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กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศกึษา 



 ๒ 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 แนวคิด 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริม ให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาสามารถจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาท้ัง
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้ าน ร่างกาย จิตใจ สังคมสติปัญญา  ทักษะชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  องค์กรนักเรียน  สิทธิเด็ก การ
จัดหาทุน–กองทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติเด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ  อีกท้ังส่งเสริมให้บุคคลครอบครัว  ชุมชน สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้ง
ปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ  การรองรับประชาคมอาเซียนในด้าน
การจัดการศึกษาทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการด าเนินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ภายใต้ความร่วมมือของ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  ทุกรูปแบบ
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ผู้รับบริการทางการศึกษา  ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
อาหารกลางวัน  อาหารเสริม  (นม) และเพ่ือส่งเสริมให้มีจริยธรรม  คุณธรรม วินัยโดยเน้นกีฬา  นันทนาการ 
ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. เพ่ือส่งเสริมสิทธิเด็ก  การจัดหาทุน  กองทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั้งเด็กปกติ  
เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝุาย 

4. เพ่ือส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

5. เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการจัดการศึ กษาทั้งแลกเปลี่ยน  
และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

ขอบข่าย/ภารกิจ 

๑. งานธุรการ 
๒.  กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๒.๑  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต 
 ๒.๒  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  สถาบันศาสนาและสถาน
ประกอบการ  ฯลฯ 



 ๓ 
 ๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๒.๗  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 ๓. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 ๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๓.๒ งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา 
 ๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 ๓.๔ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
 ๓.๕  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
 ๔. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 
 ๔.๑ งานส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ๔.๒  งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพ  ในสถานศึกษา 
 ๔.๓  งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 ๕.  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 ๕.๑   งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ 
 ๕.๒  งานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๕.๓  งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
 ๕.๔  งานความมั่นคงของชาติ 
 ๕.๕  งานวิเทศสัมพันธ์ 
 ๕.๖  งานการปูองกันโรคเอดส์ 
 ๕.๗  งานสารวัตรนักเรียน 
 ๖. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน 
 ๖.๑  งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน 
 ๖.๒  งานส่งเสริมและด าเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน 
 ๖.๓  งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
 ๖.๔  งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 
 ๖.๕  งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
 งานส่งเสริมกิจกรรมประธิปไตยและวินัยนักเรียน 

 
 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 งานปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดใน  

สถานศึกษา 
 งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
 งานความมั่นคงของชาติ 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานปูองกันปัญหาการแพร่ระบ าดของโรคเอดส์ในกลุ่ม 

นักเรียนนักศึกษา 
 งานสารวัตรนักเรียน 

 
 งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและ

การศึกษาตลอดชีวิต 
 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน  

สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานส่งเสริมการเทียบโอนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสและเด็ก

ที่มีความสามารถพิเศษ 
 

 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

งานธุรการ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ 
กจิการนกัเรยีน 

กลุ่มงานส่งเสรมิ 
กจิการพเิศษ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ 
คุณภาพการจดั 

การศกึษา 

กลุ่มงานสง่เสรมิ 
สวสัดกิาร สวสัดภิาพและ

กองทุนเพื่อการศกึษา 



 ๕ 
คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมคณุภาพการจดัการศึกษา 

งานส่งเสรมิการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยัและการศกึษา
ตลอดชวีติ 
งานส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู ้สิง่แวดลอ้มทางการศกึษาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

งานส่งเสรมิการจดัการศกึษาของบุคคล ครอบครวั ชุมชน สถาบนัศาสนาและ  
สถานประกอบการ ฯลฯ 

งานส่งเสรมิการจดัการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

งานส่งเสรมิคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานส่งเสรมิการเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้
 
งานส่งเสรมิการจดัการศกึษาเดก็พกิาร เดก็ดอ้ยโอกาสและเดก็ทีม่ ี
ความสามารถพเิศษ 
 

งานจดัการศกึษาภาคบงัคบั 



 ๖ 
 
๑.  งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. จัดท าแผนก าหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School  Mapping)  
  ๒. ก าหนดพ้ืนที่เขตบริการของสถานศึกษาท้ังระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกสังกัด 
  ๓. ส ารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน 
  ๔. วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับโดยค านึงถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาของประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๕. ตรวจสอบและจัดท าบั ญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษาท่ี
รับผิดชอบพื้นท่ีเขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน 
  ๖. ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถาน ศึกษาท่ีจัดการศึกษาการศึกษาภาคบังคับ  ก่อนถึง
ก าหนดที่เด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   
  ๗. ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๘. รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๙. ประสานงานกับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาค
บังคับอ่ืน  เกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน  

๒. งานส่งเสริมการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษา ในระบบ การศึกษา นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

 ๒.๑   การจัดการศึกษาในระบบ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานการส ารวจ รวบรวมข้อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดท าส า
มะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
  ๓. ส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ให้สามารถ
เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตล อดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  ๔. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือจะน าไปสู่การปฏิบัติ 
  ๕. ประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๖.  ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา 
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กระบวนงาน 
2.1. การจัดการศึกษาในระบบ 
 1) งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2) การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
 3) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
 4) การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 
 5) การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
 6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
  - การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
  - การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
  - การตรวจสอบวุฒิ และการรับรองความรู้ 
  - การสั่งซื้อแบบพิมพ์ 
 7) การเปิดและปิดสถานศึกษา 
 8) การขอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. การจัดการศึกษาในระบบ 

 1. ชื่อกระบวนงาน  
     1.1 งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

3. ขอบเขตของงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดนโยบายฯ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดรับทราบ
นโยบายและถือปฏิบัติ ส าหรับหน่วยงานที่อยู่ในขอบข่ายของการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 3.1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา 
 3.2. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทสามัญศึกษา) ได้แก่ 
  - ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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  - ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ร.ร.เทศบาล) 
  - ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) 
 3.3. โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. (ประเภทอาชีวศึกษา) ได้แก่ 
  - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา) 
  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจนมีการก าหนด
วัตถุประสงค์  หลักสูตร  วิธีการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลที่แน่นอนโดยการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  แบ่งออกเป็นระดับต่าง  ๆ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.2 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ของการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 4.3 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
 4.4 เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
 4.5 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจ าหรือเด็กที่อยู่รับ
ใช้การงาน 
 4.6 แบบ บค. หมายถึง แบบฟอร์มที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 4.7 พ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน  หมายถึง อาณาบริเวณท่ีโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสม  โดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงทั้งนี้ให้ยึด  ทร.14 เขตการ
ปกครอง การคมนาคม  และสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์  เพ่ือโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและนักเรียน
สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก 
 4.8 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดตั้งศูนย์บริการการรับนักเรียนการแก้ปัญหาการ
รับนักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 จัดท านโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม ก าหนดนโยบาย 
 5.3 แจ้งสถานศึกษาด าเนินการตามนโยบาย 
 5.4 ติดตามและตรวจสอบการรับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 
 5.5 สรุปและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 แบบ บค.01 – แบบ บค.31 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
  - พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 
  - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
 
 
 



 ๑๐ 
 
 8.2 กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
  - กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
  - กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 8.3 ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครอง 
ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ พ.ศ.2546 
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือ
หลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 
  - ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
 8.4 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 
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1. ชื่อกระบวนงาน  
 1.2 การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เด็กท่ีอยู่ในพื้นท่ีภูเขา ทุรกันดาร และชาวเลที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ
การศึกษาครบทุกคน 
 2.2 เพ่ือให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเลได้รับ
การศึกษาอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
 เด็กวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน เช่น พ้ืนที่ภูเขา และทุรกันดารต้องได้เข้าเรียนทุกคน 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา  สถานศึกษาในสังกัด  และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการศึกษาเฉพาะทาง  การจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันอ่ืนๆ 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติให้แก่เด็กที่อยู่ในพื้นท่ีภูเขา และท่ีอยู่ห่างไกลทุรกันดารห่างจากชุมชนทั่วไป 
 4.2 เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
 4.3 ชาวเล หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าที่มีภาษาและวัฒนธรรม เฉพาะของตนเองอันแตกต่างไป
จากคนไทย  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคใต้ของประเทศไทยในฝั่งอันดามันอาศัยในเรือเพ่ือใช้เป็นบ้านและ
ยานพาหนะ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว 
ชุมชน สถาบัน สถานประกอบการ ฯลฯ 
 5.2 ส ารวจ และจัดท าระบบข้อมูลเด็กท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีภูเขาท่ีห่างไกล  ทุรกันดารและชาวเล 
 5.3 แต่งตั้งประชุมคณะท างาน แก้ไขปัญหาจัดให้เด็กได้เข้ารับการศึกษา 
 5.4 ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหา สรุปผล 
 5.5 รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 แบบส ารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนซึ่งที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ภูเขา ที่ห่างไกลทุรกันดาร (แบบ บค.01 – แบบ บค.31) 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 



 ๑๔ 

 
 



 ๑๕ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน  
 1.3 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ได้เข้าเรยีนในสถานศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 2.2 เพ่ือจัดท าทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  ได้เข้าเรียนให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 2.3 เพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ  

3. ขอบเขตของงาน 
 เด็กวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ต้องได้รับการศึกษา
สนองนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว โดยไม่
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ หมายถึง เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือเด็กที่ไม่ใช่
เชื้อชาติสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีประเทศไทย 
 4.2 เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 5.2 ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
 5.3 แต่งตั้งคณะท างานและประชุมแก้ไขปัญหา 
 5.4 จัดการศึกษา ตามความเหมาะสม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.5 ติดตาม ตรวจสอบ สรุป และแก้ไขปัญหาผลการจัดการศึกษา 
 5.6 รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 แบบส ารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนซึ่งเป็นเด็กไร้
สัญชาติ ต่างชาติพันธุ์ 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 8.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
 8.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 



 ๑๗ 
 



 ๑๘ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน  
 1.4 งานจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (เฉพาะเขตท่ีอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดการศึกษาส าหรับแลกเปลี่ยนนักเรียนจาก พ้ืนที่พิเศษกับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 2. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเขตพ้ืนที่พิเศษ  ให้เรียนในระดับชั้น ม.4-6 ใน 
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑลและจังหวัดอ่ืน ๆ 

3. ขอบเขตของงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาส าหรับแลกเปลี่ยนนักเรียน
จากพ้ืนที่พิเศษกับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. ค าจ ากัดความ 
 นักเรยีนแลกเปลี่ยน หมายถึง นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ
ที่ประสงค์มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในพ้ืนที่ปกติ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ส ารวจความต้องการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน 
 5.2 ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ 
 5.3 ปฐมนิเทศนักเรียน 
 5.4 จัดการเรียนการสอน และท ากิจกรรม 
 5.5 สรุปผลการเรียน และส่งนักเรียนกลับภูมิล าเนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

 
 



 ๒๑ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน  
 1.5 การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2 เพ่ือให้มีระบบการเฝูาระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
 เด็กวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตบริการของแต่ละโรงเรียนต้องได้เข้าเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
จนถึงระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาในสังกัด  และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานส่ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาสังกัดอาชีวะ
ศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนในสถานประกอบการห้องเรียนสาขา ฯลฯ 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของการศึกษา   ขั้น
พ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 4.2 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
 4.3 เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
 4.4 เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ียังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4.5 เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.6 เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ีเคยเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว      
แต่ออกจากสถานศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ส ารวจและจัดท าระบบข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันในแต่ละปี         ให้
ครอบคลุมและชัดเจน 
 5.2 แต่งตั้งและประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น  เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน    
เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหา 
 5.3 ชี้แจงและแนะน าแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหาให้สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ 
 5.4 ตรวจสอบ ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตามแนวทางที่ก าหนด 
 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 



 ๒๒ 
 

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 แบบส ารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ  (อายุย่างเข้าปีที่  7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน  หรือ     
เข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน  หรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน (แบบ บค. 01- บค. 31) 

8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 8.4 เอกสารทะเบียนราษฎร์ ทร. 14 



 ๒๓ 
  



 ๒๔ 
1.6 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
      1. ชื่อกระบวนงาน  
  1.6.1 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 

      2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ส าเร็จการศึกษา 

      3. ขอบเขตของงาน 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาแล้วแต่กรณี  

      4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งไว้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 
   1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
   3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนก าหนด ได้แก่ 
   1) แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
   2) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
   3) ใบรับรองผลการเรียน 
   4) ระเบียนสะสม 
 4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือจบ 
 4.3 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือเรียนจบระดับชั้นส าคัญ
ได้แก่ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4.4 หลักสูตร  หมายถึง  ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 
 4.5 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
 4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ แจ้งระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผล
การศึกษาให้สถานศึกษาทราบ 
 5.3 รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดท าทะเบียน จัดเก็บให้เป็นระบบและตรวจสอบได้ 
 5.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
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       7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 7.1 ป.02, ป.05 ปพ 1, ปพ 2 
 7.2 รบ.2-ต ,รบ.2-ป 
 7.3 ปพ.3:1, ปพ.3:2 , ปพ.3:3, ปพ3:4 
 7.5 ปพ.3:ป, ปพ.3:บ, ปพ.3:พ 
 7.6 ใบสุทธิ (กรณีโรงเรียนยุบเลิก) 
      8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 
  - หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
 8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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1. ชื่อกระบวนงาน  
 1.6.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือมิให้น าหลักฐานที่เสียหายไปใช้เป็นหลักฐานทางราชการ 

3. ขอบเขตของงาน 
 การออกหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาไว้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 
   1) ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
   3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  2.เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนก าหนด ได้แก่ 
   1) แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
   2) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
   3) ใบรับรองผลการเรียน 
   4) ระเบียนสะสม 
 4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.3 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือเรียนจบระดับชั้นส าคัญ
ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4.4 หลักสูตร  หมายถึง  ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 
 4.5 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับการศกึษาที่ต่ ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
 4.6 หลักสูตรแกนกลาง  หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการด าเนินงาน 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา  
 5.3 ประชุมพิจารณา วิเคราะห ์เอกสาร หลักฐาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
 5.4 เสนอผู้อ านวยการส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้มีอ านาจ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาโดยออกประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
 5.5 แจ้งประกาศการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา ให้ทุกกระทรวง สถานศึกษาในสังกัด 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั่วประเทศทราบและห้ามมิให้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 7.1 หนังสือขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
 7.2 ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 

8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 
  - หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
 8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขท่ีเพ่ิมเติม 
  - หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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1. ชื่อกระบวนงาน  
 1.6.3 ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้ และเทียบโอนผลการเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา  สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบา ทหน้าที่
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้บริการนักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษา  หรือต้องการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

3.ขอบเขตของงาน 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งไว้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 
   1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
   3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนก าหนด ได้แก่ 
   1) แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
   2) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
   3) ใบรับรองผลการเรียน 
   4) ระเบียนสะสม 
 4.2 การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเข้าท างานหรือศึกษาต่อ 
 4.3 การรับรองความรู้  หมายถึง  การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียนให้กับ
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ 
 4.4 การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือมีผลการ
เรียนที่สะสมไว้และจะขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาข้ัน  พ้ืนฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง  
หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  เพ่ือเรียนต่อเนื่องให้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ๆ ทั้งวุฒิการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 4.5 มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน หมายถงึ สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.6 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือเรียนจบระดับชั้นส าคัญ
ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4.7 หลักสูตร หมายถึง  ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 



 ๓๑ 
 4.8 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าอุดมศึกษาโดยมุ่ งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจและ
สติปัญญา 
 4.9 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.2 ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สถาบันขอความร่วมมือโดยยื่นเอกสารให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบ 
 5.3 เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจ ลงนามยืนยันการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 5.4 แจ้งผลกา รตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้สถาบันและหน่วยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิทราบกรณีเป็น
เอกสารที่ถูกต้อง 

 
  
 
 
 
 
 
 
7.แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 หนังสือรับรองความรู้ 
8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 
  - หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
 8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขท่ีเพ่ิมเติม 
  - หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



 ๓๒ 
 

 
 



 ๓๓ 
 
1. ชือ่กระบวนงาน  
 1.6.4 การซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา  สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่
ทีช่ัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้บริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา  

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารับผิดชอบให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้ 
 3.2 สถานศึกษาสังกัดในเขตพ้ืนที่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้ 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 แบบพิมพ์ทางการศึกษา  หมายถึง แบบฟอร์มหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียนรายวิช า
เรียน ผลการเรียน  และจัดแผนการลงทะเบียนให้กับนักเรียน  รวมทั้งรายงาน  ปพ.1 รายงาน ปพ. 2 บนแบบ
พิมพ์ประกาศนียบัตร  ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดด้วยตัวอักษรอาลักษณ์  รายงาน ปพ. 7 ใบรับรองผล
การศึกษา รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร 
 4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน  หมายถึง  สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 4.3 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือเรียนจบระดับชั้นส าคัญ
ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4.4 หลักสูตร  หมายถึง  ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 
 4.5 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าอุดมศึกษา  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจและ
สติปัญญา 
 4.6 หลักสูตรแกนกลาง  หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ตามท่ีระเบียบกฎหมาย ก าหนด 
 5.2 แจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจให้สถานศึกษาทราบ 
 5.3 เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ให้กับสถานศึกษา 
 5.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาต 
 5.5 สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อ 
 5.6 จัดท าทะเบียนรับ – จ่าย แบบพิมพ์ และลงทะเบียนเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ให้สถานศึกษา 



 ๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ปพ. 1 , ปพ. 2 , ปพ. 3 
8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 
  - หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
 8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 8.3 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  ที ่สพฐ. 616/2552 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
 8.4 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  ที ่สพฐ. 617/2552 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
8.5 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  ที ่สพฐ. 618/2552 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 



 ๓๕ 

 
 



 ๓๖ 
1. ชื่อกระบวนงาน  
 1.7 การเปิดและปิดสถานศึกษา  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือก าหนดวันเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 2.2 เพ่ือการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษหรือสาธารณภัย 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 ให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเปิดเรียนและปิดสถานศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
 3.2 ให้สถานศึกษาสังกัดในเขตพ้ืนที่ที่ส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเปิดและปิดภาคเรียน
ตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่งตามท่ีก าหนด  

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 สถานศึกษา  หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย หรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐหรือเอกชน ที่มีอ านาจห น้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง 
 4.2 หัวหน้าสถานศึกษา  หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ อธิการบดี หรือต าแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 4.3  นักเรียนและนักศึกษา  หมายความว่า บุคคลซึ่งก าลังรับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 
 4.4  กรณีพิเศษ  หมายความว่า  กรณีจ าเป็นต้องใช้สถานศึกษาเพ่ือประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดสอบ 
พักแรม จัดกิจกรรมหลักสูตรหรือกิจรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนที่ไม่อาจเปิดเรียนได้
ตามปกติ 
 4.5  เหตุพิเศษ  หมายความว่า  เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา ที่เก่ียวข้อง   
 5.2 แจ้งสถานศึกษาให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา       
แนวปฎิบัติให้โรงเรียนท าหนังสือขออนุญาตเปิดและปิดสถานศึกษา  หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 5.3  สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่  
  - กรณี สั่งปิดได้ไม่เกินสิบห้าวัน หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติ   
  - กรณี สั่งปิดได้ไม่เกินสามสิบวัน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่อนุมัติ   
 5.4  เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 5.5  เขตพ้ืนที่การศึกษาท าค าสั่งเป็นหนังสือ ภายใน 3 วันท าการ  
 5.6  สถานศึกษาท าการสอนชดเชยให้ครบตามจ านวนวันที่ปิด   
 5.7  เขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 แนวปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ .ศ. 2549 
 



 ๓๗ 

สัง่ปิดไมเ่กิน 15 วนั 
หวัหน้าสถานศกึษาอนมุตั ิ

สัง่ปิดเกิน 30 วนั 
ผอ.สพม. อนมุตั ิ

การเปิดและปิดสถานศึกษา 

*************** 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา  

การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
 
 

แจ้งแนวปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา  
การเปิดและปิดสถานศึกษา  

 
 

สถานศึกษาส่งหนังสือขอเปิดและปิดสถานศึกษา  
  

 
 
 

ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร  
 
 

  
 
  
 
 

                                   เขตพ้ืนที่ทราบ           /        อนุมัต ิ
 และจัดท าค าสั่งเป็นหนังสือภายในสามวันท าการ   
 

 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 



 ๓๘ 
1. ชื่อกระบวนงาน 
 1.8 การขอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
 2. ส่งเสริมการท ากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา  

3. ขอบเขตของงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษาตามความต้องการของสถาบันที่ประสงค์ให้แก่นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1  สถานศึกษา หมายถึง  หน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการ ศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานการศึกษาอ่ืน ๆ 
 4.2  แหล่งเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝุเรียน ใฝุรู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.3. สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  สิ่งแวดล้อมท้ังกายภาพและไม่ใช้กายภาพในสถานศึกษาและห้องเรี ยน หรือ
สภาพการที่ผลต่อการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการสนับสนุนการเรียนรู้  
 4.4  การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายความว่า การที่ครู อาจารย์ หรือหัวหน้า
สถานศึกษาพานักเรียนและนักศึกษาไปท ากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาตั้งแต่สองคนขึ้ นไป ซึ่งอาจไป
เวลาเปิดท าการสอนหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และ
เนตรนารี และการไปนอกสถานที่ตามค าสั่งในทางราชการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเ รียนไปนอก
สถานศึกษา หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง   
 5.2 แจ้งสถานศึกษาให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา แนวโรงเรียนท า
หนังสือขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 5.3  สถานศึกษาส่งหนังสือขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
 5.4  เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 5.5  เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาภายใน 2 วัน
ท าการ  
 5.6  สถานศึกษารายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วภายใน 5 วัน 
 5.7  เขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 



 ๓๙ 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

 
ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา  

ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 
 

แจ้งแนวปฏิบัติตามระเบียบการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 
 
 

สถานศึกษาส่งหนังสือขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
  

 
 
 

ด าเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
 
 

  
 

แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
 
 

                                    สถานศึกษาด าเนินการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
 และรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
 

 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 6.1  แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 6.2  แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 6.3  แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง แนวปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 



 ๔๐ 
 

 ๒.๒ การศึกษานอกระบบ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษ านอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.  ร่วมวางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ 
ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
  ๔.  ประสานการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือปรับปรุงการจัด
การศึกษานอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

1. ชื่อกระบวนงาน งานการศึกษานอกระบบ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัยและได้รับ
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 
 2.2 เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดก ารศึกษาทุกฝุายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางท่ีจะเชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพร่รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษามีการประสานงานอย่างเป็นระบบ  

3. ขอบเขตของงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุน  ส่งเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  ติดตามประเมินผล  
ปรับปรุงเชื่อมโยงการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

4. ค าจ ากัดความ 
 การศึกษานอกระบบ  หมายถึง เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบไม่มีข้อจ ากัด
เรื่องอายุและสถานที่โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย์ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ 
 5.2 มีขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุน  ส่งเสริม การจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 



 ๔๑ 
 5.4 ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง 
 5.5 ประสานการติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบ  เพ่ือปรับปรุงการจัดการศึกษานอก
ระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5.6 สรุปรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 - 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
 8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 



 ๔๒ 

 



 ๔๓ 
 

 ๒.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.  ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและก าหนด
แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 
  ๓.  ประสานการเผยแพร่ข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
  ๔.  ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือปรับปรุงการ จัด
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการ ศึกษาปฐมวัย และ
ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 
  ๒. ผู้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝุาย มีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓.  เขตพ้ืนที่การศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางท่ีจะเชื่อมโยง ระหว่ าง
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔.  มีการส่งเสริม ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา 
  ๕.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๓.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓.  ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ๔.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  ๕.  ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 



 ๔๔ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  มีทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒. มีการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
  ๓. ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของ บุคคล ครอบครัว
ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ๓.  ประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชนสถาบันทาง
ศาสนา  และสถานประกอบการฯลฯ 
  ๔.  สนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้
การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
  ๕.  การด าเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนาและ
สถานประกอบการ ฯลฯ 
  ๖. ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 2.2 เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง  และสถานประกอบการมีความรู้  
ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
 2.3 เพ่ือเป็นการติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ  
สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 3.2 การยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษา 
 3.3 การจัดท าแผนการจัดการศึกษา 



 ๔๕ 
 3.4 การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 3.5 การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา 
 3.6 การก ากับ และติดตามการจัดการศึกษา 
 3.7 การยกเลิกการจัดการศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บิดามารดาหรือบิดา  หรือ
มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเองโดยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง  หรือ
เป็นผู้อ านวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
 4.2 การจัดการศึกษาในสถานประกอบกา ร หมายถึง การจัดตั้งศูนย์การเรียนเพื่อจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจ  ในสิทธิและหน้าที่  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
 5.2 ผู้จัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
 5.3 จัดท าแผนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัวชุมชน  สถาบันทางศาสนา  และสถาน
ประกอบการ ฯลฯ 
 5.4 ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขต ในการอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวชุมชน  
สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 
 5.5 การจัดการเรียนรู้  การวัด และประเมินผลการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชนสถาบันทาง
ศาสนา และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 5.6 การตัดสินและรับรองผลการศึกษา 
 5.7 ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษา และรายงานผล 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  ฯลฯ มีความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่ในการจัดการศึกษามีความสามารถและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ๒.  มีระบบการติดตาม ก ากับ ดูแล ผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครั ว ชุมชนสถาบันทาง
ศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 7.1 แบบยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
 7.2 แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
 7.3 รูปแบบการจัดท าแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 7.4 แบบค าสั่งให้เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 7.5 แบบยื่นค าขออนุญาตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ  
 7.6 แบบขออนุญาตให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ  
 7.7 รูปแบบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 
 7.8 แบบค าสั่งให้เลิกจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 
 7.9 แบบค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียน 
 7.10 แบบบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน 
 7.11 แบบรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียน 
 7.12 แบบค าร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 7.13 แบบบันทึกการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 7.14 แบบประเมินผลโดยครอบครัว 
 7.15 ทะเบียนนักเรียน 



 ๔๗ 
8. เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 8.4 ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
 8.5 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 



 ๔๘ 

 
 



 ๔๙ 
   

๕. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ๓. ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามค าร้องขอ 
  ๔.  การพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประสานและส่งเสริมองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามระเบียบ  แนวปฏิบัติในการส่งเสริมกาจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
 4.2 การถ่ายโอนทางการศึกษา  หมายถึง  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภ ายในท้องถิ่น 
และได้รับการประเมินความพร้อมโดยให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้ท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5.2 สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 5.3 ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
 5.4 สรุปรายงานผลการจัดการศึกษา 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจสิทธิ หน้าที่ในการจัดการศึกษา มีความพร้อมและจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 ๕๐ 

 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 8.3 ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.4 พระราชบัญญัติการก าหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 



 ๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕๒ 
๖. งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  



 ๕๓ 
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 ๕๔ 
๗. งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 

  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทียบ
โอนผลการเรียน 
  ๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน 
  ๓. นิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินการของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา มีความเข้าใจและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้ 
  ๒.  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในการเทียบโอนผลการเรียน 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๓. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

๘. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานการส ารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นของเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 
  ๒. ประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  ๓. ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพ่ือหารูปแบบและเผยแพร่ วิธีการจัดการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๔. ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาเด็กพิการเด็กด้อย
โอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและน าไปพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ค าจ ากัดความ 



 ๕๕ 
 4.1 ผู้พิการ หมายถึง เด็กพิการที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
หรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการ
ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาก า หนดโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจ าแนกคนพิการเป็น  9 ประเภท 
ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่
มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์และสมาธิสั้นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  บุคคล
ออทิสติก และบุคคลพิการซ ้าซ้อน 
 4.2 ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในสภาวะยากล าบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ มีชีวิตความ
เป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา หรือได้รับพัฒนาทั้ง
ทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุ ถึงศักยภาพข้ันสูงสุดได้ 
 4.3 ผู้มีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีแสดงออกซ่ึงความสามารถอันโดดเด่นด้านใด  ด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน ในด้านสติปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์  การใช้ภาษา  การเป็นผู้น าด้านวิชาการกีฬา  ดนตรี ภาษา 
ศิลปะ หรืออ่ืนๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกั บผู้ที่มีอายุระดับ
เดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ประสานการส ารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าทะเบียนเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 
 5.2 ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5.3 ศึกษา วิจัยและส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพ่ือหารูปแบบและเผยแพร่วิธีการจัดการศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.4 ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 5.5 รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. มีข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  ๒. เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๓. มีการประสานงานการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพส าหรับเด็กพิการเด็กด้อยโอกาส และ
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 
 



 ๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเด็กด้อยโอกาส  และ
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 

   
  



 ๕๗ 

 
 



 ๕๘ 
1. ชื่อกระบวนงาน 
 การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

3. ขอบเขตของงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติตามความต้องการของสถาบันที่
ประสงค์ให้โควตาพิเศษแก่นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 สถาบัน หมายถึง หน่วยงาน สถานศึกษาท่ีประสงค์ให้โควตาพิเศษแก่นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.2 โควตาพิเศษ  หมายถึง  จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษในระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 5.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
 5.4 ประกาศผล 
 5.5 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 แบบฟอร์มใบสมัครของสถาบันต่าง ๆ 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 หนังสือแจ้งรายละเอียดจากสถาบันต่างๆ ที่แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 ๕๙ 

 


