทาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติเด็ก
ต่างชาติพันธุ์
3. ดาเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทย
ทั่วไป
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
โรงเรีย น หน่ว ยงาน บุคคล ครอบครั วในการ
จัดการการศึกษา
5. ติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหากับ
ผู้เกี่ยวข้อง
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ธันวาคม-มกราคม

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

กุมภาพันธ์-มีนาคม

สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการฯ
สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

เมษายน-พฤษภาคม
พฤษภาคม

พฤษภาคม-มิถุนายน
กรกฎาคม

สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

1.2.5 Flow Chart
ศึกษา ทาความเข้าใจ
แนวทางดาเนินการรับเด็ก
ไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์
สารวจและจัดทาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติเด็ก
ต่างชาติพันธุ์
ดาเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทย
ทั่วไป
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหา
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปและรายงานผล
ดาเนินงาน
1.2.6 แบบฟอร์มที่ใช้
(1) แบบสารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนซึ่ง
เป็นเด็กไร้สัญชาติต่างชาติพันธุ์
(2) บันทึกแจ้งประวัติบุคคล
(3) แบบสารวจเพื่อจัดทาทะเบียนสาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89)
1.2.7 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(1) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วย หลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 สาหรับ
เด็กที่ไม่มีสถานะ ทางทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทย
(4) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
(5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2549
(6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.
2547
(7) ระเบี ยบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสารวจและจัดทาทะเบียนสาหรับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548

1.3 การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น กลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
1.3.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) เพื่อเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
1.3.2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
(1) จัดเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) จัดระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
(3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ ห้องเรียนสาขา ฯลฯ เพื่อให้เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคน
และเรียนต่อเนื่องจนจบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.3 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษา
แล้วแต่ออกจากสถานศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.4 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึ กษาแนวปฏิ บั ติแ ละรายละเอีย ดการ
ดาเนินการ
2. สารวจและจัดทาระบบข้อมูลเด็กตกหล่น
เด็กกลุ่มเสี่ยงและ เด็กออกกลางคันในแต่ละปี
ให้ครอบคลุมและชัดเจน
3. แต่งตั้งและประชุมคณะทางานแก้ไขปัญหา
เด็ ก ตกหล่ น เด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย ง และเด็ ก ออก
กลางคัน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา
หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา
4. ชี้แจงและแนะนาแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไข
ปัญหา ให้สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ
5. ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันตามแนวทางที่กาหนด
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

พฤษภาคม

โรงเรียน/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มิถุนายน

คณะทางาน/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มิถุนายน

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

กรกฎาคม

โรงเรียน/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
โรงเรียน/
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

กรกฎาคม

1.3.5 Flow Chart

ศึกษาแนวปฏิบัติและ
รายละเอียด

สารวจและจัดทาระบบข้อมูล

แต่งตั้งและประชุมคณะทางานแก้ไข
ปัญหาเด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็ก
ออกกลางคัน

ชี้แจงและแนะนาแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหา
ให้สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ

ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันตามแนวทางที่กาหนด

สรุปและรายงานผลดาเนินงาน

1.3.6 แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน
หรือเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3.7 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545
(2) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

1.4 งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1.4.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย
และได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
(2) เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4.2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
(1) วางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้
เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง
(3) การอนุญาตให้สานักงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัด
การศึกษาให้กับเด็กที่มีความจาเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้
1.4.3 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการจัด
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
แต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม

1.4.4 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. วางแผนและกาหนดแนวทางในการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา
นอกระบบและแนวทางดาเนินการ
4. ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง
- อนุญาตให้สานักงานการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ด
การศึกษาให้กับเด็กที่มีความจาเป็นไม่สามารถ
เรียนในระบบได้
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
เมษายน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

พฤษภาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

มีนาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

1.4.5 Flow Chart

ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียด

สารวจและจัดทาระบบข้อมูล

แต่งตั้งและประชุมคณะทางานแก้ไขปัญหาเด็กตก
หล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน

ชี้แจงและแนะนาแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหาให้
สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ

ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ตามแนวทางที่กาหนด

สรุปและรายงานผลดาเนินงาน

