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คำนำ 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานงาน โดยใช้แนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักโดยเติมเต็มในส่วน
รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มท่ีใช้และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง คู่มือฉบับนี้มีคำอธิบายการ
ปฏิบัติงานมีเนื้อหาสาระท่ีสมบูรณ์ และมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่องในแต่ละงาน โดยจัดทำ
ลักษณะออนไลน์ในเว็บไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน รวบรวมกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการปฏิบัติในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทันสมัยตรงกับสมัย
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นบทนำท่ีกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์  
ขอบข่ายภารกิจ ขั้นตอนการจัดทำ ประโยชน์ของคู่มือ คำจำกัดความ ส่วนท่ี 2 เป็นขอบข่าย/ภารกิจกลุ่มงาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่วนท่ี 3 เป็นขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติให้กับ
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น 

  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำส่งผลให้ภาระงานมีความครอบคลุม
ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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ส่วนที ่๑ 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดต้ังขึ้นโดยการรวมเอากรมวิชาการ            
กรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าด้วยกัน เมื่อครั้งปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2546  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานส่วนกลางประจำภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศ ได้แก่ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจำนวน 183 เขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจำนวน 42 เขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 16 หน่วยงานประกอบด้วย 

1. สำนักอำนวยการ 
2. สำนักการคลังและสินทรัพย์ 
3. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. สำนักทดสอบทางการศึกษา 
5. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
6. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
8. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
9. สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ 
10. สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11. สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
12. สถาบันภาษาอังกฤษ 
13. สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
14. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
16. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอำนาจหน้าท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 
วรรคสองและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม 

1. กลุ่มอำนวยการ  
           2. กลุ่มบริหารบุคคล 

            3. กลุ่มนโยบายและแผน  
            4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
            5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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            6. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน  
            7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา
ออกเป็น 7 กลุ่ม   

1. กลุ่มอำนวยการ  
2. กลุ่มบริหารบุคคล  
3. กลุ่มนโยบายและแผน  
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน  
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีอำนาจหน้าท่ี ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

1.  ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา (มาตรา 36) 
2.   มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษาท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายนี้ ( พรบ.ระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ 
3. มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

             1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 
              2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
              3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
              4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
              5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
              6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              7) จัดระบบการประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
              8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
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พื้นท่ีการศึกษา 
              10) ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนกุรรมการ และคณะทำงานด้าน
การศึกษา 
              11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็น
หน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท้ังในเขตประถมศึกษาและเขตมัธยมศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนดในกฎหมาย และให้การ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีพฒันาคุณภาพและได้มาตรฐานงาน    

จากการวิเคราะห์บทบาทอำนาจหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และจากการศึกษา 
วิเคราะห์คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพบว่า  มีบางส่วนท่ีไม่ตรงกับสภาวะในปัจจุบันและในแต่ละสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามีรายละเอียดการปฏิบัติงานท่ีคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน   สำนักงานงานพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก จึงได้จัดทำคู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา         
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ขึ้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามี
คุณภาพ  ได้มาตรฐานงานและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหก้ลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครนายกมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ทันสมัย  เข้าถึงได้ง่าย แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  
3. เพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กำหนด
ขอบเขตงานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กร 
สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

3. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
5. ส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการลูกเสือเนตรนารี 
6. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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7. งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
8. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. งานวิเทศสัมพันธ์ 
10. ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
11. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
13. สนับสนุนการปฏบิัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้ันตอนการจัดทำ 
1. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์งานจากเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  สังเกตการปฏิบัติงานจริง 

  3. จัดทำ Work Flow อย่างง่าย 
4. จัดทำรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
5. มีการทดสอบโดยให้ผู้ปฎิบัติงานอ่าน และผู้ท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานอ่าน 
6. ตรวจสอบกับนิติกร ว่ามีประเด็นใดขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางหน่วยงาน

หรือไม่ หากมีให้แก้ไขปรับปรุง 
7. ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
8. ดำเนินการแจกจ่ายหรือเผยแพร่ 
9. ช้ีแจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี 
10. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน  
1. ช่วยลดการตอบคำถาม  
2. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ในสานักงานหรือหน่วยงานมักจะมีข้าราช การย้ายเข้าย้าย 

ออกเสนอ และจะต้องมีการสอนงานใหม่เกิดข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสานักงาน ดังนั้นคู่มือการ
ปฏิบัติงานจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานได้มาก  

3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน ปัญหาในลักษณะท่ีว่าผู้ปฏิบัติ งานไม่แน่ใจใน 
ขั้นตอนการทำงาน หรือไม่มั่นใจว่าทาๆไปแล้วถูกระเบียบหรือเปล่า การมีคู่มือช่วยลดปัญหาเหล่านี้และทำให้
สามารถทำงานด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น  

4. ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในการทำงาน หลายครั้งท่ีไม่สามารถช้ีวัดว่าใครทำงานมี 
ประสิทธิภาพมากกว่าใคร สามารถใช้คู่มือเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ และปรับให้การทำงานมีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกันได้  

5. ช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นในการทำงาน  
6. ทำให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชม ดูงาน หรือมีผู้มา 

ตรวจประเมิน การมีคู่มือการปฏิบัติงานจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นแบบมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และช่วยให้
สามารถอธิบายกระบวน งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

7. ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่ การลดขั้นตอน และระยะเวลา 
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อาจเป็นส่ิงท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การมีคู่มือจะช่วยเป็นฐานทาให้สามารถปรับปรุงงาน หรือออกแบบ
ระบบงานใหม่ได้ง่ายข้ึน 

คำจำกัดความ   
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  หมายถึง   เอกสารท่ีกลุ่มส่งเสริม        

การจัดการศึกษาจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นแนวทางให้บุคลากรในกลุ่มใช้ในการปฏิบติังานท่ีสามารถปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพการการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  ประกอบด้วย หัวข้อเนื้อหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขตการ
ปฏิบติังาน  คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน Flow Chart แบบฟอร์ม   
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 Flow Chart หมายถึง การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการทำงาน เพื่อให้เห็นถึง 
ลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน  สัญลักษณ์ ของ Flow Chart 
 

 
 
 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 
 
 

แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน 
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ส่วนที่ 2 
ขอบข่าย/ภารกิจกลุ่มงานส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการจัดการศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีกรอบการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าท่ีตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดดังนี้ 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. การจัดการศึกษาในระบบ 
 
 

1) การกำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 
2) การจัดการศึกษาในพื้นท่ีภูเขาทุรกันดารและชาวเล 
3) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์ 
4) การแก้ปัญหาเด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเส่ียงและเด็กออกกลางคัน 
5) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
          - การส่ังซื้อ ควบคุม จัดเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผล   การ
เรียน(ปพ.1) 
          - การส่ังซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(ปพ.2) 
           -  การส่ังซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
           - การตรวจสอบวุฒิ การรับรองการศึกษาและการเทียบโอน
ผลการเรียน 
 

2. การศึกษานอกระบบ 
 

1) การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เช่ือมโยงกับการจัด
การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

การส่งเสริมให้สถานศึกษาหน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาโดย
ร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุน 
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2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
งานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
 

 
3. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษา 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. การจัดการศึกษาเด็กพิการ     
เด็กด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

การส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  

2.การส่งเสริมและสนับสนุนเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ/โควตาพิเศษ 

การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ/โควต้าพิเศษ 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
- การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
- การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 
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5. งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการ  ลูกเสอื- เนตรนาร ี ยุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. งานแนะแนวในสถานศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
2. งานสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
3. งานกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4. งานลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดและผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

5. งานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
6. งานสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา
นักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 

การส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน
เด็กเยาวชนในสถานศึกษา 

7. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

 
 
6. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา - การระดมทุนเพื่อการศึกษา 

- การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 
2. งานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) 

- การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา  
- การติดตาม  ส่งใช้ของนักเรียนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา  
 

3. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
 

 
7. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
 

ขอบข่าย ภารกิจ 
1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประสานและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ 

2.งานความมั่นคงแห่งชาติ การประสานและส่งเสริมโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง 
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8. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานป้องกนัและแก้ไขปัญหาการใช้  
สารเสพติด 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 

2.งานความประพฤตินักเรียนนักศึกษา การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
3.งานป้องกนัปัญหาการแพร่ระบาดโรค
เอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

-การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ 
-การส่งเสริมการเรียนการสอนเพศศึกษา 
-การป้องกันและแกป้ัญหาต้ังครรภ์ก่อนวัยอนัควร 

4.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
9. งานวิเทศสัมพันธ์ 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานวิเทศสัมพันธ์ การประสานและส่งเสริมการวิเทศสัมพันธ์ 
2.งานแลกเปล่ียนนักเรียนทุนระหว่าง
ประเทศ 

โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 

 
10.งานประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
2.งานคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษา การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา 

-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-การดำเนินงานพุทธวจนะ 
-โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
-การเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
-กิจกรรมสถานศึกษา นักเรียนด้านคุณธรรมดีเด่น 
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11. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม
ทางการศึกษา  

- การสำรวจแหล่งเรียนรู้ 
- การจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ 

2.งานภูมิปัญญาท้องถิ่น - การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
12. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

-การแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.งานความเข้มแข็งชองชุมชน -การสร้างเครือข่ายชุมชน 
-การสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
13. ปฏิบัติงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานธุรการกลุ่ม -การจัดทำธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-การประชาสัมพันธ์ 
-การประสานงาน 

2.งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับจังหวัด 

3.งานแข่งขันวิชาการและศิลปหัตถกรรม 1.การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค 
 - ระดับก่อนประถมศึกษา (ทุกสังกัด) 
 - ระดับประถมศึกษา (ทุกสังกัด)  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
2.การประสานและสนับสนุนนักเรียนตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 
 3. การประสานนักเรียนในสังกัดท่ีเป็นตัวแทนระดับภาคเข้า
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

4.งานวันเด็กแห่งชาติ การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 3 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 

❖ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. การจัดการศึกษาในระบบ 
1.1 การกำหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ 
• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกำหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ 
ตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
3. เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและประชาชนเกิดความเข้าใจในแนวทางการรับนักเรียน 

และให้ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน 
4. เพื่อให้บุคลากรผู้ทำหน้าท่ีสามารถใช้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงตามบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1.ทำความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน 
4. ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
5. กำกับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรับนักเรียน รายงาน สพฐ. 
6. จัดหาท่ีเรียนให้นักเรียนท่ียังไม่มีท่ีเรียน 

• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
 การศึกษาภาคบังคับหมายถึงการศึกษาช้ันปีท่ีหนึ่งถึงช้ันปีท่ีเก้า (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) ของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
 เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับก่อน

ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือ 

ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือเด็ก
ท่ีอยู่รับใช้การงาน 
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  คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา
แต่งต้ังให้ทำหน้าท่ีให้คำปรึกษา นำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดมา
วางแผนสู่การปฏิบัติในการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการรับนักเรียนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  การ
ประชาสัมพันธ์และการวินิจฉัยแก้ปัญหาในการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย 

 บค.หมายถึงแบบฟอร์มท่ีกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหนว่ยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ 

พฐ. หมายถึง แบบฟอร์มท่ีกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานรับนกัเรียน สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 พื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการท่ีโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนดขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เคียงท้ังนี้ให้ยึด ทร.14 เขตการ
ปกครองการคมนาคมและสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์เพื่อโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและนักเรียนสามารถ
เดินทางมาเรียนได้สะดวก 

 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดต้ังศูนย์บริการการรับนักเรียน           
การแก้ปัญหาการรับนักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือดำเนินการอืน่ใดเพื่อให้การรับ
นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียนของ สพฐ. 

ธันวาคม-
มกราคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มกราคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3.ตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4-11 ปี 
จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจาก
สำมะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาท่ีจะเข้าเรียนชั้น
อนุบาล 1 และชั้น ป.1  

มกราคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/คณะ
กรรมการฯ 

4.แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

5.ประชุมชี้แจงสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับกฎหมายการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารชนทราบ 

มกราคม -
มีนาคม 

สานศึกษา/เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

6.จัดต้ังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพ่ือให้บริการข้อมูลและ
ข่าวสาร 

มกราคม -
มีนาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

7.คณะกรรมการรับนักเรียน กำกับดูแลการรับนักเรียน การ
คัดเลือกนักเรียนและการจัดที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษาท่ีไม่มีที่เรียน 

มกราคม -
มีนาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการรับนักเรียน 

8.รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มิถุยนายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
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• Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
แบบบค.01 – แบบบค.31 
แบบ พฐ.01 – แบบพฐ.25 

• เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf 
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับท่ี 2 (2545) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf 
3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับท่ี3 (2553) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf 
4.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ 

แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน 

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 

ตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียน 

ชี้แจงสถานศึกษาและผู้เก่ียงข้อง 

จัดต้ังศูนย์ประสานงาน 
การรับนักเรียน 

กำกับ ติดตามดูแลการรับนักเรียน 

รวบรวมข้อมูลรายงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน 

 

http://www.local.moi.go.th/law90.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
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5.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf 

6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 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/moelawactv253-23-08-2010.pdf 

7.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf 

8.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการ 
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-
2010.pdf 

9.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค 
บังคับ พ.ศ. 2545 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf 

10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 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.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-08-2010.pdf 

14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328 
15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ท่ีมิใช่ 

ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กท่ีมีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่  
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. แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรับนักเรียนE0443-1.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 

 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
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/acteng/01/0101-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.pdf
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-08-2010.pdf
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99E0443-1.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%90.01%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2195-306.pdf
https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1
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1.2 การจัดการศึกษาในพื้นท่ีภูเขาทุรกันดารและชาวเล 
• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในพื้นท่ีภูเขาทุรกันดารและชาวเลท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้ 
ได้รับการศึกษาครบทุกคน 

2. เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีนักเรียนในพืน้ท่ีภูเขาทุรกันดารและ 
ชาวเลได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. จัดให้เด็กวัยเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริการของโรงเรยีนท่ีอยู่พื้นท่ีภูเขา ทุรกันดารและชาวเลให้ 

ได้เข้าเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้องได้แก่สำนักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนการศึกษาเฉพาะทางการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวชุมชนสถาบันทางศาสนาและสถาบันอื่นๆ 
เพื่อจัดให้นักเรียนในพื้นท่ีภูเขาทุรกันดารและชาวเลใหไ้ด้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา หมายถึง การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่า 

ด้วยการศึกษาแห่งชาติให้แก่เด็กท่ีอยู่ในพื้นท่ีภูเขาและท่ีอยู่ห่างไกลทุรกันดารห่างจากชุมชนท่ัวไป 
เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
ชาวเล หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง 

อันแตกต่างไปจากคนไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคใต้ของประเทศไทยในฝ่ังอันดามันอาศัยใน 
เรือเพื่อใช้เป็นบ้านและยานพาหนะ 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาเด็กที่อยู่ในพ้ืนที่ภูเขาทุรกันดารและ
ชาวเลที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบงัคับให้ได้รับการศึกษา  

พฤศจิกายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2.สำรวจและจัดทำระบบข้อมูลเด็กที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาท่ีห่างไกล
ทุรกันดารและชาวเล 

กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 

โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3.แต่งต้ังคณะกรรมการและจัดประชุม เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาและจัดเด็ก
ให้ได้เข้ารับการศึกษา 

เมษายน 
พฤษภาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. ติดตามตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหา 
 

มิถุนายน โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน กรกฎาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
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Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
แบบบค.01 – แบบบค.31 
แบบ พฐ.01 – แบบพฐ.25 

• เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf 
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับท่ี 2 (2545) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf 
3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับท่ี 3 (2553) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.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. 2546และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 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/moelawactv253-23-08-2010.pdf 

7.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf 

ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาเด็กที่อยู่ในพ้ืนที่
ภูเขาทุรกันดาร 

แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาแก้ปัญหา 

สำรวจและจัดทำระบบข้อมูล 

ติดตามตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหา 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

http://www.local.moi.go.th/law90.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
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/acteng/01/0101-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.pdf
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf
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8. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและ                
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-
02-12-2010.pdf 

9. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค 
บังคับพ.ศ. 2545 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf 

10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 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.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-08-2010.pdf 

14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328 

15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ท่ีมิใช่ 
ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กท่ีมีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่      
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. แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรับนักเรียนE0443-1.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 
 
 

1.3 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ ์
• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับ 
  2. เพื่อจัดทำทะเบียนให้เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนให้สอดคล้อง 
กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-12-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/stdformact51-23-08-2010.pdf
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99E0443-1.pdf
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%90.01%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2195-306.pdf
https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1
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3. เพื่อให้การคุ้มครองด้านสิทธิมนุษย์ต่อกลุ่มคนท่ีไม่มีสถานะใดๆ สามารถดำเนินการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมีความสมดุลท้ังทางด้านมั่นคงและสิทธิมนุษยชน 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. จัดให้เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษา 

ภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
2. จัดทำทะเบียนให้เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนให้สอดคล้อง 

กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
3. ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ 

• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 
เด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์ หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาท่ีไม่มี 

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือเด็กท่ีไม่ใช่เช้ือชาติสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีประเทศไทย 
ดำเนินการเช่นเดียวกับเด็กท่ีมีสัญชาติไทยโดยท่ัวไป รวมทั้งแนวปฏิบัติพิเศษ  ซึ่งจำแนกได้ 4  
ประเภท ได้แก่ 
  1. วิธีการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา 
  2. ระหว่างนักเรียนเรียนอยู่ในสถานศึกษา 

3. การย้ายท่ีเรียนระหว่างปี 
4. เมื่อจบการศึกษา 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษา ทำความเข้าใจแนวทางดำเนินการรับเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติ
พันธ์ุ 

ธันวาคม 
มกราคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สำรวจและจัดทำข้อมูลเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธ์ุ กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 

สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ดำเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทยทั่วไป เมษายน 
พฤษภาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโรงเรียน หน่วยงาน บุคคล 
ครอบครัวในการจัดการการศึกษา 

พฤษภาคม สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหากับผู้เก่ียวข้อง 
 

พฤษภาคม
มิถุนายน 

สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน กรกฎาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
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Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
-แบบสำรวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีท่ี 7-16 ปี) ท่ียังไม่ได้เข้าเรียนซึ่งเป็น 

เด็กไร้สัญชาติต่างชาติพันธุ์ 
  -บันทึกแจ้งประวัติบุคคล 
  -แบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89) 

• เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1.ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วย หลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน 

สถานศึกษา  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 

สำหรับเด็กท่ีไม่มีสถานะ ทางทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทย 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328 

  4. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf 

   
 

สำรวจและจัดทำข้อมูลเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธ์ุ 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สรุปและรายงานผลดำเนินงาน 

ศึกษา ทำความเข้าใจแนวทางดำเนินการรับ
เด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธ์ุ 

ติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหา 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทยทั่วไป 

http://kormor.obec.go.th/discipline/dis-033.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-5.pdf
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5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2549 
  6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน นักศึกษา       
พ.ศ.2547 
  7. ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 

1.4 การแก้ปัญหาเด็ก เด็กตกหล่น  กลุ่มเสี่ยง  และเด็กออกกลางคัน 
• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. เพื่อเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

  1. จัดเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. จัดระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้องได้แก่สำนักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศูนย์การเรียนในสถานประกอบกา รห้องเรียนสาขาฯลฯ เพื่อให้เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและ
เรียนต่อเนื่องจนจบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 

เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ียังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน 
เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กท่ีมแีนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ีเคยเข้าเรียนในสถานศึกษา 

แล้วแต่ออกจากสถานศึกษาก่อนท่ีจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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• ขั้นตอน/รายละเอียดในการปฏิบัติงาน 

 
ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียดการดำเนินการ ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สำรวจและจัดทำระบบข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออก
กลางคันในแต่ละปีให้ครอบคลุมและชัดเจน 

พฤษภาคม โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3. แต่งต้ังและประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง
และเด็กออกกลางคันเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข
ปัญหา 

มิถุนายน คณะทำงาน/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ชี้แจงและแนะนำแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหา ให้สถานศึกษารับทราบ
และถือปฏิบัติ 

มิถุนายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/ 

5. ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตามแนวทางที่
กำหนด 

กรกฎาคม โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

กรกฎาคม โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 
Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังและประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเด็ก
ตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน 

ชี้แจงและแนะนำแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหาให้
สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ 

สรุปและรายงานผลดำเนินงาน 

ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียด 

ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ตามแนวทางที่กำหนด 

สำรวจและจัดทำระบบข้อมูล 
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• แบบฟอร์มที่ใช ้
แบบสำรวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีท่ี 7-16 ปี) ท่ียังไม่ได้เข้าเรียน 

หรือเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคันหรือมีแนวโน้มวา่จะออกกลางคันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

• เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.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 

1.5.1 การสั่งซ้ือ ควบคุมและจัดเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดหา ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนท่ีสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบ 

ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา 
3. เพื่อยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การส่ังซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. การให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนท่ีสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบ 

ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา 
3. การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 
หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดทำข้ึนเพื่อใช ้

ประกอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามภารกจิการจดัการศึกษา  จัดทำข้ึน 
1. เพื่อบันทึกข้อมูลในการดำเนินงานการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผล 
2. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูลและผลการเรยีนของนักเรียน 
3. เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของนักเรียน 
หลักฐานการศึกษาไว้เป็น 2 กลุ่มคือ 
-เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบได้แก ่

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
3) แบบรายงานผูส้ำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

-เอกสารหลักฐานทีส่ถานศึกษาดำเนนิการเองได้แก ่
1) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์(ปพ.4) 
2) เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
3) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล(ปพ.6) 
4) ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
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5) ระเบียนสะสม(ปพ.8) 
6) สมุดบันทึกผลการเรียนรู ้(ปพ.9) 

  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ตามเกณฑ์การผ่านช้ันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดทำและออกเอกสารนี้ให้กับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล  ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียน 
2) ผลการเรียนสาระการเรียนรู ้
3) ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
4) ผลการประเมนิคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
5) ผลการประเมนิการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
6) ผลการประเมนิระดับชาติ 
7) สรุปผลการเรียน 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
▪ การส่ังซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 
ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2.สถานศึกษาทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีของ

สถานศึกษา 
3. กรณีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดซื้อเอง  
   - ทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของสกสค. โดยระบุชื่อ  
นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ 
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการซื้อเอง 
  -สำนักงานเขตพ้ืนที่ทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของสกสค. 
โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

4.ผู้รับมอบฉันทะของสำนักงานเขตพ้ืนที่/สถานศึกษา นำแบบพิมพ์ที่ซื้อมา
ลงบัญชีรับ -จ่ายแบบพิมพ์เพ่ือควบคุมหมายเลขของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

ภายใน 3 วันทำ
การ 

เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. สถานศึกษานำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาและ
จัดเก็บเพ่ือประโยชน์ต่อไป 

 เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 
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Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
กรณีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ซื้อ                                           กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษาทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึง
องค์การค้าของ สกสค.โดยระบุ
ชื่อ นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะ 

ทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของ
สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/บคุลากร
ของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ -จ่ายแบบพิมพ์เพ่ือควบคุมหมายเลข 

สถานศึกษานำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของ
สถานศึกษาและจัดเก็บเพ่ือประโยชนต์่อไป 
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▪ การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2. กรณี แบบพิมพ์สูญหาย 
2.1 ผู้ทำให้สูญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพ่ือลง
บันทึกประจำวัน แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน 
2.2 สถานศึกษาทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 ฉบับที่สูญหาย(แนบ
เอกสารลงบันทึกรายงานประจำวัน)ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสอบสวนข้อเท็จจริงและทำรายงานขอ
ยกเลิกพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ส่วนกลางเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภูมิภาครายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 
2.4 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือผู้ว่าราชการจงัหวัด
ทำการสอบสวนสถานศึกษาให้ได้ความจริงอีกครั้งหน่ึงก่อนลงนามประกาศ
ยกเลิกแบบพิมพ์ 
2.5 แจ้งประกาศการยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจงัหวัด
ทุกจังหวัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่ทุกสำนักงานเขต 

ภายในสองสัปดาห์
หลังรับเรื่อง 

เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

3. กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ชำรุดด้วยเหตุจนไม่สามารถใช้การได้  
3.1 สถานศึกษาทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์  โดยระบุ สาเหตุ เลขที่ 
และจำนวนแบบพิมพ์ที่เสียหายเสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบสวน 
ถ้าเสียหายเล็กน้อย อาจไม่ต้องยกเลิก แต่เห็นควรยกเลิกเสนอสำนักงาน
เขตพ้ืนที่ 
3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ฉบับที่
เสียหายส่วนกลางเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ภูมิภาครายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพ่ือ
ลงนาม 
3.4 เมื่อผู้ประกาศยกเลิกลงนามแล้วให้สถานศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่แจ้ง
ประกาศทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่ทุก
สำนักงานเขต 

ภายในสอง
สัปดาห์/หลังรับ
เรื่อง 

เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา/ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริม 
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Flow Chart  
 
 
 
             กรณีแบบพิมพ์สูญหาย                                                                 กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ชำรุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
-หนังสือการส่ังซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา 
-แบบยื่นคำร้องขอ ปพ. 1 
-บัญชีรับ-จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร 

• เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ทำให้สูญหายแจ้งความ
เอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าท่ี

ตำรวจ 

สถานศึกษาทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ 

แจ้งประกาศการยกเลิก 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสอบสวน
ข้อเท็จจริงและทำรายงานขอยกเลิก 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดทำการสอบสวนก่อนลง
นามประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ 
 

สถานศึกษาทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบสวน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานขอ
ยกเลิกแบบพิมพ์ 

แจ้งประกาศการยกเลิก 

http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
http://academic.obec.go.th/web/node/108
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
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4.คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีวก 558/2546 เรื่อง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf 
5.แนวทางการดำเนินงานจัดเก็บหลักฐานสำคัญทางการศึกษา 
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 การสั่งซ้ือ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
• วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดหา ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร  
(ปพ.2) ให้ถูกต้อง 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การส่ังซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

การยกเลิกหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นหลักฐานเอกสารทางการศึกษา 
ท่ีออกให้กับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ซึ่งเป็นการศึกษา 9 ปีและสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อแสดง
วุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา  นักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของตนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าทำงานหรือเพื่อการอื่นใดท่ีต้องการแสดงวุฒิการศึกษา  
โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2.สถานศึกษาทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรต่อสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

3. กรณีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดซื้อเอง  
   - ทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรถึงองค์การค้าของ สกสค. 
โดยระบุชื่อ นามสกุลผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ 
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการซื้อเอง 
  - สำนักงานเขตพ้ืนที่ทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรถึงองค์การ
ค้าของสกสค. โดยระบชุื่อ นามสกุลคร/ูบุคลากรของสถานศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

4.ผู้รับมอบฉันทะของสำนักงานเขตพ้ืนที่/สถานศึกษา นำแบบพิมพ์
ประกาศนียบัตรลงบัญชีการสั่งซื้อแบบพิมพ์เพ่ือควบคุมหมายเลขชุดที่ 
เลขที่ในบัญชีการสั่งซื้อของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ภายใน 3 วัน 
ทำการ 

เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. สถานศึกษานำประกาศนียบัตรลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาและ
จัดเก็บเพ่ือประโยชน์ต่อไป 

 เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

 
 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf
http://202.143.173.94/km/research/1385437996_%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.pdf
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user10/nawpatibut44.pdf
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Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
   กรณีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ซื้อ                                     กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 
-แบบคำร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร 
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

• เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษาทำหนังสือขอซื้อประกาศนียบัตร
ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ทำหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตรถึง
องค์การค้าของ สกสค.โดยระบชุื่อ 
นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะ 

ทำหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตรถึงองค์การ
ค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ -จ่ายแบบพิมพ์เพ่ือควบคุมหมายเลข 

สถานศึกษานำประกาศนียบัตรลงบัญชีรับแบบพิมพ์
ของสถานศึกษาและจัดเก็บเพ่ือประโยชนต์่อไป 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
http://academic.obec.go.th/web/node/108
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
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 5. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดทำ จัดส่ง และจัดเก็บ
แบบ 
รายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf 
 6. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 329 /2546 เรื่อง การจัดทำและการควบคุมระเบียนผล
การ 
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P
_329-2546_1-51.pdf 

7. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

1.5.3 การสั่งซ้ือ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
• วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ให้ถูกต้อง 
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

การจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 

แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารหลักฐานท่ีโรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัด 
ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       ขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
        โรงเรียน   
          ส่ังซื้อโดยตรงได้ท่ีองค์การค้าของ สกสค.  ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ 

การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
1) แต่งต้ังนายทะเบียนของสถานศึกษา เพื่อรับผิดชอบการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.

3)  และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ของสถานศึกษา 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.3) เป็นคราวๆ ไป

ประกอบด้วย   ผู้เขียน/พิมพ์  ผู้แทน  และผู้ตรวจ  
3) นายทะเบียน เป็นผู้กำกับดูแลใช้แบบพิมพ์เอกสารท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น      
แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.3)    
     จำแนกเป็น 3 แบบ คือ แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับช้ัน 
      -ประถมศึกษา (ปพ.3:ป) 
      -มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3:บ) 
      - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ) 
การกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3 : ป, ปพ.3 : บ  และ ปพ.3 : พ) 

-ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียน  หรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด  หรือคอมพิวเตอร์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง  กรณีใช้วิธีการเขียน ให้ใช้หมึกสีดำเท่านั้น   

-ตัวเลขท่ีกรอกควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก  
-ห้ามลบ  หรือขูดข้อมูลท่ีกรอกไปแล้ว 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_329-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_329-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
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-กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปล่ียนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความท่ีเขียนผิด หรือข้อความท่ี 
ต้องการเปล่ียนแปลง แล้วเขียนข้อความท่ีถูกต้องหรือข้อความท่ีต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดง  และให้
ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามกำกับไว้ 

การเก็บรักษา แบบ ปพ.3  
1) โรงเรียน ต้องจัดทำ ปพ.3 ด้วยต้นฉบับท้ังสอง/สามชุด โดยส่ังซื้อแบบพิมพ์จากองค์การค้า 

ของ สกสค.  
2) ผู้จบการศึกษาวันเดือนปีเดียวกันถือเป็นจบ การศึกษารุ่นเดียวกันให้จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จ 

การศึกษา (ปพ.3)  เป็นฉบับเดียวกัน โดยให้เลขลำดับท่ีต่อเนื่องกันในฉบับเดียวกัน  แต่เมื่อใดท่ีจบการศึกษา
ต่างวันเดือนปีกัน ต้องจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แยกฉบับกันกษา แบบ ปพ.3 

3) เมื่อจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคนและนาย
ทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องท่ีกำหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์
ใหญ่ หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร 

4) ผู้อำนวยการ หรือครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ท่ีจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ 
และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร 

สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามแนวปฏิบัติข้างต้น เพื่อใช้เป็น 
หลักฐานสำหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป 

5.   สถานศึกษาจะต้องส่งเอกสารท่ีจัดทำเรียบร้อยแล้ว ไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเก็บรักษา ต้องส่งด้วยต้นฉบับ ภายใน 30 วันหลังจากผู้เรียนได้รับ  
การอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2. ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ  การจัดซื้อและการจัดเก็บ มกราคม-มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/

สถานศึกษา 
3. แจ้งเป็นหนังสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
(ปพ.๓)  ตามระเบียบกำหนด 

มีนาคม-เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา ภายใน 3 วัน 
ทำการ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ติดตามสถานศึกษาท่ีไม่ส่งตามระยะเวลาท่ีกำหนด ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน พฤษถาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
Flow Chart  
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• แบบฟอร์มที่ใช ้
-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 
-แบบคำร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร 
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

• เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf 
 5. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดทำ จัดส่ง และจัดเก็บ
แบบ 
รายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf 
 6. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 329 /2546 เรื่อง การจัดทำและการควบคุมระเบียนผล
การ 
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ  การ
จัดซื้อและการจัดเก็บ 

แจ้งเป็นหนังสือราชการใหส้ถานศึกษาส่งแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ตามระเบียบกำหนด 

จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ติดตามสถานศึกษาท่ีไม่ส่งตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
http://academic.obec.go.th/web/node/108
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
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http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P
_329-2546_1-51.pdf 

7.คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 616/2552 
   เรื่อง การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.1) 
      8.คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 617/2552 
     เรื่อง การจัดทำประกาศนียบัตร หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.2) 
      9.คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 618/2552 
     เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแกนกลา(ปพ.3) 
      10.คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 619/2552 
     เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน 

11. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

1.5.4 การตรวจสอบวุฒิการรับรองการศึกษาและเทียบโอนผลการเรียน 
• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 
2. เพื่อรับรองการศึกษา 
3. เพื่อเทียบโอนผลการเรียน 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 

  2. การรับรองการศึกษา 
3. การเทียบโอนผลการเรียน 

• จำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเข้าทำงานหรือศึกษาต่อ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซึ่งเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาท่ีจบการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ 

ตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บหลักฐานการจบ
การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดทำและรายงานมาให้ทราบในแต่ละครั้งท่ีมีผู้จบการศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีผู้จบการศึกษาเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลผู้จบการศึกษา  
และมีหน้าท่ีในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สามารถตรวจสอบวุฒิสำหรับผู้จบการศึกษา 
ตามหลักสูตรเดิมประเภทนักเรียน ในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 ย้อนลงไป ส่วนประเภทสมัครสอบ บุคคลภายนอก ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญสามารถขอตรวจสอบวุฒิสำหรับผู้จบการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526 
ย้อนลงไปหากตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ผลประการใด หน่วยงาน/สถานศึกษาจะมีหนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบ ไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีขอตรวจสอบวุฒิโดยตรง ในการขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของเอกสารการศึกษา ไม่สามารถถือหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิไปด้วยตนเองได้ สำหรับการ

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_329-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P_329-2546_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
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ตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ และตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษาฉบับต่างๆ  

การรับรองการศึกษา หมายถึง การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียน 
ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ 

การออกหนังสือรับรองการศึกษา ผู้จบการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีประสงค์จะ 
ขอหนังสือรับรองการศึกษาวุฒิในประเทศ สามารถติดต่อยื่นคำร้องขอได้ ท่ีสถานศึกษาทุกแห่ง  หนังสือรับรอง
การศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร ใบแทนประกาศนียบัตร ใบแทนใบสุทธิ หนังสือรับรองความรู้ ใบ ป.04 ใบ 
ป.05 ใบ รบ.1ใบ ปพ.1ใบรับรองวุฒิ ใบแสดงผลการเรียนเป็นรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ(transcript) 
ใบรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ใบแปลประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับหนังสือรับรอง
การศึกษาเป็นภาษาอังกฤษออกให้เพื่อใช้ในต่างประเทศ) 

การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนำผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ 
หรือประสบการณ์การทำงาน  การฝึกอาชีพ มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนผลการเรียน 

ผู้ท่ีกำลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือมีผลการเรียนท่ีสะสมไว้และจะขอเทียบโอน 
ผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพื่อ
เรียนต่อเนื่องให้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ ท้ังวุฒิในประเทศและวุฒิต่างประเทศ สามารถติดต่อขอสมัคร
เข้าเรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรท่ีประสงค์จะเข้าเรียน และยื่นผลการเรียนท่ีสะสมไว้หรือยื่นเอกสาร
การศึกษาท่ีได้เคยเรียนเดิม เพื่อให้สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนเป็นผู้พิจารณาเทียบโอน โดยไม่ต้องเริ่มต้นเรียน
ใหม่ แต่สามารถเรียนต่อเนื่องได้ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียน แต่ผู้ขอ
เทียบโอนจะต้องมีเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ หรือสถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนอาจจะ
ประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบ
มาตรฐาน การทดสอบทักษะประสบการณ์ หรือการฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนว
การเทียบโอนผลการเรียนไว้สำหรับสถานศึกษา  

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
▪ การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 

 
ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2.ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามท่ีหน่วยงาน/สถาบันขอความร่วมมือ ตลอดปี คณะกรรมการ/ 
3. เสนอผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอำนาจลงนาม ภายใน 1 

สัปดาห์ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้สถาบันและหน่วยงานที่ขอทราบ ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
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Flow Chart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

▪ การรับรองการศึกษา 
 
ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2.ดำเนินการรับรองการศึกษาให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลโดย
สถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให ้

ตลอดปี  

3. เสนอผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอำนาจลงนาม ภายใน 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
4. แจ้งผลการรับรองความรู้ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคล ภายใน1 สัปดาห์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
 
Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามท่ีหน่วยงาน/สถาบันขอความร่วมมือ 

แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดำเนินงาน 

ดำเนินการรับรองการศึกษา 

แจ้งผลการรับรองความรู ้

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดำเนินงาน 

เสนอผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
หรือผู้มีอำนาจลงนาม 

 

ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอำนาจ
ลงนาม 
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▪ การเทียบโอนผลการเรียน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดำเนินงาน 
 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ชี้แจงทำความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
3. สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
 
Flow Chart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
- 

• เอกสารที่เก่ียวข้อง 
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 ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferGradeIntoInternalEducationSyste
m_1-51.pdf 

6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89327 

ชี้แจงทำความเข้าใจการเทียบโอนให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด 

ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา 

สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดำเนินงาน 

http://210.1.20.39/resources/node/285
http://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferGradeIntoInternalEducationSystem_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferGradeIntoInternalEducationSystem_1-51.pdf
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89327
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7.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของ
สถานศึกษา 2547 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_MOETestimonialAndSchoolAssuranceDocumentIs
sueingProcedure_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 เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษา 
สำหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgr
am_1-51.pdf 

11.แนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferBasicAndCollegeGrade_1-51.pdf 
  12.แนวทางผลการเทียบโอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2
e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b881e
0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.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.แบบคำร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf แบบคำร้อง
ขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_MOETestimonialAndSchoolAssuranceDocumentIssueingProcedure_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_MOETestimonialAndSchoolAssuranceDocumentIssueingProcedure_1-51.pdf
http://www.kuchinarai.ac.th/document/57/Job02.pdf
http://pkc.ac.th/main/attachments/article/115/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgram_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgram_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferBasicAndCollegeGrade_1-51.pdf
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.pdf
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.pdf
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce0b8a5e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.pdf
http://bet.obec.go.th/bet/385
http://bet.obec.go.th/bet/374
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_DomesticQualifyCompare1_1-51.pdf
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf%20แบบคำร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf%20แบบคำร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา
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2. งานการศึกษานอกระบบ 
 2.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

• วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย 

และได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 
2. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางท่ีจะเช่ือมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้ 

เช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อย่างท่ัวถึง 
  3. การอนุญาตให้สำนักงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัด
การศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความจำเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้ 

• คำจำกดัความ 
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย   

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการจัด
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
แต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัย 

เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษานอกระบบและแนวทาง
ดำเนินการ 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
          -อนุญาตให้สำนักงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนในระบบ
ได้ 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
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Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
- 

• เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89184 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-e.pdf 

2.2 การจัดการศึกษาทางเลือก 
• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 

2. เพื่อให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจท่ีถูกต้องและจัดการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดการศึกษาทางเลือก 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางเลือก 
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การศึกษาทางเลือก  หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ยืนอยู่บนรากฐาน 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

วางแผนและกำหนดแนวทาง 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ 

ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้อง 

สร้างความรู้ความเข้าการจัดการศึกษานอกระบบและ
แนวทางดำเนินการ 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89184
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ทางศาสนธรรม รากฐานทางปัญญา รากฐานทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตตามศักยภาพ ใน
ธรรมชาติของตัวเด็กโดยเน้นท่ีความสุขและการอยู่ร่วมกันแบบสันติ รูปแบบการศึกษาทางเลือกจะเป็นรูปแบบ
ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเนื้อหาสาระท่ีเรียนรู้   การศึกษาทางเลือก
อาจจำแนกได้ ๗ ฐานการเรียนรู้คือ  
             1.การศึกษาทางเลือกท่ีจัดโดยครอบครัว หรือ Home School ครอบคลุมท้ังแบบครอบครัว
เด่ียวและกลุ่มครอบครัวหรือเครือข่าย ปัจจุบันมีอยู่เกือบ ๑๐๐ ครอบครัวทั่วประเทศ  
            2.การศึกษาทางเลือกท่ีอิงกับระบบของรัฐ ได้แก่ โรงเรียนในระบบท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบ เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์ของผู้เรียน มีการสร้างเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น โรงเรียน
หมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนปัญโญทัย เป็นต้น  
             3.การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ได้แก่ พ่อครูแม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีสังกัดกลุ่ม
หรือเครือข่าย และดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังท้ังแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ใน
ความรู้ด้านศิลปะการช่าง การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร การอ่านเขียนอักษรโบราณ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ฯ 
             4.การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม ซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกและสาธารณะโดย
เน้นศาสนธรรม มีกิจกรรมการฝึกฝนจิตใจและวิถีชีวิตท้ังแนวปฏิบัติธรรม การปฏิบัติสมาธิ แนวต่อต้านบริโภค
นิยม แนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ได้แก่ สัมมาสิกขา สันติอโศก ปอห์เนาะ  
             5.การศึกษาทางเลือกท่ีเป็นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาท่ีมีเจตนา
ในการจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายของตน ในรูปแบบกระบวนวิชา การฝึกอบรม การบรรยาย เช่น สถาบัน
การเรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย์ ชมรม อาทิ เสมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน มหาวิชชาลัยชุมชน
ปักษ์ใต้ โรงเรียนใต้ร่มไม้ โรงเรียนชาวนา สถาบันโพธิยาลัย เป็นต้น  
            6.การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นภาคการเรียนรู้ท่ีกว้างขวาง
หลากหลายท่ีสุด ท้ังกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พื้นบ้าน การพัฒนาอาชีพ 
การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การอนุรกัษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ – ส่ิงแวดล้อม การอนามัยและ
สาธารณสุข การป้องกันยาเสพติด สิทธิชุมชน เป็นต้น  
             7.การศึกษาทางเลือกผ่านส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ท้ังท่ีผ่านส่ือสารมวลชนประเภท
ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และส่ือสมัยใหม่อย่างเว็บไซต์ รวมถึงห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเท่ียว หรือแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะท่ีให้สาระความรู้ มีความต่อเนื่อง ก่อเกิดการเรียนรู้อย่างหนึ่ง  

จุดเด่นของการศึกษาทางเลือก  
1. การศึกษาทางเลือก มิได้มีเป้าหมายการศึกษาเพื่อสนับสนุนปัจเจกบุคคล อย่างท่ี 

การศึกษาท้ัง 3 ระบบนั้นเป็น หากแต่มีเจตนาเพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนรวม แก้ปัญหาของส่วนรวม  
2. การศึกษาทางเลือก มุ่งเน้น ” กระบวนการของการเรียนรู”้ แบบเอาปัญหาเป็นตัวตั้ง มิใช่ 

     เอาหลักสูตรเป็นตัวตั้ง  
                     3. การศึกษาทางเลือก เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอย่าง
เสมอภาคภายในกลุ่ม – ชุมชนมิได้มีผู้สอนและผู้เรียนท่ีสัมพันธ์กันในเชิงอำนาจ  
                     4. การศึกษาทางเลือก มิได้มีเนื้อหาหลักสูตรใด ๆ ท่ีอิงต่อระดับทางการแต่อย่างใดหากแต่
เป็นองค์ความรู้ท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากปัญหาชุมชนเอง  
                     5. การศึกษาทางเลือก ไม่ได้ต้องการสร้างผู้เรียนท่ีมีความเหมือนหากแต่ต้องการให้ความต่าง
งอกงามอย่างเป็นไทย  
 



๔๐ 
 

• ขัน้ตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดการจัดการศึกษาทางเลือก ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือกและแนวทาง
ดำเนินการ 

เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือกและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. แต่งต้ังคณะนิเทศและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางเลือกในสังกัด ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
คณะนิเทศ 

5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
 
Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือกและแนวทาง
ดำเนินการ 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือกและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก 

จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

แต่งต้ังคณะนิเทศติดตามและนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ทางเลือกในสังกัด 



๔๑ 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
- 

• เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1.การศึกษาทางเลือกในโรงเรียน 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723 
http://teacher.obec.go.th/index1.htm 

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับ 
การศึกษาท่ีหลากหลายตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. จัดแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาท่ีเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตท่ีเป็นการเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ จากการทำงาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะท่ีสำคัญคือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลา
เรียนท่ีแน่นอน ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มี
สถานท่ีแน่นอน เรียนท่ีไหนก็ได้ ลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อความรู้และนันทนาการ อีกท้ังยัง
ไม่จำกัดเวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต 

รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีรูปแบบการศึกษา  
หรือการเรียนรู้ท่ีตายตัว ไม่มีหลักสูตรเป็นตัวกำหนดกรอบกิจกรรม หรือขอบข่ายสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้
ขึ้นอยู่กับความต้องการ และแรงจูงใจใฝ่รู้ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี เราสามารถจัดกิจกรรม เพื่อเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ดังนี้  

1.จัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่นห้องสมุดประชาชน การเรียนรู้ด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ พิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน การจัดกลุ่มเสวนา หรือ
การอภิปราย กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และ
ความรู้ต่างๆ ฯลฯ 

2.ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ สนับสนุนส่ือแก่ 
หน่วยงานและแหล่งความรู้ต่างๆ 

3.ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดในสถานท่ีราชการ  
สถานประกอบการ ฯลฯ 

4.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มต่างๆ ตามความต้องการ และความสนใจ เช่น กลุ่ม 
ดนตรี กลุ่มส่ิงแวดล้อม พัฒนาชุมชน ฯ 
 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723


๔๒ 
 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
3. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
4. สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
5. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน จัดเก็บเป็นข้อมูล
สารสนเทศ 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
 
Flow Chart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
- 

• เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. การศึกษาอัธยาศัยคืออะไร 

http://education.dusit.ac.th/edu_doc/news/new250110.html 
2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. ๒๕๕๑ 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law030351-1.pdf 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน 
จัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

http://education.dusit.ac.th/edu_doc/news/new250110.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law030351-1.pdf


๔๓ 
 

❖ งานส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

• วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
2. เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองและสถาน 

ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
3. เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. การอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. การจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
4. การเทียบโอนผลการเรียน 
5. การย้ายภูมิลำเนา 
6. การเลิกการจัดการศึกษา 

  7. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา 
• คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 

การศึกษาโดยครอบครัว   หมายถึง   การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีครอบครัวจัดโดยสิทธิ 
คุ้มครองตามกฎหมายซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบของการศึกษาใน
ระบบ   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   อย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้ 

ลักษณะเด่นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของไทยมีลักษณะเด่น   5   ประการ   ดังนี้ 
1.เป็นการจัดการศึกษาท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง   เป็นการจัด 

การศึกษาเองท้ังหมดหรือโดยมีข้อตกลงจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน   อาจเป็นผู้สอน
ด้วยตนเองหรืออำนวยการให้เกิดการเรียนการสอนขึ้น 

2.มีการจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนครอบครัวเด่ียว   หรือศูนย์การเรียนกลุ่มครอบครัว    
(บางครอบครัวอาจเลือกท่ีจะไม่เป็นศูนย์การเรียนก็เป็นไปได้) 

3.สาระและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ   ท่ีจัดขึ้น   เป็นไปในทางตอบสนองต่อ 
ปรัชญา   ทัศนะ   ความเช่ือ   ความสนใจ   ความต้องการหรือปัญหาของแต่ละครอบครัว   จึงเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีมีความแตกต่างหลากหลายกันไป   มีความยืดหยุ่นเป็นอิสระ 

4. ความสำเร็จของการศึกษา  มุ่งไปท่ีการพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล    
อย่างพยายามให้สอดคล้องกับความถนัด   ความสนใจและความต้องการท่ีมีอยู่จริง   จากการเป็นหน่วย
การศึกษาขนาดเล็กท่ีสามารถสร้างกระบวนการเรยีนรู้แบบตัวต่อตัวและผสมผสานไปกับวิถีการดำเนินชีวิต 

5.ไม่ใช่การศึกษาท่ีเป็นกิจการทางธุรกิจเพื่อผลกำไร และไม่เป็นไปเพื่อการแอบอ้าง 
แสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก  



๔๔ 
 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีบิดามารดา 
หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเองโดย 
เป็นผู้สอนด้วยตนเองหรือเป็นผู้อำนวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้

การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดต้ังศูนย์การเรียนเพื่อจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
▪ การอนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

 
ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดปี ผู้จัดการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯให้คำปรึกษา/แนะนำ ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯฯ 
3. แต่งต้ังคณะทำงานเชิงวิชาการตรวจสอบ ใหค้ำแนะนำ ปรึกษา
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

คณะทำงาน 

4. ผู้จัดการศึกษาแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะทำงาน
วิชาการ 

1 สัปดาห์ ผู้จัดการศึกษา 
 

5. ผู้จัดการศึกษาย่ืนคำขออนุญาตจัดการศึกษาฯพร้อมแผนการจัด
การศึกษาตามท่ีปรับปรงุ 

1 สัปดาห์ บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชน
องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา
สถานประกอบการฯ 

6. ส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาอนุญาต 
 

1 สัปดาห์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7. ถ้าอนุญาตแจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบ ถ้าไม่อนุญาตผู้จัดอุทธรณ์
ให้ทบทวนมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 

ภายใน1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนโยบายฯ 

8. กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้สพฐ.ของบประมาณ ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนโยบายฯ 

9. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้จัดการศึกษา ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

Flow Chart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯให้คำปรึกษา/แนะนำ 

ผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ผู้จัดการศึกษาย่ืนคำขออนุญาตจัดการศึกษาฯพร้อมแผนการจัด
การศึกษาตามท่ีปรับปรงุ 

ผู้จัดการศึกษาแก้ไขปรับปรงุตามคำแนะนำของคณะทำงาน
วิชาการ 

ถ้าอนุญาตแจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบ ถ้าไม่อนุญาตผู้จัดอุทธรณ์ให้ทบทวนมติของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 

กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ.ของบประมาณ 

ส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พิจารณาอนุญาต 
 

แต่งต้ังคณะทำงานเชิงวิชาการตรวจสอบ ให้
คำแนะนำ ปรึกษา 

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ 
ผู้จัดการศึกษา 

 



๔๖ 
 

▪ การเทียบโอนผลการเรียน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
2. จัดทำระเบียบ/แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน ภายใน 3 

สัปดาห์ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ผู้ขอเทียบโอนย่ืนคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน 2 
สัปดาห์ 

ผู้จัดการศึกษา 

4.แต่งต้ังคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

5.ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ขอ
เทียบโอน 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

6.ตัดสินผลการเทียบโอน ภายใน 1 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

7. ออกหลักฐานใบแจ้งผลการเทียบโอนให้ผู้ขอเทียบโอนกรณีอนุมัติ
และจัดทำทะเบียนการเทียบโอน ถ้าไม่อนุมัติแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 

ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
Flow Chart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ขอเทียบโอนย่ืนคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ 

จัดทำระเบียบ/แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน 

ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน 

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
ของผู้ขอเทียบโอน 

คณะกรรมการตัดสินผลการเทียบโอน 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

ออกหลักฐานใบแจ้งผลการเทียบโอนให้ผู้ขอเทียบโอนกรณีอนุมัติและ
จัดทำทะเบียนการเทียบโอน ถ้าไม่อนุมัติแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 

 



๔๗ 
 

▪ การย้ายภูมิลำเนา 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการย้ายภูมิลำเนา ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
2. ผู้จัดการศึกษาทำหนังสือแจ้งขอย้ายภูมิลำเนา - ผู้จัดการศึกษา 
3. เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา ภายใน 1 

สัปดาห์ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

4. ทำหนังสือถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่ต้ังใหม่พร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

5. จำหน่ายผู้เรียนออกจากทะเบียนผู้เรียน ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

6. กรณีสำนักเขตพ้ืนที่ในพ้ืนที่ต้ังใหม่ เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบและอนุญาตให้จัดการศึกษาต่อกรณีสิ้นสดุแผนการจัด
การศึกษาดำเนินการขออนุญาตใหม่ 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

 
Flow Chart 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการศึกษาทำหนังสือแจ้งขอย้ายภูมิลำเนา 

จำหน่ายผู้เรียนออกจากทะเบียนผู้เรียน 

ทำหนังสือถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืน
ที่ต้ังใหม่พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ศึกษารายละเอียดการย้ายภูมิลำเนา 

เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

 

-กรณีสำนักเขตพ้ืนที่ในพ้ืนที่ต้ังใหม่ เสนอคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาทราบและอนุญาตให้จัดการศึกษาต่อ    

-กรณีสิ้นสุดแผนการจัดการศึกษาดำเนินการขออนุญาตใหม่ 
 



๔๘ 
 

▪ การยกเลิกการศึกษาโดยครอบครัว 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการยกเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
2. ผู้จัดการศึกษาย่ืนหนังสือขอยกเลิกการจัดการศึกษา - ผู้จัดการศึกษา 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
คณะกรรมการ 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้ผูจ้ัดการศึกษา
ทราบ 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
 

5. จัดทำหลักฐานการเรียนให้ครอบครัวและจำหน่ายผู้เรียนออกจาก
ทะเบียนนักเรียน 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
 

 
Flow Chart 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูจ้ัดการศึกษาย่ืนหนังสือขอยกเลิกการจัดการศึกษา 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้จัดการศึกษาทราบ 

ศึกษารายละเอียดการยกเลิกการศึกษาโดยครอบครัว 

เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

 
 

จัดทำหลักฐานการเรียนให้ผู้จัดการศึกษาและ 
จำหน่ายผู้เรียน 

 



๔๙ 
 

▪ สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการได้รับสิทธิประโยชน์ ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำและส่งข้อมูลให้สพฐ. ภายใน 15 

กรกฎาคมของ
ทุกปี 

ผู้จัดการศึกษา 

3. หลังได้รับจัดสรรเบิกจ่ายงบประมาณให้ผูจ้ัดการศึกษาและรายงาน
ผลให้ สพฐ. ทราบ 

ภายในสิงหาคม
ของทุกปี 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
 

4. ผู้จัดการศึกษาเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ
บัญชี “ชื่อผู้จัดการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว” 

ภายใน 15 
กันยายนของ 

ทุกปี 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
 

 
Flow Chart 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
1.แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทำแผนการจัดการขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. แบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
3.แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
4.แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
5. แบบหนังสือรับรองท่ีอยู่ของนักเรียนท่ีไม่มีทะเบียนบ้านในภูมิลำเนา 
6. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน 
7. แบบประจำตัวผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
8. แบบคำร้องขอรับรองการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ 
9. แบบประเมินผลความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ 
10. แบบยื่นจำนงขอเทียบโอนผลการเรียนฯ 
11. แบบหนังสือรับรอง 
 

จัดทำและส่งข้อมูลให้สพฐ. 

เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้จัดการศึกษาและรายงานผลให้สพฐ.ทราบ 

ศึกษารายละเอียดการได้รับสิทธิประโยชน์ 

ผู้จัดการศึกษาเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ 

ดำเนินงาน 



๕๐ 
 

12. แบบรายงานผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย 
ครอบครัว 

13. แบบใบแจ้งผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย 
ครอบครัว 

14. ทะเบียนผู้ขอเทียบโอนการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโดยครอบครัว 

15.คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผู้เรียนสำหรับการศึกษาโดยครอบครัว 
• เอกสารหลักฐานอา้งอิง 

1. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวพ.ศ. ๒๕๔๗ 

http://law.longdo.com/law/116/sub12311 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. แนวทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

http://www.innoobec.com/wp-content/uploads/2015/05/a_w-แนวทางการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว-new-OK-.pdf 

4. รายงานการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/848-file.pdf 
5. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน 

ศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547  
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-j.pdf 

6. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา 
 พ.ศ. 2548  

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-k.pdf 

7. กฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
ศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-
ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf 

8. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-                         
ActRightsProfOrgBasicEduLearnCenter.pdf 

9. กฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2555 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-10-19-
ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf 

10. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผู้เรียนสำหรับการศึกษาโดยครอบครัว 

http://law.longdo.com/law/116/sub12311
http://www.innoobec.com/wp-content/uploads/2015/05/a_w-แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว-new-OK-.pdf
http://www.innoobec.com/wp-content/uploads/2015/05/a_w-แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว-new-OK-.pdf
http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/848-file.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-j.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-k.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ActRightsProfOrgBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ActRightsProfOrgBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-10-19-ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-10-19-ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf


๕๑ 
 

11. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี ศธ 352/2549 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำหรับการศึกษาโดยครอบครัว (ปพ.2/ค ) 

❖ งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
คำจำกัดความ/พื้นฐานความรู้ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยากรุงเทพมหานคร 

การถ่ายโอนทางการศึกษา หมายถึง การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการ 
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการ 
ภายในท้องถิ่นและได้รับการประเมินความพร้อมโดยให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และส่งเสริมให้ท้องถิ่น 
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา 

• ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
2.สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3.ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
3. ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างต่อเน่ือง 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

Flow Chart  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบฟอร์มที่ใช ้
-เอกสารแสดงการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการศึกษา 
-แบบบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.  

2545และ (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. 2553 
https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf 

2. พระราชบัญญัติการกำหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอำนาจให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 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. การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

http://doc.obec.go.th/doc_opt/trans.pdf 
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน 

และการประสานส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/SupPrivEd-            
27-09-2010.pdf 

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพ 
ในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-d.pdf 

8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องวิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอน 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการจัด
การศึกษา 

ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
http://www.uthailocal.go.th/dnm_file/project/117_center.PDF
http://admin.e-library.onecapps.org/Book/219.pdf
http://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/viewFile/7026/6061
http://doc.obec.go.th/doc_opt/trans.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/SupPrivEd-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2027-09-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/SupPrivEd-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2027-09-2010.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-d.pdf


๕๓ 
 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-k-490131_1.pdf 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0402-k-490131_1.pdf

