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ส่วนที ่1 

บทน า 
ความเปน็มาและความส าคญั 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จัดต้ังขึ้นโดยการรวมเอากรมวิชาการ            

กรมสามัญศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าด้วยกัน เมื่อครั้งปฏิรูประบบราชการ ในป ีพ.ศ. 2546  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน่วยงานส่วนกลางประจ าภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศ ได้แก่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจ านวน 183 เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจ านวน 42 เขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 16 หน่วยงานประกอบด้วย 

1. ส านักอ านวยการ 
2. ส านักการคลังและสินทรัพย์ 
3. ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ส านักทดสอบทางการศึกษา 
5. ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
6. ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
8. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
9. ส านักบริหารงานบุคคลและนิติการ 
10. ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11. ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
12. สถาบันภาษาอังกฤษ 
13. ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
14. ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
16. หน่วยตรวจสอบภายใน 

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


5 
 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  หลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 
34 วรรคสองและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม 

1. กลุ่มอ านวยการ  
           2. กลุ่มบริหารบุคคล 

            3. กลุ่มนโยบายและแผน  
            4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
            5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
            6. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน  
            7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา
ออกเป็น  7 กลุ่ม   

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

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีอ านาจหน้าท่ี ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

1.  ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา (มาตรา 36) 
2.   มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ ( พรบ.ระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ 
3. มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

             1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 
              2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
              3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
              4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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              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) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
              10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนกุรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
              11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็น
หน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท้ังในเขตประถมศึกษาและเขตมัธยมศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดในกฎหมาย และให้การ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีพฒันาคุณภาพและได้มาตรฐานงาน    

จากการวิเคราะห์บทบาทอ านาจหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และจากการศึกษา 
วิเคราะห์คู่มือการปฎิบัติงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพบว่า  มีบางส่วนท่ีไม่ตรงกับสภาวะในปัจจุบันและในแต่ละส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามีรายละเอียดการปฏิบัติงานท่ีคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน   ส านักงานงานพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก จึงได้จัดท าคู่มือการปฎิบัติงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา         
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ขึ้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามี
คุณภาพ  ได้มาตรฐานงานและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น   

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหก้ลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครนายกมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ทันสมัย  เข้าถึงได้ง่าย แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  
3. เพื่อพัฒนาการท างานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

ขอบเขตของคู่มือ 
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 คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ก าหนด
ขอบเขตงานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กร 
สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

3. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
5. ส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการลูกเสือเนตรนารี 
6. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
7. งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
8. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 

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

ข้ันตอนการจัดท า 
1. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์งานจากเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  สังเกตการปฏิบัติงานจริง 

  3. จัดท า Work Flow อย่างง่าย 
4. จัดท ารายละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
5. มีการทดสอบโดยให้ผู้ปฎิบัติงานอ่าน และผู้ท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานอ่าน 
6. ตรวจสอบกับนิติกร ว่ามีประเด็นใดขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางหน่วยงาน

หรือไม่ หากมีให้แก้ไขปรับปรุง 
7. ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
8. ด าเนินการแจกจ่ายหรือเผยแพร่ 
9. ช้ีแจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี 
10. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประโยชน์ของคูม่ือการปฏบิัตงิาน  
1. ช่วยลดการตอบค าถาม  
2. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ในสานักงานหรือหน่วยงานมักจะมีข้าราช การย้ายเข้าย้าย 

ออกเสนอ และจะต้องมีการสอนงานใหม่เกิดข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสานักงาน ดังนั้นคู่มือการ
ปฏิบัติงานจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานได้มาก  
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3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ปัญหาในลักษณะท่ีว่าผู้ปฏิบัติ งานไม่แน่ใจใน 
ขั้นตอนการท างาน หรือไม่มั่นใจว่าทาๆไปแล้วถูกระเบียบหรือเปล่า การมีคู่มือช่วยลดปัญหาเหล่านี้และท าให้
สามารถท างานด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น  

4. ช่วยให้เกิดความสม่ าเสมอในการท างาน หลายครั้งท่ีไม่สามารถช้ีวัดว่าใครท างานมี 
ประสิทธิภาพมากกว่าใคร สามารถใช้คู่มือเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ และปรับให้การท างานมีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกันได้  

5. ช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นในการท างาน  
6. ท าให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชม ดูงาน หรือมีผู้มา 

ตรวจประเมิน การมีคู่มือการปฏิบัติงานจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นแบบมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และช่วยให้
สามารถอธิบายกระบวน งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

7. ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่ การลดขั้นตอน และระยะเวลา 

อาจเป็นส่ิงท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การมีคู่มือจะช่วยเป็นฐานทาให้สามารถปรับปรุงงาน หรือออกแบบ
ระบบงานใหม่ได้ง่ายข้ึน 

ค าจ ากดัความ   
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  หมายถึง   เอกสารท่ีกลุ่มส่งเสริม        

การจัดการศึกษาจัดท าขึ้นมาเพื่อ เป็นแนวทางให้บุคลากรในกลุ่มใช้ในการปฏิบติังานท่ีสามารถปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพการการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  ประกอบด้วย หัวข้อเนื้อหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน  ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน Flow Chart แบบฟอร์ม   
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 Flow Chart หมายถึง การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพื่อให้เห็นถึง 
ลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการท างาน  สัญลักษณ์ ของ Flow Chart 
 

 
 
 

จดุเริม่ตน้และสิน้สดุของกระบวนการ 

 
กิจกรรมและการปฏิบตังิาน 

 
 
 

การตดัสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตัิ 

 
 
 

แสดงถึงทิศทาง หรือการเคล่ือนไหวของงาน 

 
 
 

จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 

 
 



9 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ขอบข่าย/ภารกจิกลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาเป็นกลุ่มงานของส านกังานเขตพื้นที่การจดัการศึกษา 
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา มีกรอบการปฏิบตัิงานและบทบาทหนา้ที่ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดดงัน้ี 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. การจดัการศึกษาในระบบ 
 
 

1) การก าหนดวธีิการและแนวทางการด าเนินการจดัการศึกษาตั้งแต่
ระดบัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและมี
คุณภาพ 
2) การจัดการศึกษาในพื้นท่ีภูเขาทุรกันดารและชาวเล 
3) การจดัการศึกษาเด็กไร้สญัชาติเด็กต่างชาติพนัธุ ์
4) การแกปั้ญหาเด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเส่ียงและเด็กออกกลางคนั 
5) งานทะเบียนหลกัฐานการศึกษา 
          - การสัง่ซ้ือ ควบคุม จดัเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผล   การ
เรียน(ปพ.1) 
          - การสัง่ซ้ือ ควบคุม จดัเก็บรักษาหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา
(ปพ.2) 
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           -  การสัง่ซ้ือ ควบคุม จดัเก็บรักษาหลกัฐานแบบรายงาน
ผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
           - การตรวจสอบวฒิุ การรับรองการศึกษาและการเทียบโอนผล
การเรียน 
 

2. การศึกษานอกระบบ 
 

1) การส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบใหเ้ช่ือมโยงกบัการจดั
การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
2) การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางเลือก 

3. การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 
 

การส่งเสริมใหส้ถานศึกษาหน่วยงานหรือสถาบนัที่จดัการศึกษาโดย
ร่วมวางแผนและก าหนดแนวทางในการสนบัสนุน 

  

 
 
 
 
 

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 

งานจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
บุคคล ครอบครัว องคก์ร ชุมชน 
องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนั
สงัคมอ่ืน 
 

การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว องคก์ร ชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน 
 

 
3. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษา 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 

การจดัการศึกษาขององคก์ร การส่งเสริมการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

 

 

4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 

1. การจดัการศึกษาเด็กพกิาร     เด็ก
ดอ้ยโอกาส ผูมี้ความสามารถพเิศษ 

การส่งเสริมการจดัการศึกษาเด็กพกิาร เด็กดอ้ยโอกาส  

2.การส่งเสริมและสนบัสนุนเด็กที่มี
ความสามารถพเิศษ/โควตา้พเิศษ 

การส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนที่มีความสามารถพเิศษ/โควตา้
พเิศษ 
- การพฒันาอจัฉริยภาพดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
- การแข่งขนัคณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
- การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันา
มาตรฐานวทิยาศาสตร์ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้า
กลัยานิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
- การคดัเลือกนกัเรียนเพือ่ศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ- เนตรนารี  ยุวกาชาด 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. งานแนะแนวในสถานศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
2. งานสุขภาพอนามยั การส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
3. งานกีฬาและนนัทนาการ การส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 
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4. งานลูกเสือ-เนตรนารี ยวุกาชาด 
และผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 

การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียวุกาชาดและผูบ้  าเพญ็
ประโยชน์ 

5. งานประชาธิปไตยและวนิยันกัเรียน การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวนิยันกัเรียน 
6. งานสร้างความเขม้แขง็องคก์รสภา
นกัเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา 

การส่งเสริมพฒันาและสร้างความเขม้แขง็องคก์รสภานกัเรียน
เด็กเยาวชนในสถานศึกษา 

7. งานพทิกัษสิ์ทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมพทิกัษสิ์ทธิเด็กและเยาวชน 

 
 

6. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา - การระดมทุนเพือ่การศึกษา 

- การคดัเลือกนกัเรียนนกัศึกษาเพือ่ขอรับทุนการศึกษา 
2. งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา 
(กยศ.) 

- การคดัเลือกนกัเรียนนกัศึกษาของกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่
การศึกษา  
- การติดตาม  ส่งใชข้องนกัเรียนนกัศึกษากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่
การศึกษา  
 

3. งานสวสัดิการและสงเคราะห์นกัเรียน การจดัสวสัดิการและสงเคราะห์นกัเรียน 
 

 

7. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

ขอบข่าย ภารกิจ 
1.โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ การประสานและส่งเสริมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ-

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและของพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค ์

2.งานความมัน่คงแห่งชาติ การประสานและส่งเสริมโครงการจดัการศึกษาในหมู่บา้นอาสา
พฒันาและป้องกนัตนเอง 

 

8. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ขอบข่ายงาน ภารกิจ 

1.งานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการใช้  
สารเสพติด 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 

2.งานความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา การส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา 
3.งานป้องกนัปัญหาการแพร่ระบาดโรค
เอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภก่์อนวยั
อนัควร 

-การป้องกนัปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ 
-การส่งเสริมการเรียนการสอนเพศศึกษา 
-การป้องกนัและแกปั้ญหาตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

4.งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 

9. งานวิเทศสัมพันธ์ 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานวิเทศสัมพันธ์ การประสานและส่งเสริมการวิเทศสัมพันธ์ 
2.งานแลกเปล่ียนนกัเรียนทุนระหวา่ง
ประเทศ 

โครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนทุนระหวา่งประเทศ 

 

10.งานประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 

1.งานคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 
2.งานคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษา การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา 

-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-การด าเนินงานพุทธวจนะ 
-โครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก 
-การเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
-กิจกรรมสถานศึกษา นกัเรียนดา้นคุณธรรมดีเด่น 
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11. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้ม
ทางการศึกษา  

- การส ารวจแหล่งเรียนรู้ 
- การจดัท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
- การเผยแพร่ ประชาสมัพนัธแ์หล่งเรียนรู้ 

2.งานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน - การส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- การจดัท าทะเบียนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- การเผยแพร่ ประชาสมัพนัธภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

12. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

-การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
-การพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.งานความเขม้แขง็ชองชุมชน -การสร้างเครือข่ายชุมชน 
-การสร้างความรู้ความเขา้ใจการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

13. ปฏิบัติงานอ่ืนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1.งานธุรการกลุ่ม -การจดัท าธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

-การประชาสมัพนัธ ์
-การประสานงาน 

2.งานคดัเลือกนกัเรียนและสถานศึกษา
เพือ่รับรางวลัพระราชทาน 

การคดัเลือกนกัเรียนและสถานศึกษาเพือ่รับรางวลัพระราชทาน
ระดบัเขตพื้นที่การศึกษาและระดบัจงัหวดั 

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

4.งานวันเด็กแห่งชาติ การจดักิจกรรมฉลองวนัเด็กแห่งชาติ 

ส่วนที ่3 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. การจดัการศึกษาในระบบ 
1.1 การก าหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ฐานอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ 

 วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ก าหนดวธีิการและแนวทางการรับนกัเรียนอยา่งมีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ 

ตรวจสอบได ้
2. เพือ่ใหเ้ด็กในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
3. เพือ่ใหบ้ิดา มารดา ผูป้กครองและประชาชนเกิดความเขา้ใจในแนวทางการรับนกัเรียน 

และใหค้วามร่วมมือในการส่งเด็กเขา้เรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัและขั้นพื้นฐาน 
4. เพือ่ใหบุ้คลากรผูท้  าหนา้ที่สามารถใชป้ฏิบตัิหนา้ที่ไดต้รงตามบทบาทหนา้ที่ที่ชดัเจน 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ขอบเขตการปฏิบตัิงาน 

1.ท าความเขา้ใจนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนกัเรียนของส านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบตัิการรับนกัเรียน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนกัเรียน 
4. ท  าความเขา้ใจกบัสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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5. ก ากบั ติดตามและรวบรวมขอ้มูลการรับนกัเรียน รายงาน สพฐ. 
6. จดัหาที่เรียนใหน้กัเรียนที่ยงัไม่มีที่เรียน 

 ค าจ  ากดัความ/พื้นฐานความรู้ 
การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่ก  าหนดจุดมุ่งหมาย วธีิการศึกษา หลกัสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
 การศึกษาภาคบงัคบัหมายถึงการศึกษาชั้นปีที่หน่ึงถึงชั้นปีที่เกา้ (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 

ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา 
 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูใ่นวยัเรียนก่อนระดบัอุดมศึกษาซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัก่อน

ประถมศึกษา ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศึกษา 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองหรือ 

ผูป้กครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ละหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยูด่ว้ยเป็นประจ าหรือ
เด็กที่อยูรั่บใชก้ารงาน 
  คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา
แต่งตั้งใหท้  าหนา้ที่ใหค้  าปรึกษา น านโยบายและแนวทางการปฏิบติัการรับนกัเรียนจากหน่วยงานตน้สงักดั
มาวางแผนสู่การปฏิบติัในการก าหนดสดัส่วนการรับนกัเรียน วธีิการรับนกัเรียนการรับนกัเรียนเง่ือนไข
พเิศษ  การประชาสมัพนัธแ์ละการวนิิจฉยัแกปั้ญหาในการรับนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

 บค.หมายถึงแบบฟอร์มที่ก  าหนดขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานรับนกัเรียน ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานที่จดัการศึกษาภาคบงัคบั 

พฐ. หมายถึง แบบฟอร์มที่ก  าหนดขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานรับนกัเรียน สงักดั 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 พื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนและส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดขึ้น
เพือ่ใชเ้ป็นขอบเขตในการรับนกัเรียนโดยมีการตกลงกนัระหวา่งโรงเรียนที่อยูใ่กลเ้คียงทั้งน้ีใหย้ดึ ทร.14 
เขตการปกครองการคมนาคมและสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพือ่โรงเรียนจะไดใ้หบ้ริการการศึกษาและ
นกัเรียนสามารถเดินทางมาเรียนไดส้ะดวก 

 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจดัตั้งศูนยบ์ริการการรับนกัเรียน           การ
แกปั้ญหาการรับนกัเรียน การประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหรือด าเนินการอ่ืนใดเพือ่ใหก้ารรับ
นกัเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ ธันวาคม- เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 



17 
 

นักเรียนของ สพฐ. มกราคม 
2.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มกราคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3.ตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4-11 ปี 
จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจาก
ส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาท่ีจะเข้าเรียนชั้น
อนุบาล 1 และชั้น ป.1  

มกราคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/คณะ
กรรมการฯ 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการรับนกัเรียนระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

5.ประชุมช้ีแจงสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบักฎหมายการ
จดัการศึกษาภาคบงัคบั นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับ
นกัเรียน และประชาสัมพนัธ์ให้สาธารชนทราบ 

มกราคม -
มีนาคม 

สานศึกษา/เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

6.จดัตั้งศูนยป์ระสานงานการรับนกัเรียน เพ่ือให้บริการขอ้มูล
และข่าวสาร 

มกราคม -
มีนาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

7.คณะกรรมการรับนกัเรียน ก ากบัดูแลการรับนกัเรียน การ
คดัเลือกนกัเรียนและการจดัท่ีเรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษาท่ีไม่มีท่ีเรียน 

มกราคม -
มีนาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการรับนักเรียน 

8.รวบรวมขอ้มูลเพ่ือรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มิถุยนายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนกัเรียน 

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 

ตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรวัยเรียน 

ช้ีแจงสถานศึกษาและผูเ้ก่ียงขอ้ง 

จดัตั้งศูนย์
ประสานงาน 
การรับนกัเรียน 
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 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 

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

9.กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค 
บังคับ พ.ศ. 2545 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-

a.pdf 
10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2546 

ก ากบั ติดตามดูแลการรับนกัเรียน 

รวบรวมขอ้มูลรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

จดัหาท่ีเรียนให้นกัเรียนท่ียงัไม่มีท่ีเรียน 

 

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/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/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.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-a.pdf
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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.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีมิใช่ 

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. แนวทางการด าเนินงานรับนักเรียน
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรบันกัเรียน
E0443-1.pdf 

 

20. แบบ พฐ.01 –พฐ.25 
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4แบบพฐ.01

หนา้195-306.pdf 
21.แบบ บค.01 –บค.31 
https://sites.google.com/site/phothisampan/baeb-bkh-01---31-1 

1.2 การจัดการศึกษาในพื้นท่ีภูเขาทุรกันดารและชาวเล 

 วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ใหเ้ด็กที่อยูใ่นพื้นที่ภูเขาทุรกนัดารและชาวเลที่อยูใ่นวยัการศึกษาภาคบงัคบัให้ 

ไดรั้บการศึกษาครบทุกคน 
2. เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษาในสงักดัที่มีนกัเรียนในพื้นที่ภูเขาทุรกนัดารและ 

ชาวเลไดรั้บการศึกษาอยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

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://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://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/process57/1%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
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. จดัใหเ้ด็กวยัเรียนที่อยูใ่นพื้นที่บริการของโรงเรียนที่อยูพ่ื้นที่ภูเขา ทุรกนัดารและชาวเล
ให้ 

ไดเ้ขา้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษา 
2. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ส านกังาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนการศึกษาเฉพาะทางการจดัการศึกษาของบุคคลครอบครัวชุมชนสถาบนัทางศาสนาและ
สถาบนัอ่ืนๆ เพือ่จดัใหน้กัเรียนในพื้นที่ภูเขาทุรกนัดารและชาวเลใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งเหมาะสมและมี
คุณภาพ 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา หมายถึง การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ 

ดว้ยการศึกษาแห่งชาติให้แก่เด็กที่อยูใ่นพื้นที่ภูเขาและที่อยูห่่างไกลทุรกนัดารห่างจากชุมชนทัว่ไป 
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูใ่นวยัเรียนก่อนระดบัอุดมศึกษา 
ชาวเล หมายถึง กลุ่มชาติพนัธุห์รือชนเผา่ที่มีภาษาและวฒันธรรมเฉพาะของตนเอง 

อนัแตกต่างไปจากคนไทยส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นแถบภาคใตข้องประเทศไทยในฝ่ังอนัดามนัอาศยัใน 
เรือเพือ่ใชเ้ป็นบา้นและยานพาหนะ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1.ศึกษารายละเอียดการจดัการศึกษาเด็กท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีภูเขาทุรกนัดารและ
ชาวเลท่ีอยูใ่นวยัการศึกษาภาคบงัคบัให้ไดรั้บการศึกษา  

พฤศจิกายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2.ส ารวจและจดัท าระบบขอ้มูลเด็กท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีภูเขาท่ีห่างไกล
ทุรกนัดารและชาวเล 

กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 

โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการและจดัประชุม เพ่ือพิจารณาแกไ้ขปัญหาและจดั
เด็กให้ไดเ้ขา้รับการศึกษา 

เมษายน 
พฤษภาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. ติดตามตรวจสอบส่งเสริมสนบัสนุนแกไ้ขปัญหา 
 

มิถุนายน โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กรกฎาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart  

 
 

 

ศึกษารายละเอียดการจดัการศึกษาเด็กท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ภูเขาทุรกนัดาร 
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 แบบฟอร์มทีใ่ช ้
แบบบค.01 – แบบบค.31 
แบบ พฐ.01 – แบบพฐ.25 

 เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
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 

แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาแกปั้ญหา 

ส ารวจและจดัท าระบบขอ้มูล 

ติดตามตรวจสอบส่งเสริมสนบัสนุนแกไ้ขปัญหา 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

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/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
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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. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ                

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

9. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค 
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.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีมิใช่ 
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. แนวทางการด าเนินงานรับนักเรียน

http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรบั
นกัเรียนE0443-1.pdf 

20. แบบ พฐ.01 –พฐ.25 
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4แบบพฐ.01หนา้195-

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/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.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-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://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/process57/1%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
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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1.3 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ ์
 วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ด็กที่ไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาในระดบั
การศึกษา 

ภาคบงัคบั 
  2. เพือ่จดัท าทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรไดเ้ขา้เรียนใหส้อดคลอ้ง 
กบัแนวนโยบายการจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

3. เพือ่ใหก้ารคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยต่์อกลุ่มคนที่ไม่มีสถานะใดๆ สามารถด าเนินการได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพมีความสมดุลทั้งทางดา้นมัน่คงและสิทธิมนุษยชน 

 ขอบเขตการปฏิบตัิงาน 
1. จดัใหเ้ด็กที่ไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาในระดบั

การศึกษา 
ภาคบงัคบัตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

2. จดัท าทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลกัฐานทางทะเบยีนราษฎรไดเ้ขา้เรียนใหส้อดคลอ้ง 
กบัแนวนโยบายการจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

3. ประสานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็กไร้สญัชาติ 
 ค าจ  ากดัความ/พื้นฐานความรู้ 

เด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพนัธ์ุ หมายถึง เด็กที่อยูใ่นวยัเรียนก่อนระดบัอุดมศึกษาที่ไม่มี 
หลกัฐานทางทะเบียนราษฎรหรือเด็กที่ไม่ใช่เช้ือชาติสญัชาติไทยแต่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ประเทศไทย 
ด าเนินการเช่นเดียวกบัเด็กที่มีสญัชาติไทยโดยทัว่ไป รวมทั้งแนวปฏิบติัพเิศษ  ซ่ึงจ าแนกได ้4  
ประเภท ไดแ้ก่ 
  1. วธีิการรับนกัเรียนเขา้เรียนในสถานศึกษา 
  2. ระหวา่งนกัเรียนเรียนอยูใ่นสถานศึกษา 

3. การยา้ยที่เรียนระหวา่งปี 
4. เม่ือจบการศึกษา 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1. ศึกษา ท าความเขา้ใจแนวทางด าเนินการรับเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติ
พนัธุ์ 

ธันวาคม 
มกราคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
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2. ส ารวจและจดัท าขอ้มูลเด็กไร้สญัชาติเด็กต่างชาติพนัธุ์ กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 

สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ด าเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทยทั่วไป เมษายน 
พฤษภาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนโรงเรียน หน่วยงาน บุคคล 
ครอบครัวในการจัดการการศึกษา 

พฤษภาคม สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ติดตามตรวจสอบและร่วมแกไ้ขปัญหากบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

พฤษภาคม
มิถุนายน 

สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กรกฎาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 

 Flow Chart  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจและจดัท าขอ้มูลเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพนัธุ์ 

ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุปและรายงานผล
ด าเนินงาน 

ศึกษา ท าความเขา้ใจแนวทางด าเนินการรับ
เด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพนัธุ์ 

ติดตามตรวจสอบและร่วมแกไ้ขปัญหา 
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด าเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทยทั่วไป 
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 แบบฟอร์มที่ใช ้
-แบบส ารวจเด็กวยัการศึกษาภาคบงัคบั (อายยุา่งเขา้ปีที่ 7-16 ปี) ที่ยงัไม่ไดเ้ขา้เรียนซ่ึงเป็น 

เด็กไร้สญัชาติต่างชาติพนัธุ์ 
  -บนัทึกแจง้ประวตัิบุคคล 
  -แบบส ารวจเพือ่จดัท าทะเบียนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (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 

ส าหรับเด็กท่ีไม่มีสถานะ 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 

   
 

5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2549 
  6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน นักศึกษา       
พ.ศ.2547 
  7. ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการส ารวจและจัดท าทะเบียนส าหรับบุคคลท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 

1.4 การแก้ปัญหาเด็ก เด็กตกหล่น  กลุ่มเส่ียง  และเด็กออกกลางคนั 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหเ้ด็กในวยัเรียนไดเ้ขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบัทุกคนและเรียนต่อเน่ืองจนจบ 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพือ่เฝ้าระวงัเด็กในวยัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

  1. จดัเด็กในวยัเรียนไดเ้ขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบัทุกคนและเรียนต่อเน่ืองจนจบ 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. จดัระบบการเฝ้าระวงัเด็กในวยัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
3. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ส านกังาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยตัิ
ธรรมศูนยก์ารเรียนในสถานประกอบกา รหอ้งเรียนสาขาฯลฯ เพือ่ใหเ้ด็กเขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบัทุกคน
และเรียนต่อเน่ืองจนจบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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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 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การศึกษาภาคบังคบั หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ของ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา 

เด็ก หมายถึง เด็กที่อยูใ่นวยัเรียนก่อนระดบัอุดมศึกษา 
เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวยัการศึกษาภาคบงัคบัที่ยงัไม่ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน 
เด็กกลุ่มเส่ียง หมายถึง เด็กที่มีแนวโนม้วา่จะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
เด็กออกกลางคนั หมายถึง เด็กในวยัการศึกษาภาคบงัคบัที่เคยเขา้เรียนในสถานศึกษา 

แลว้แต่ออกจากสถานศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอน/รายละเอียดในการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาแนวปฏิบติัและรายละเอียดการด าเนินการ ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ส ารวจและจดัท าระบบขอ้มูลเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเส่ียงและเด็กออก
กลางคนัในแต่ละปีให้ครอบคลุมและชดัเจน 

พฤษภาคม โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

3. แต่งตั้งและประชุมคณะท างานแกไ้ขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเส่ียง
และเด็กออกกลางคนัเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาหาสาเหตุและวิธีการแกไ้ข
ปัญหา 

มิถุนายน คณะท างาน/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ช้ีแจงและแนะน าแนวทางปฏิบติั/วิธีแกไ้ขปัญหา ใหส้ถานศึกษา
รับทราบและถือปฏิบติั 

มิถุนายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/ 

5. ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

กรกฎาคม โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 
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6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

กรกฎาคม โรงเรียน/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มที่ใช ้
แบบส ารวจขอ้มูลเด็กวยัการศึกษาภาคบงัคบั (อายยุา่งเขา้ปีที่ 7-16 ปี) ที่ยงัไม่ไดเ้ขา้เรียน 

หรือเขา้เรียนแลว้แต่ออกกลางคนัหรือมีแนวโนม้วา่จะออกกลางคนัสงักดัส านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบญัญตัิการศึกษาภาคบงัคบัพ.ศ. 2545 

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

แต่งตั้งและประชุมคณะท างานแกไ้ขปัญหา
เด็กตกหล่นเดก็กลุ่มเส่ียงและเด็กออกกลางคนั 

ช้ีแจงและแนะน าแนวทางปฏิบติั/วิธีแกไ้ขปัญหาให้
สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบติั 

สรุปและรายงานผล
ด าเนินงาน 

ศึกษาแนวปฏิบติัและรายละเอียด 

ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเดก็ออกกลางคนั
ตามแนวทางท่ีก าหนด 

ส ารวจและจดัท าระบบขอ้มูล 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf
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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 การส่ังซ้ือ ควบคุมและจัดเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่จดัหา ควบคุมและจดัเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. เพือ่ใหบ้ริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่ส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถตรวจสอบ 

ขอ้มูลการส าเร็จการศึกษา 
3. เพือ่ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การสัง่ซ้ือ ควบคุมและจดัเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2. การใหบ้ริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่ส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถตรวจสอบ 

ขอ้มูลการส าเร็จการศึกษา 
3. การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารส าคญัทางการศึกษาท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนเพ่ือใช ้

ประกอบการปฏิบติังานดา้นต่างๆตามภารกิจการจดัการศึกษา  จดัท าข้ึน 
1. เพ่ือบนัทึกขอ้มลูในการด าเนินงานการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล 
2. เพ่ือใชติ้ดต่อส่ือสาร รายงานขอ้มลูและผลการเรียนของนกัเรียน 
3. เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวฒิุและรับรองผลการเรียนของนกัเรียน 
หลกัฐานการศึกษาไวเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 
-เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบงัคบัแบบไดแ้ก่ 

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2) ประกาศนียบตัร (ปพ.2) 
3) แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

-เอกสารหลกัฐานท่ีสถานศึกษาด าเนินการเองไดแ้ก่ 
1) แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค(์ปพ.4) 
2) เอกสารบนัทึกการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน (ปพ.5) 
3) แบบรายงานผลการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนรายบุคคล(ปพ.6) 
4) ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) 
5) ระเบียนสะสม(ปพ.8) 
6) สมุดบนัทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
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  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารส าหรับบนัทึกขอ้มูลผลการเรียนของ
นกัเรียนตามเกณฑก์ารผา่นชั้นของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  ผลการประเมินการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องสถานศึกษาและผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งจดัท าและออก
เอกสารน้ีใหก้บันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ประกอบดว้ย 

1) ขอ้มูลสถานศึกษาและนกัเรียน 
2) ผลการเรียนสาระการเรียนรู้ 
3) ผลการปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4) ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
5) ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
6) ผลการประเมินระดบัชาติ 
7) สรุปผลการเรียน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การสัง่ซ้ือ ควบคุมและจดัเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2.สถานศึกษาท าหนงัสือขอซ้ือแบบพิมพต่์อส านกังานเขตพ้ืนท่ี ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

3. กรณีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดัซ้ือเอง  
   - ท  าหนงัสือสั่งซ้ือแบบพิมพถึ์งองคก์ารคา้ของสกสค. โดยระบุช่ือ  
นามสกุลท่ีไดรั้บมอบฉนัทะให้เป็นผูด้  าเนินการจดัซ้ือ 
กรณีสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายเป็นผูด้  าเนินการซ้ือเอง 
  -ส านกังานเขตพ้ืนท่ีท าหนงัสือสั่งซ้ือแบบพิมพถึ์งองคก์ารคา้ของสกสค. 
โดยระบุช่ือ นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

4.ผูรั้บมอบฉนัทะของส านกังานเขตพ้ืนท่ี/สถานศึกษา น าแบบพิมพท่ี์ซ้ือ
มาลงบญัชีรับ -จ่ายแบบพิมพเ์พ่ือควบคุมหมายเลขของส านกังานเขตพ้ืนท่ี 

ภายใน 3 วันท า
การ 

เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. สถานศึกษาน าแบบพิมพล์งบญัชีรับแบบพิมพข์องสถานศึกษาและ
จดัเก็บเพ่ือประโยชนต์อ่ไป 

 เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 
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 Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 
กรณีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผูซ้ื้อ                                           กรณีสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายเป็นผูซ้ื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานศึกษาท าหนงัสือขอซ้ือแบบพิมพต่์อ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

ท าหนงัสือสั่งซ้ือแบบพิมพถึ์ง
องคก์ารคา้ของ สกสค.โดย
ระบุช่ือ นามสกุลท่ีไดรั้บมอบ
ฉนัทะ 

ท าหนงัสือสั่งซ้ือแบบพิมพถึ์งองคก์ารคา้
ของสกสค. โดยระบุช่ือ นามสกลุครู/
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

น าแบบพิมพล์งบญัชีรับ -จ่ายแบบพิมพเ์พ่ือควบคุม
หมายเลข 

สถานศึกษาน าแบบพิมพล์งบญัชีรับแบบพิมพข์อง
สถานศึกษาและจดัเก็บเพ่ือประโยชนต์อ่ไป 
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 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยกเลิก ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. กรณี แบบพิมพสู์ญหาย 
2.1 ผูท้  าให้สูญหายแจง้ความเอกสารสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจเพ่ือลง
บนัทึกประจ าวนั แลว้เก็บใบแจง้ความไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2.2 สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์ปพ.1 ฉบบัท่ีสูญหาย(แนบ
เอกสารลงบนัทึกรายงานประจ าวนั)ต่อส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2.3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสอบสวนขอ้เทจ็จริงและท ารายงานขอ
ยกเลิกพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์ส่วนกลางเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภูมิภาครายงานผูว้่าราชการจงัหวดั 
2.4 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผูว้่าราชการจงัหวดั
ท าการสอบสวนสถานศึกษาให้ไดค้วามจริงอีกคร้ังหน่ึงก่อนลงนาม
ประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์
2.5 แจง้ประกาศการยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ทุกจงัหวดั  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีทุกส านกังานเขต 

ภายในสองสัปดาห์
หลังรับเรื่อง 

เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

3. กรณีแบบพิมพเ์กิดการเสียหาย ช ารุดดว้ยเหตุจนไม่สามารถใชก้ารได ้ 
3.1 สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์ โดยระบุ สาเหตุ เลขท่ี และ
จ านวนแบบพิมพท่ี์เสียหายเสนอส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3.2 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบสวน 
ถา้เสียหายเล็กนอ้ย อาจไม่ตอ้งยกเลิก แต่เห็นควรยกเลิกเสนอส านกังาน
เขตพ้ืนท่ี 
3.3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานขอยกเลิกแบบพิมพฉ์บบัท่ี
เสียหายส่วนกลางเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภายในสอง
สัปดาห์/หลังรับ
เรื่อง 

เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา/ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริม 
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ภูมิภาครายงานผูว้่าราชการจงัหวดัพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์
เพ่ือลงนาม 
3.4 เม่ือผูป้ระกาศยกเลิกลงนามแลว้ให้สถานศึกษา/ส านกังานเขตพ้ืนท่ีแจง้
ประกาศทุกกระทรวง ผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั  ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
ทุกส านกังานเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Flow Chart  
 

 
 
             กรณีแบบพิมพสู์ญหาย                                                                 กรณีแบบพิมพเ์กิดการเสียหาย ช ารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูท้  าให้สูญหายแจง้ความ
เอกสารสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ี

ต ารวจ 

สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์

สถานศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบสวน 
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 แบบฟอร์มที่ใช ้

-หนงัสือการสัง่ซ้ือแบบพมิพเ์อกสารหลกัฐานการศึกษา 
-แบบยืน่ค  าร้องขอ ปพ. 1 
-บญัชีรับ-จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร 

 เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf 
2.หลักฐานการศึกษา 
http://academic.obec.go.th/web/node/108 
3.ความรู้เก่ียวกบัแบบ ปพ. 
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf 
4.ค  าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ ที่วก 558/2546 เร่ือง การใชร้ะเบียนแสดงผลการเรียนตาม

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf 
5.แนวทางการด าเนินงานจดัเก็บหลกัฐานส าคญัทางการศึกษา 
http://202.143.173.94/km/research/1385437996_แนวปฏิบตั%ิ20รูปเลม่.pdf 
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user10/nawpatibut44.pdf 

1.5.2 การสั่งซ้ือ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
 วัตถุประสงค์ 

เพือ่จดัหา ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร  

แจง้ประกาศการยกเลิก 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสอบสวน
ขอ้เทจ็จริงและท ารายงานขอยกเลิก 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือผูว้่าราชการจงัหวดัท าการสอบสวนก่อน
ลงนามประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานขอ
ยกเลิกแบบพิมพ ์

แจง้ประกาศการยกเลิก 

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_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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(ปพ.2) ใหถู้กตอ้ง 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

การส่ังซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
การยกเลิกหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นหลักฐานเอกสารทางการศึกษา 

ท่ีออกให้กับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ซึ่งเป็นการศึกษา 9 ปีและส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดง
วุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  นักเรียนสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของตนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างานหรือเพื่อการอื่นใดท่ีต้องการแสดงวุฒิการศึกษา  
โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2.สถานศึกษาท าหนงัสือขอซ้ือแบบพิมพป์ระกาศนียบตัรต่อส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

3. กรณีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดัซ้ือเอง  
   - ท  าหนงัสือสั่งซ้ือแบบพิมพป์ระกาศนียบตัรถึงองคก์ารคา้ของ สกสค. 
โดยระบุช่ือ นามสกุลผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะให้เป็นผูด้  าเนินการจดัซ้ือ 
กรณีสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายเป็นผูด้  าเนินการซ้ือเอง 
  - ส านกังานเขตพ้ืนท่ีท าหนงัสือสั่งซ้ือแบบพิมพป์ระกาศนียบตัรถึง
องคก์ารคา้ของสกสค. โดยระบุช่ือ นามสกลุครู/บุคลากรของสถานศึกษาท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

4.ผูรั้บมอบฉนัทะของส านกังานเขตพ้ืนท่ี/สถานศึกษา น าแบบพิมพ์
ประกาศนียบตัรลงบญัชีการสั่งซ้ือแบบพิมพเ์พ่ือควบคุมหมายเลขชุดท่ี 
เลขท่ีในบญัชีการสั่งซ้ือของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ภายใน 3 วัน 
ท าการ 

เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. สถานศึกษาน าประกาศนียบตัรลงบญัชีรับแบบพิมพข์องสถานศึกษา
และจดัเก็บเพ่ือประโยชนต์อ่ไป 

 เจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 

 
 Flow Chart  

 

 
 
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานศึกษาท าหนงัสือขอซ้ือ
ประกาศนียบตัรต่อส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษา 



35 
 

 
 
 
   กรณีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผูซ้ื้อ                                     กรณีสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายเป็นผูซ้ื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มที่ใช ้
-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 
-แบบค าร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร 
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

 เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 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. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม

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

ท าหนงัสือสั่งซ้ือประกาศนียบตัร
ถึงองคก์ารคา้ของ สกสค.โดยระบุ
ช่ือ นามสกุลท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

ท าหนงัสือสั่งซ้ือประกาศนียบตัรถึงองคก์าร
คา้ของ สกสค. โดยระบุช่ือ นามสกุลครู/
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

น าแบบพิมพล์งบญัชีรับ -จ่ายแบบพิมพเ์พ่ือควบคุมหมายเลข 

สถานศึกษาน าประกาศนียบตัรลงบญัชีรับแบบพิมพ์
ของสถานศึกษาและจดัเก็บเพ่ือประโยชนต์อ่ไป 

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. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดท า จัดส่ง และจัดเก็บ
แบบ 
รายงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-
51.pdf 
 6. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 329 /2546 เรื่อง การจัดท าและการควบคุมระเบียนผล
การ 
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2
P_329-2546_1-51.pdf 

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

1.5.3 การสั่งซ้ือ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
 วัตถุประสงค์ 

เพือ่จัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ใหถู้กตอ้ง 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

การจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 

แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารหลักฐานท่ีโรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัด 
ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       ขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
        โรงเรียน   
          ส่ังซื้อโดยตรงได้ท่ีองค์การค้าของ สกสค.  ผู้อ านวยการ/ครูใหญ่  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ 

การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  สถานศึกษาด าเนนิการดังนี้ 
1) แต่งต้ังนายทะเบียนของสถานศึกษา เพื่อรับผิดชอบการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.

3)  และเอกสารส าคัญอื่น ๆ ของสถานศึกษา 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา(ปพ.3) เป็นคราวๆ ไป

ประกอบด้วย   ผู้เขียน/พิมพ์  ผู้แทน  และผู้ตรวจ  
3) นายทะเบียน เป็นผู้ก ากับดูแลใช้แบบพิมพ์เอกสารท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น      
แบบรายงานผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)    
     จ าแนกเป็น 3 แบบ คือ แบบรายงานผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับช้ัน 
      -ประถมศึกษา (ปพ.3:ป) 
      -มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3:บ) 
      - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ) 
การกรอกแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3 : ป, ปพ.3 : บ  และ ปพ.3 : พ) 

-ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียน  หรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด  หรือคอมพิวเตอร์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง  กรณีใช้วิธีการเขียน ให้ใช้หมึกสีด าเท่านั้น   

-ตัวเลขท่ีกรอกควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก  

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
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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-ห้ามลบ  หรือขูดข้อมูลท่ีกรอกไปแล้ว 
-กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปล่ียนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความท่ีเขียนผิด หรือข้อความท่ี 

ต้องการเปล่ียนแปลง แล้วเขียนข้อความท่ีถูกต้องหรือข้อความท่ีต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดง  และให้
ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามก ากับไว้ 

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

ของ สกสค.  
2) ผู้จบการศึกษาวันเดือนปีเดียวกันถือเป็นจบ การศึกษารุ่นเดียวกันให้จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ 

การศึกษา (ปพ.3)  เป็นฉบับเดียวกัน โดยให้เลขล าดับท่ีต่อเนื่องกันในฉบับเดียวกัน  แต่เมื่อใดท่ีจบการศึกษา
ต่างวันเดือนปีกัน ต้องจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) แยกฉบับกันกษา แบบ ปพ.3 

3) เมื่อจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคนและนาย
ทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องท่ีก าหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ผู้อ านวยการ หรืออาจารย์
ใหญ่ หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร 

4) ผู้อ านวยการ หรือครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ท่ีจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ 
และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร 

สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามแนวปฏิบัติข้างต้น เพื่อใช้เป็น 
หลักฐานส าหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป 

5.   สถานศึกษาจะต้องส่งเอกสารท่ีจัดท าเรียบร้อยแล้ว ไปให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเก็บรักษา ต้องส่งด้วยต้นฉบับ ภายใน 30 วันหลังจากผู้เรียนได้รับ  
การอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ช้ีแจงท าความเขา้ใจในเร่ืองการจดัท า  การจดัซ้ือและการจดัเก็บ มกราคม-มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

3. แจง้เป็นหนงัสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ปพ.๓)  ตามระเบียบก าหนด 

มีนาคม-เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. จดัเก็บเอกสารให้เป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา ภายใน 3 วัน 
ท าการ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ติดตามสถานศึกษาท่ีไม่ส่งตามระยะเวลาท่ีก าหนด ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน พฤษถาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart  

 

 
ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 แบบฟอร์มที่ใช ้
-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 
-แบบค าร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร 
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf 

 เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการจดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 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. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf 
 5. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดท า จัดส่ง และจัดเก็บ
แบบ 
รายงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-
51.pdf 

ช้ีแจงท าความเขา้ใจในเร่ืองการจดัท า  การ
จดัซ้ือและการจดัเก็บ 

แจง้เป็นหนงัสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ตามระเบียบ

ก าหนด 

จดัเก็บเอกสารใหเ้ป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา 

สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

ติดตามสถานศึกษาท่ีไม่ส่งตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

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
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
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 6. ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 329 /2546 เรื่อง การจัดท าและการควบคุมระเบียนผล
การ 
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2
P_329-2546_1-51.pdf 

7.ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 616/2552 
   เรื่อง การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.1) 
      8.ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 617/2552 
     เรื่อง การจัดท าประกาศนียบัตร หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.2) 
      9.ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 618/2552 
     เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรแกนกลา(ปพ.3) 
      10.ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 619/2552 
     เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน 

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

1.5.4 การตรวจสอบวุฒิการรับรองการศึกษาและเทียบโอนผลการเรียน 
 วตัถุประสงค ์

1. เพื่อตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 
2. เพื่อรับรองการศึกษา 
3. เพื่อเทียบโอนผลการเรียน 

 ขอบเขตการปฏิบตัิงาน 
1. การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 

  2. การรับรองการศึกษา 
3. การเทียบโอนผลการเรียน 

 จ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลมีความประสงคข์อทราบ 

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการจบการศึกษาของนกัเรียนเพือ่การสมคัรเขา้ท างานหรือศึกษาต่อ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซึ่งเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาท่ีจบการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการ 

ตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บหลักฐานการจบ
การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าและรายงานมาให้ทราบในแต่ละครั้งท่ีมีผู้จบการศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีผู้จบการศึกษาเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและจัดท าข้อมูลผู้จบการศึกษา  
และมีหน้าท่ีในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สามารถตรวจสอบวุฒิส าหรับผู้จบการศึกษา 
ตามหลักสูตรเดิมประเภทนักเรียน ในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 ย้อนลงไป ส่วนประเภทสมัครสอบ บุคคลภายนอก ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญสามารถขอตรวจสอบวุฒิส าหรับผู้จบการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526 

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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ย้อนลงไปหากตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ผลประการใด หน่วยงาน/สถานศึกษาจะมีหนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบ ไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีขอตรวจสอบวุฒิโดยตรง ในการขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของเอกสารการศึกษา ไม่สามารถถือหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิไปด้วยตนเองได้ ส าหรับการ
ตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ และตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษาฉบับต่างๆ  

การรับรองการศึกษา หมายถึง การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนกัเรียน 
ใหก้บัหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผูรั้บรองวฒิุให้ 

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

การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน าผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นความรู้ ทกัษะ 
หรือประสบการณ์การท างาน  การฝึกอาชีพ มาเทยีบโอนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาต่อเน่ือง ตามหลกัสูตร
ของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 

ผู้ท่ีก าลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือมีผลการเรียนท่ีสะสมไว้และจะขอเทียบโอน 
ผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพื่อ
เรียนต่อเนื่องให้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ ท้ังวุฒิในประเทศและวุฒิต่างประเทศ สามารถติดต่อขอสมัคร
เข้าเรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรท่ีประสงค์จะเข้าเรียน และยื่นผลการเรียนท่ีสะสมไว้หรือยื่นเอกสาร
การศึกษาท่ีได้เคยเรียนเดิม เพื่อให้สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนเป็นผู้พิจารณาเทียบโอน โดยไม่ต้องเริ่มต้นเรียน
ใหม ่แต่สามารถเรียนต่อเนื่องได้ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียน แต่ผู้ขอ
เทียบโอนจะต้องมีเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ หรือสถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนอาจจะ
ประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบ
มาตรฐาน การทดสอบทักษะประสบการณ์ หรือการฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนว
การเทียบโอนผลการเรียนไว้ส าหรับสถานศึกษา  

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2.ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามท่ีหน่วยงาน/สถาบนัขอความร่วมมือ ตลอดปี คณะกรรมการ/ 

3. เสนอผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูมี้อ  านาจลงนาม ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. แจง้ผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้สถาบนัและหน่วยงานท่ีขอทราบ ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 การรับรองการศึกษา 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2.ด าเนินการรับรองการศึกษาให้กบัหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลโดย ตลอดปี  

ด าเนินการตรวจสอบวฒิุการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สถาบนัขอความร่วมมือ 

แจง้ผลการตรวจสอบวฒิุการศึกษา 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 

เสนอผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา
หรือผูมี้อ  านาจลงนาม 
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สถานศึกษาเป็นผูรั้บรองวุฒิให้ 
3. เสนอผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูมี้อ  านาจลงนาม ภายใน 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. แจง้ผลการรับรองความรู้ให้กบัหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคล ภายใน1 สัปดาห์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การเทียบโอนผลการเรียน 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 
 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ช้ีแจงท าความเขา้ใจการเทียบโอนให้กบัสถานศึกษาในสังกดั ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สนบัสนุนเอกสารต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart  

 
 
 

 

ด าเนินการรับรองการศึกษา 

แจง้ผลการรับรองความรู้ 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 

ช้ีแจงท าความเขา้ใจการเทียบโอนให้กบั
สถานศึกษาในสังกดั 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 

ผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูมี้อ  านาจ
ลงนาม 
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 แบบฟอร์มที่ใช ้
- 

 เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
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
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89327 

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 
ส าหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgr
am_1-51.pdf 

ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา 

สนบัสนุนเอกสารต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

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
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
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11.แนวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferBasicAndCollegeGrade_1-51.pdf 
  12.แนวทางผลการเทียบโอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e
0b8b2e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89
ce0b8a5e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.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.แบบค าร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf แบบค า
ร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา 

2. งานการศกึษานอกระบบ 
 2.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการเตรียมความพร้อมในระดบัการศึกษาปฐมวยั 

และไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 
ปี 

2. เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการและแนวทางที่จะเช่ือมโยงระหวา่งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
 
 
 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบให้ 

เช่ือมโยงกบัการจดัการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพือ่สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อยา่งทัว่ถึง 
  3. การอนุญาตใหส้ านกังาน การจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจดั
การศึกษาใหก้บัเด็กที่มีความจ าเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได ้

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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 ค าจ ากัดความ 
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย   

รูปแบบ วธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวดัและประเมินผลซ่ึงเป็นเงื่อนไขส าคญัของการจดั
การศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอธัยาศยั 

เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต 

พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สร้างความรู้ความเขา้ใจการจดัการศึกษานอกระบบและแนวทาง
ด าเนินการ 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ประสานงานกบัหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดรั้บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทัว่ถึง 
          -อนุญาตให้ส านกังานการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจดัการศึกษาให้กบัเดก็ท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถเรียนในระบบ
ได ้

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Flow Chart  
 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจดัการศึกษานอกระบบ 
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 แบบฟอร์มที่ใช ้
- 

 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบญัญตัิส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 

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

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

2.2 การจัดการศึกษาทางเลือก 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพมีโอกาสไดรั้บ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 
2. เพือ่ใหผู้ท้ี่มีหนา้ที่ในการจดัการศึกษาทุกฝ่ายมีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งและจดัการศึกษา 

อยา่งมีคุณภาพ 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดการศึกษาทางเลือก 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาทางเลือก 
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การศึกษาทางเลือก  หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ยืนอยู่บนรากฐาน 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

วางแผนและก าหนดแนวทาง 

ประสานงานกบัหน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สร้างความรู้ความเขา้การจดัการศึกษานอกระบบและ
แนวทางด าเนินการ 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89184
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-e.pdf
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ทางศาสนธรรม รากฐานทางปัญญา รากฐานทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตตามศักยภาพ ใน
ธรรมชาติของตัวเด็กโดยเน้นท่ีความสุขและการอยู่ร่วมกันแบบสันติ รูปแบบการศึกษาทางเลือกจะเป็นรูปแบบ
ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเนื้อหาสาระท่ีเรียนรู้   การศึกษา
ทางเลือกอาจจ าแนกได้ 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 และด าเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังท้ังแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย 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 – ชุมชนมิได้มีผู้สอนและผู้เรียนท่ีสัมพันธ์กันในเชิงอ านาจ  
                     4. การศึกษาทางเลือก มิได้มีเนื้อหาหลักสูตรใด ๆ ท่ีอิงต่อระดับทางการแต่อย่างใดหากแต่
เป็นองค์ความรู้ท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากปัญหาชุมชนเอง  
                     5. การศึกษาทางเลือก ไม่ได้ต้องการสร้างผู้เรียนท่ีมีความเหมือนหากแต่ต้องการให้ความต่าง
งอกงามอย่างเป็นไทย  
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดการจดัการศึกษาทางเลือก ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความรู้ความเขา้ใจการจดัการศึกษาทางเลือกและแนวทาง
ด าเนินการ 

เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สนบัสนุนส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาทางเลือกและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. แต่งตั้งคณะนิเทศและนิเทศติดตามการจดัการศึกษาทางเลือกในสังกดั ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
คณะนิเทศ 

5. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 

 Flow Chart  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สร้างความรู้ความเขา้ใจการจดัการศึกษาทางเลือกและแนวทาง
ด าเนินการ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

สนบัสนุนส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาทางเลือกและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจดัการศึกษาทางเลือก 

จดัท าขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

แต่งตั้งคณะนิเทศติดตามและนิเทศติดตามการจดัการศึกษา
ทางเลือกในสังกดั 
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 แบบฟอร์มที่ใช ้
- 

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

3. การจดัการศึกษาตามอธัยาศัย 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพมีโอกาสไดรั้บ 
การศึกษาที่หลากหลายตลอดชีวติ 

2. เพือ่ใหผู้ท้ี่มีหนา้ที่ในการจดัการศึกษาทุกฝ่ายมีความเขา้ใจและด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. จัดแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาท่ีเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตท่ีเป็นการเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ จากการท างาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะท่ีส าคัญคือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลา
เรียนท่ีแน่นอน ไม่จ ากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มี
สถานท่ีแน่นอน เรียนท่ีไหนก็ได้ ลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อความรู้และนันทนาการ อีกท้ังยัง
ไม่จ ากัดเวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต 

รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีรูปแบบการศึกษา  
หรือการเรียนรู้ท่ีตายตัว ไม่มีหลักสูตรเป็นตัวก าหนดกรอบกิจกรรม 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 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723
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3.ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดในสถานท่ีราชการ  
สถานประกอบการ ฯลฯ 

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

 
 
 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. สร้างความรู้ความเขา้ใจ พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3. สนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

4. สร้าง/จดัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

5. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการศึกษาในชุมชน จดัเก็บเป็นขอ้มูล
สารสนเทศ 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 Flow Chart 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความรู้ความเขา้ใจ 

สนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการศึกษาในชุมชน 
จดัเก็บเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 

สร้าง/จดัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
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 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 

 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

1. งานส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐานของบคุคล ครอบครัว องคก์รชุมชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอื่น 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครวั องคก์รชุมชน 

องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน 
2. เพือ่ใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้ิดามารดาหรือผูป้กครองและสถาน 

ประกอบการมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษา 
3. เพือ่ติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน องคก์รวชิาชีพ 

สถาบนัทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. การอนุญาตจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. การจดัท าแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
4. การเทียบโอนผลการเรียน 
5. การยา้ยภูมิล าเนา 
6. การเลิกการจดัการศึกษา 

  7. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา 
 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 

การศึกษาโดยครอบครัว   หมายถึง   การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีครอบครัวจัดโดยสิทธิ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

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

ลักษณะเด่นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของไทยมีลักษณะเด่น   5   ประการ   ดังนี้ 
1.เป็นการจัดการศึกษาท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง   เป็นการจัด 

การศึกษาเองท้ังหมดหรือโดยมีข้อตกลงจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน   อาจเป็นผู้สอน
ด้วยตนเองหรืออ านวยการให้เกิดการเรียนการสอนขึ้น 

2.มีการจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนครอบครัวเด่ียว   หรือศูนย์การเรียนกลุ่มครอบครัว    
(บางครอบครัวอาจเลือกท่ีจะไม่เป็นศูนย์การเรียนก็เป็นไปได้) 

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

4. ความส าเร็จของการศึกษา  มุ่งไปท่ีการพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล    
อย่างพยายามให้สอดคล้องกับความถนัด   ความสนใจและความต้องการท่ีมีอยู่จริง   จากการเป็นหน่วย
การศึกษาขนาดเล็กท่ีสามารถสร้างกระบวนการเรยีนรู้แบบตัวต่อตัวและผสมผสานไปกับวิถีการด าเนินชีวิต 

5.ไม่ใช่การศึกษาท่ีเป็นกิจการทางธุรกิจเพื่อผลก าไร และไม่เป็นไปเพื่อการแอบอ้าง 
แสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก  

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดามารดา 
หรือบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองเป็นผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษาใหก้บับุตรหลานดว้ยตนเองโดย 
เป็นผูส้อนดว้ยตนเองหรือเป็นผูอ้  านวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนเพือ่จดั 
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การอนุญาตจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ผูจ้ดัการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ตลอดปี ผู้จัดการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯให้ค าปรึกษา/แนะน า ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯฯ 

3. แต่งตั้งคณะท างานเชิงวิชาการตรวจสอบ ให้ค  าแนะน า ปรึกษา
ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการศึกษาของครอบครัว 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

คณะท างาน 

4. ผูจ้ดัการศึกษาแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะท างาน
วิชาการ 

1 สัปดาห์ ผู้จัดการศึกษา 
 

5. ผูจ้ดัการศึกษายืน่ค าขออนุญาตจดัการศึกษาฯพร้อมแผนการจดั
การศึกษาตามท่ีปรับปรุง 

1 สัปดาห์ บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชน
องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา
สถานประกอบการฯ 

6. ส่งขอ้มูลให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจารณาอนุญาต 

1 สัปดาห์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7. ถา้อนุญาตแจง้ให้ผูจ้ดัการศึกษาทราบ ถา้ไม่อนุญาตผูจ้ดัอุทธรณ์
ให้ทบทวนมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี 

ภายใน1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนโยบายฯ 

8. กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งขอ้มูลให้สพฐ.ของบประมาณ ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนโยบายฯ 

9. กลุ่มการเงินและสินทรัพยเ์บิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ผูจ้ดัการศึกษา ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 

 
 
 
 
 

 Flow Chart 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯให้ค าปรึกษา/แนะน า 

ผูจ้ดัการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจดั
การศึกษา 

ผูจ้ดัการศึกษายืน่ค าขออนุญาตจดัการศึกษาฯพร้อมแผนการจดั
การศึกษาตามท่ีปรับปรุง 

ผูจ้ดัการศึกษาแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะท างาน
วิชาการ 

ส่งขอ้มูลให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พิจารณาอนุญาต 
 

แต่งตั้งคณะท างานเชิงวิชาการตรวจสอบ ให้
ค าแนะน า ปรึกษา 
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 การเทียบโอนผลการเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

2. จดัท าระเบียบ/แนวปฏิบติัการเทียบโอนผลการเรียน ภายใน 3 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ผูข้อเทียบโอนยืน่ค าร้องพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน 2 
สัปดาห์ 

ผู้จัดการศึกษา 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

5.ประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ของผูข้อ
เทียบโอน 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

6.ตดัสินผลการเทียบโอน ภายใน 1 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

7. ออกหลกัฐานใบแจง้ผลการเทียบโอนให้ผูข้อเทียบโอนกรณี ภายใน 1 เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

ถา้อนุญาตแจง้ให้ผูจ้ดัการศึกษาทราบ ถา้ไม่อนุญาตผูจ้ดัอุทธรณ์ให้ทบทวนมติ
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี 

กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งขอ้มูลให้ สพฐ.ขอ
งบประมาณ 

กลุ่มการเงินและสินทรัพยเ์บิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ 
ผูจ้ดัการศึกษา 
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อนุมติัและจดัท าทะเบียนการเทียบโอน ถา้ไม่อนุมติัแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทราบ 

สัปดาห์ 

 
 Flow Chart 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 การยา้ยภูมิล าเนา 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการยา้ยภูมิล  าเนา ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

2. ผูจ้ดัการศึกษาท าหนงัสือแจง้ขอยา้ยภูมิล  าเนา - ผู้จัดการศึกษา 

3. เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา ภายใน 1 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

4. ท  าหนงัสือถึงส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีตั้งใหม่พร้อม ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

ผูข้อเทียบโอนยืน่ค าร้องพร้อมเอกสารประกอบ 

จดัท าระเบียบ/แนวปฏิบติัการเทียบโอนผลการเรียน 

ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน 

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ 
ของผูข้อเทียบโอน 

คณะกรรมการตดัสินผลการเทียบโอน 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

ออกหลกัฐานใบแจง้ผลการเทียบโอนให้ผูข้อเทียบโอนกรณีอนุมติั
และจดัท าทะเบียนการเทียบโอน ถา้ไม่อนุมติัแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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เอกสารหลกัฐานต่างๆ 
5. จ  าหน่ายผูเ้รียนออกจากทะเบียนผูเ้รียน ภายใน 1 

สัปดาห์ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

6. กรณีส านกัเขตพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีตั้งใหม่ เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทราบและอนุญาตให้จดัการศึกษาต่อกรณีส้ินสุดแผนการ
จดัการศึกษาด าเนินการขออนุญาตใหม่ 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

คณะกรรมการ 

 
 Flow Chart 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 การยกเลิกการศึกษาโดยครอบครัว 
 

ผูจ้ดัการศึกษาท าหนงัสือแจง้ขอยา้ยภูมิล  าเนา 

จ าหน่ายผูเ้รียนออกจากทะเบียนผูเ้รียน 

ท าหนงัสือถึงส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืน
ท่ีตั้งใหม่พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ศึกษารายละเอียดการยา้ยภูมิล  าเนา 

เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 
 

-กรณีส านกัเขตพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีตั้งใหม่ เสนอคณะกรรมการเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาทราบและอนุญาตให้จดัการศึกษาต่อ    

-กรณีส้ินสุดแผนการจดัการศึกษาด าเนินการขออนุญาตใหม่ 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการยกเลิกจดัการศึกษาโดยครอบครัว ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

2. ผูจ้ดัการศึกษายืน่หนงัสือขอยกเลิกการจดัการศึกษา - ผู้จัดการศึกษา 

3. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจารณา 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
คณะกรรมการ 

4. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจง้ผลการพิจารณาให้ผูจ้ดัการศึกษา
ทราบ 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
 

5. จดัท าหลกัฐานการเรียนให้ครอบครัวและจ าหน่ายผูเ้รียนออกจาก
ทะเบียนนกัเรียน 

ภายใน 2 
สัปดาห์ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
 

 
 Flow Chart 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูจ้ดัการศึกษายืน่หนงัสือขอยกเลิกการจดัการศึกษา 

แจง้ผลการพิจารณาให้ผูจ้ดัการศึกษาทราบ 

ศึกษารายละเอียดการยกเลิกการศึกษาโดยครอบครัว 

เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 
 

 

จดัท าหลกัฐานการเรียนให้ผูจ้ดัการศึกษาและ 
จ าหน่ายผูเ้รียน 
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 สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการไดรั้บสิทธิประโยชน์ ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 

2. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดัท าและส่งขอ้มูลให้สพฐ. ภายใน 15 
กรกฎาคมของ

ทุกปี 

ผู้จัดการศึกษา 

3. หลงัไดรั้บจดัสรรเบิกจ่ายงบประมาณให้ผูจ้ดัการศึกษาและ
รายงานผลให้ สพฐ. ทราบ 

ภายในสิงหาคม
ของทุกปี 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
 

4. ผูจ้ดัการศึกษาเปิดบญัชีกบัธนาคารพาณิชยป์ระเภทออมทรัพย ์ช่ือ
บญัชี “ช่ือผูจ้ดัการศึกษาเพ่ือการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว” 

ภายใน 15 
กันยายนของ 

ทุกปี 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเริมฯ 
 

 
 Flow Chart 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 แบบฟอร์มที่ใช ้
1.แบบยืน่ความประสงคข์อจดัท าแผนการจดัการขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. แบบยืน่ค  าขออนุญาตจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
3.แบบฟอร์มการจดัท าแผนการจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
4.แบบอนุญาตใหจ้ดัการศึกษาโดยครอบครัว 
5. แบบหนงัสือรับรองที่อยูข่องนกัเรียนที่ไม่มีทะเบียนบา้นในภูมิล าเนา 
6. แบบค าขอมีบตัรประจ าตวันกัเรียน 
7. แบบประจ าตวัผูเ้รียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

จดัท าและส่งขอ้มูลให้สพฐ. 

เบิกจ่ายงบประมาณให้ผูจ้ดัการศึกษาและรายงานผลให้สพฐ.ทราบ 

ศึกษารายละเอียดการไดรั้บสิทธิประโยชน์ 

ผูจ้ดัการศึกษาเปิดบญัชีกบัธนาคารพาณิชย  ์

ด าเนินงาน 
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8. แบบค าร้องขอรับรองการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ 
9. แบบประเมินผลความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ 
10. แบบยืน่จ  านงขอเทียบโอนผลการเรียนฯ 
11. แบบหนงัสือรับรอง 
12. แบบรายงานผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย 
ครอบครัว 

13. แบบใบแจง้ผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย 
ครอบครัว 

14. ทะเบียนผูข้อเทียบโอนการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การจดัการศึกษาขั้น 
พื้นฐานโดยครอบครัว 

15.ค  าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการใชท้ะเบียนผูเ้รียนส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว 
 เอกสารหลักฐานอา้งอิง 

1. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวพ.ศ. ๒๕๔๗ 

http://law.longdo.com/law/116/sub12311 
2. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 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. กฎกระทรวงวา่ดว้ยวา่ดว้ยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
ศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/2012-03-26-
ActRightIndividualsBasicEduLearnCenter.pdf 

8. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

9. กฎกระทรวงว่าด้วยวา่ดว้ยสิทธิขององคก์รชุมชนและองคก์รเอกชนในการจดั 
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยก์ารเรียน พ.ศ.2555 

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

10. ค  าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการใชท้ะเบียนผูเ้รียนส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว 
11. ค  าสัง่กระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 352/2549 เร่ือง การออกประกาศนียบตัรหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว (ปพ.2/ค ) 

 งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้สามารถจดัการศึกษา 
สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

1. งานส่งเสริมการจัดการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
วัตถุประสงค์ 

เพือ่ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั 
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั 

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ค าจ  ากดัความ/พื้นฐานความรู้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพทัยากรุงเทพมหานคร 

การถ่ายโอนทางการศึกษา หมายถึง การทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บสิทธิในการ 
จดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อมความเหมาะสมและความตอ้งการ 
ภายในทอ้งถ่ินและไดรั้บการประเมินความพร้อมโดยใหก้ระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ 
วธีิการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่งเสริมใหท้อ้งถ่ิน 
ใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

2.สร้างความรู้ความเขา้ใจกบัผูจ้ดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาทุกระดบัขององคก์รปกครอง

ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

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
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ส่วนทอ้งถ่ิน 
3.ส่งเสริมสนบัสนุนสร้างเครือข่ายการจดัการศึกษา ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ประสานความร่วมมือการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อยา่งต่อเน่ือง 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ/
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 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. พระราชบญัญติัการก าหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 

http://www.uthailocal.go.th/dnm_file/project/117_center.PDF 
3. รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป ีพ.ศ. 2551 

http://admin.e-library.onecapps.org/Book/219.pdf 
4. การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สร้างความรู้ความเขา้ใจ 

ส่งเสริมสนบัสนุนและประสานความร่วมมือการจดั
การศึกษา 

ศึกษารายละเอียดการจดัการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

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
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http://www.tci-
thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/viewFile/7026/6061 

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