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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 

 



1.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
1. การจัดการศึกษาในระบบ  
 

1) การก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์  
3) การแก้ปัญหาเด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็ก
ออกกลางคัน  
4) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา  
- การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเกบ็และยกเลิกระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
- การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา(ปพ.2)  
- การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษาหลักฐานแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)  
- การตรวจสอบวุฒิ การรับรองการศึกษาและการ
เทียบโอนผลการเรียน  

2. การศึกษานอกระบบ  
 

1) การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้
เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา ในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก  

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
 

การส่งเสริมให้สถานศึกษาหน่วยงานหรือสถาบันที่
จัดการศึกษาโดยร่วมวางแผนและก าหนดแนวทางใน
การสนับสนุน  
 

 

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

ขอบข่ายงาน ภารกิจ 
งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน  
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืน  

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของบุคคลครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน  
 

 

 



1. การจัดการศึกษาในระบบ  
1.1 การก าหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพ  
 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือก าหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้  
2. เพ่ือให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
3. เพ่ือให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและประชาชนเกิดความเข้าใจในแนวทางการรับนักเรียน  
และให้ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและข้ันพ้ืนฐาน  
4. เพ่ือให้บุคลากรผู้ทาหน้าที่สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
1.ท าความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน  
4. ท าความเข้าใจกับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
5. ก ากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรับนักเรียน รายงาน สพฐ.  
6. จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน  

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้  
การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร  
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน การศึกษาภาค
บังคับหมายถึงการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 

เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
 
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือ  
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจาหรือเด็ก
ที่อยู่รับใช้การงาน 

คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษา แต่งตั้งให้ทาหน้าที่
ให้คาปรึกษา นานโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดมาวางแผนสู่การปฏิบัติ
ในการก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการรับนักเรียนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การประชาสัมพันธ์ และ
การวินิจฉัยแก้ปัญหาในการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย  



บค. หมายถึงแบบฟอร์มที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ  
พฐ. หมายถึง แบบฟอร์มที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน สังกัด  
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนและสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นขอบเขตใน
การรับนักเรียนโดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้ยึด ทร.14 เขตการปกครองการ
คมนาคมและสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและนักเรียนสามารถเดินทางมา
เรียนได้สะดวก  
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดตั้งศูนย์บริการการรับนักเรียน การแก้ปัญหา การรับ
นักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินการอื่นใดเพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพฐ.  
 

ธันวาคม-มกราคม  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง  
 

ธันวาคม-มกราคม  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

3. ตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรวัยเรียน 
กลุ่มอายุ 4-11 ปี จากข้อมูลกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากส ามะโน
ประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาที่จะเข้าเรียน
ชั้นอนุบาล 1 และชั้น ป.1  
 

มกราคม-กุมภาพันธ์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 

มกราคม-กุมภาพันธ์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

5. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
และประชาสัมพันธ์ให้ สาธารชนทราบ 

มกราคม -มีนาคม  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

 

 

 



ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพ่ือ
ให้บริการข้อมูลและข่าวสาร  
 

มกราคม -มีนาคม  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

7. คณะกรรมการรับนักเรียน ก ากับดูแลการรับ
นักเรียน การคัดเลือกนักเรียนและการจัดที่เรียนให้
เด็กก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาที่ไม่มีที่เรียน  
 

มกราคม -มีนาคม  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

8. รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  

มิถุนายน  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flow Chart  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

ตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรวัยเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 

ชี้แจงสถานศึกษาและผู้เกี่ยงข้อง 

ก ากับ ติดตามดูแลการรับนักเรียน 

รวบรวมข้อมูลรายงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน 

จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
การรับนักเรียน 



แบบฟอร์มที่ใช้  
แบบบค.01 – แบบบค.31  
แบบ พฐ.01 – แบบพฐ.25  
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที ่2 (2545)  
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที3่ (2553)  
4.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545  
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) 
พ.ศ. 2553  
7. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  
8. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการ  
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550  
9. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาภาค บังคับ พ.ศ. 2545  
10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2546  
11. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 
2548  
12. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549  
13. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551  
14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546  
15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับผู้ที่มิใช่ ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กท่ีมีอายุ
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ พ.ศ. 2546  
16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546  
17. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน  
หรือหลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546  
18. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
19. แนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน 
 20. แบบ พฐ.01 –พฐ.25  
21. แบบ บค.01 –บค.31  
 
3.การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับ 
การศึกษาภาคบังคับ 
2. เพ่ือจัดท าทะเบียนให้เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ได้เข้าเรียนให้สอดคล้อง 
กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
3. เพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ 
 



ขอบเขตของงาน 
เด็กวัยเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
ต้องได้รับการศึกษาสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศในระยะยาว โดยไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ 
ค าจ ากัดความ 
1. เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ หมายถึง เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียน 
ราษฎร หรือเด็กที่ไม่ใช่เชื้อชาติสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ประเทศไทย 
2. เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
2. ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
3. แต่งตั้งคณะท างานและประชุมแก้ไขปัญหา 
4. จัดการศึกษา ตามความเหมาะสม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ติดตาม ตรวจสอบ สรุป และแก้ไขปัญหาผลการจัดการศึกษา 
6. รายงานผล 



Flow Chart  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสมัพันธ์ สร้างความเข้าใจ 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 

จัดการศึกษาตามความเหมาะสม 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะท างานและประชุมแก้ไข 
ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา สรุปผล 



 
แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบส ารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน 
ซึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติ ต่างชาติพันธุ์ 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548 
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 
4.การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น กลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน  
 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบ  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. เพ่ือเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
1. จัดเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. จัดระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่สานักงาน  
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศูนย์การเรียนในสถานประกอบการห้องเรียนสาขาฯลฯ เพ่ือให้เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและ
เรียนต่อเนื่องจนจบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้  
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  
เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา  
เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษา แล้วแต่ออกจาก
สถานศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

 

 



ขั้นตอน/รายละเอียดในการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียดการดาเนินการ  
 

ตลอดเวลา 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

2. ส ารวจและจัดทาระบบข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กกลุ่ม
เสี่ยงและ เด็กออกกลางคันในแต่ละปีให้ครอบคลุมและ
ชัดเจน  
 

พฤษภาคม 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

3. แต่งตั้งและประชุมคณะทางานแก้ไขปัญหาเด็กตก
หล่น  
เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา  

มิถุนายน 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

4. ชี้แจงและแนะนาแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหา ให้
สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ  
 

มิถุนายน 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

5. ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ตามแนวทางที่ก าหนด  
 

กรกฎาคม กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
 

 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flow Chart  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียด 

ส ารวจและจัดท าระบบข้อมูล 

ชี้แจงและแนะน าแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหาให้สถานศึกษา
รับทราบและถือปฏิบัติ 

สรุปและรายงานผลด าเนินงาน 

แต่งตั้งและประชุมคณะทางานแก้ไขปัญหาเด็ก
ตกหล่นเด็กกลุม่เสีย่งและเด็กออกกลางคัน 

ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตาม 
แนวทางท่ีก าหนด 



 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  
แบบส ารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน  
หรือเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันสังกัดสานักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545  
2.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

5. การส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน  
 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา  
2. เพ่ือรับรองการศึกษา  
3. เพ่ือเทียบโอนผลการเรียน  
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
1. การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา  
2. การรับรองการศึกษา  
3. การเทียบโอนผลการเรียน 
 
ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้  
การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
จบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเข้าทางานหรือศึกษาต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของ
สถานศึกษาท่ีจบการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการ ตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทาและรายงานมาให้ทราบในแต่ละ
ครั้งที่มีผู้จบการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งที่มีผู้จบการศึกษาเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและจัดท าข้อมูลผู้จบการศึกษา  
และมีหน้าที่ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถตรวจสอบ
วุฒิส าหรับผู้จบการศึกษา ตามหลักสูตรเดิมประเภทนักเรียน ในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ย้อนลงไป ส่วนประเภทสมัครสอบ บุคคลภายนอก ระดับ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญสามารถขอตรวจสอบวุฒิสาหรับผู้จบ
การศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ย้อนลงไปหากตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ผลประการใด หน่วยงาน/สถานศึกษา
จะมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิโดยตรง ในการขอ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาบุคคลผู้เป็นเจ้าของเอกสารการศึกษา ไม่สามารถถือหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิไป
ด้วยตนเองได้ สาหรับการตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถตรวจสอบ
ได้จากบัญชีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ และตรวจค้นได้จากราช
กิจจานุเบกษาฉบับต่างๆ  
 
 



การรับรองการศึกษา หมายถึง การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียน ให้กับหน่วยงาน
สถานศึกษาหรือบุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ การออกหนังสือรับรองการศึกษา ผู้จบการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ประสงค์จะ ขอหนังสือรับรองการศึกษาวุฒิในประเทศ สามารถติดต่อยื่นคาร้องขอ
ได้ ที่สถานศึกษาทุกแห่ง หนังสือรับรองการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร ใบแทนประกาศนียบัตร ใบแทน
ใบสุทธิ หนงัสือรับรองความรู้ ใบ ป.04 ใบ ป.05 ใบ รบ.1ใบ ปพ.1ใบรับรองวุฒิ ใบแสดงผลการเรียนเป็น
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ(transcript) ใบรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ใบแปลประกาศนียบัตร
เป็นภาษาอังกฤษ (สาหรับหนังสือรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษออกให้เพ่ือใช้ในต่างประเทศ)  
การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนาผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ  
หรือประสบการณ์การทางาน การฝึกอาชีพ มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนผลการเรียน ผู้ที่กาลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรอืมีผลการเรียนที่สะสม
ไว้และจะขอเทียบโอน ผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง หรือใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพ่ือเรียนต่อเนื่องให้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งวุฒิในประเทศและวุฒิ
ต่างประเทศ สามารถติดต่อขอสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าเรียน และยื่นผลการ
เรียนที่สะสมไว้หรือยื่นเอกสารการศึกษาที่ได้เคยเรียนเดิม เพ่ือให้สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนเป็นผู้พิจารณา
เทียบโอน โดยไม่ต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ แต่สามารถเรียนต่อเนื่องได้ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียน แต่ผู้ขอเทียบโอนจะต้องมีเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ หรือ
สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนอาจจะประเมินความรู้ ความ สามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบมาตรฐาน การทดสอบทักษะประสบการณ์ หรือการฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวการเทียบโอนผลการเรียนไว้สาหรับสถานศึกษา 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา  

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

2.ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามท่ีหน่วยงาน/
สถาบันขอความร่วมมือ  

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

3. เสนอผู้อานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจลง
นาม  

ภายใน 1 สัปดาห์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้สถาบันและ
หน่วยงาน ที่ขอทราบ  

ภายใน 1 สัปดาห์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
การรับรองการศึกษา  

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

2.ด าเนินการรับรองการศึกษาให้กับหน่วยงานสถานศึกษา
หรือบุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

3. เสนอผู้อานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจลง
นาม  

ภายใน 1 สัปดาห์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

4. แจ้งผลการรับรองความรู้ให้กับหน่วยงานสถานศึกษา
หรือบุคคล  

ภายใน 1 สัปดาห์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการ
ด าเนินงาน 

เสนอผู้อานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาหรือผู้มีอ านาจลงนาม 

ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สถาบันขอความร่วมมือ 

แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 



 
Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเทียบโอนผลการเรียน  

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

2. ชี้แจงทาความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษา ใน
สังกัด  

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

3.สนับสนุนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

4.ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

 
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผูอ้านวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรอืผูม้ีอ  านาจ  
ลงนาม 

ด าเนินการรบัรองการศกึษา 

แจ้งผลการรับรองความรู้ 



Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  
- 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521  
2. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521  
3.หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  
6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา  
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา 2547  
8. คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู  
9. แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสาหรับ  

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ชี้แจงทาความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา 

สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 



นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  
11. แนวดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
12.แนวทางผลการเทียบโอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
13. การเทียบโอนผลการเรียน  
14. การออกหนังสือรับรองการศึกษา  
15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเทียบความรู้  
16. แบบคาร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา  
17.แบบคาร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา  
 
6. งานการศึกษานอกระบบ  
6.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  
 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย  
และได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  
2. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้  
เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง  
3. การอนุญาตให้สานักงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มี
ความจาเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได 
 
ค าจ ากัดความ  
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัด
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
แต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา ตามอัธยาศัย  

เมษายน 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

2. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  

พฤษภาคม 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษานอกระบบและ
แนวทางด าเนินการ  

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

4. ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  
-อนุญาตให้สานักงานการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความจา
เป็นไม่สามารถเรียนในระบบได  

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน  
 

มีนาคม กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

 



Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  
-  
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  
2. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
7. การจัดการศึกษาทางเลือก  
 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  
2. เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ  
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษาทางเลือก  
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดการศึกษาทางเลือก  
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง  

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษา
นอกระบบ 

วางแผนและก าหนดแนวทาง 

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน 

สร้างความรู้ความเข้าการจัดการศึกษานอกระบบและแนวทางด าเนินการ 

ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 



 
 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้  
การศึกษาทางเลือก หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืนอยู่บนรากฐานทางศาสนธรรม  
รากฐานทางปัญญา รากฐานทางจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตตามศักยภาพ ในธรรมชาติของตัวเด็ก 
โดยเน้นที่ความสุขและการอยู่ร่วมกันแบบสันติ รูปแบบการศึกษาทางเลือกจะเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ การศึกษาทางเลือกอาจจ าแนกได้ ๗ 
ฐานการเรียนรู้คือ 1. การศึกษาทางเลือกท่ีจัดโดยครอบครัว หรือ Home School ครอบคลุมทั้งแบบ
ครอบครัวเดี่ยวและกลุ่มครอบครัวหรือเครือข่าย ปัจจุบันมีอยู่เกือบ ๑๐๐ ครอบครัวทั่วประเทศ 2. การศึกษา
ทางเลือกท่ีอิงกับระบบของรัฐ ได้แก่ โรงเรียนในระบบที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ เน้นการปฏิบัติและ
ประสบการณ์ของผู้เรียน มีการสร้างเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุ่ง
อรุณ โรงเรียนปัญโญทัย เป็นต้น 3. การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ได้แก่ พ่อครูแม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่สังกัดกลุ่มหรือเครือข่าย และดาเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ในความรู้ด้านศิลปะการช่าง การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร การอ่านเขียนอักษรโบราณ นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน ฯ 4. การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม ซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกและสาธารณะโดย
เน้นศาสนธรรม มีกิจกรรมการฝึกฝนจิตใจและวิถีชีวิตทั้งแนวปฏิบัติธรรม การปฏิบัติสมาธิ แนวต่อต้านบริโภค
นิยม แนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ได้แก่ สัมมาสิกขา สันติอโศก ปอห์เนาะ 
5. การศึกษาทางเลือกท่ีเป็นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มีเจตนา ในการจัดการ
เรียนรู้แก่กลุ่มเปูาหมายของตน ในรูปแบบกระบวนวิชา การฝึกอบรม การบรรยาย เช่น สถาบันการเรียนรู้ของ
องค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย ์ชมรม อาทิ เสมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มหาวิชชาลัยชมุชนปักษ์ใต้ 
โรงเรียนใต้ร่มไม้ โรงเรียนชาวนา สถาบันโพธิยาลัย เป็นต้น  
6.การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นภาคการเรียนรู้ที่กว้างขวางหลากหลายที่สุด ทั้ง
กลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พื้นบ้าน การพัฒนาอาชีพ การสืบสานภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ – สิ่งแวดล้อม การอนามัยและสาธารณสุข การปูองกันยา
เสพติด สิทธิชุมชน เป็นต้น 7.การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ทั้งท่ีผ่านสื่อสารมวลชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่อย่างเว็บไซต์ รวมถึงห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว หรือ
แหล่งเรียนรู้สาธารณะที่ให้สาระความรู้ มีความต่อเนื่อง ก่อเกิดการเรียนรู้อย่างหนึ่ง  
จุดเด่นของการศึกษาทางเลือก 1. การศึกษาทางเลือก มิได้มีเป้าหมายการศึกษาเพ่ือสนับสนุนปัจเจกบุคคล 
อย่างที่ การศึกษาท้ัง 3 ระบบนั้นเป็น หากแต่มีเจตนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพส่วนรวม แก้ปัญหาของส่วนรวม  
2. การศึกษาทางเลือก มุ่งเน้น ” กระบวนการของการเรียนรู้” แบบเอาปัญหาเป็นตัวตั้ง มิใช่  
เอาหลักสูตรเป็นตัวตั้ง 3. การศึกษาทางเลือก เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างเสมอภาคภายในกลุ่ม – ชุมชนมิได้มีผู้สอนและผู้เรียนที่สัมพันธ์กันในเชิงอ านาจ 4. การศึกษาทางเลือก 
มิได้มีเนื้อหาหลักสูตรใด ๆ ที่อิงต่อระดับทางการแต่อย่างใดหากแต่เป็นองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นจากปัญหา
ชุมชนเอง 5. การศึกษาทางเลือก ไม่ได้ต้องการสร้างผู้เรียนที่มีความเหมือนหากแต่ต้องการให้ความต่างงอก
งามอย่างเป็นไทย  

 

 



ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดการจัดการศึกษาทางเลือก  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือกและ
แนวทางดาเนินการ  

เมษายน 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

3. สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา
ทางเลือกและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

4. แต่งตั้งคณะนิเทศและนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ทางเลือกในสังกัด  

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

5. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน  
 

มีนาคม กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก 

สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือกและแนวทางด าเนินการ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือกและด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้งคณะนิเทศติดตามและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางเลือกในสังกัด 

จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 



 
แบบฟอร์มที่ใช้  
-  
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1.การศึกษาทางเลือกในโรงเรียน  
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723  
http://teacher.obec.go.th/index1.htm  
 
8. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับ  
การศึกษาท่ีหลากหลายตลอดชีวิต  
2. เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจและดาเนินการได้อย่างถูกต้อง  
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. จัดแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ  
3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 
ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้  
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จาก  
ประสบการณ์ จากการทางาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่
แน่นอน ไม่จากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มีสถานที่
แน่นอน เรียน ทีไ่หนก็ได้ ลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อความรู้และนันทนาการ อีกท้ังยังไม่จากัด
เวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดข้ึนในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต  
รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีรูปแบบการศึกษา  
หรือการเรียนรู้ที่ตายตัว ไม่มีหลักสูตรเป็นตัวกาหนดกรอบกิจกรรม หรือขอบข่ายสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้
ขึ้นอยู่กับความต้องการ และแรงจูงใจใฝ่รู้ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี เราสามารถจัดกิจกรรม เพ่ือเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ดังนี้  
1. จัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่นห้องสมุดประชาชน การเรียนรู้ด้วยระบบ  
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ พิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน การจัดกลุ่มเสวนา หรือ
การอภิปราย กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และ
ความรู้ต่างๆ ฯลฯ  
2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ สนับสนุนสื่อแก่  
หน่วยงานและแหล่งความรู้ต่างๆ  
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดในสถานที่ราชการ  
สถานประกอบการ ฯลฯ  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มต่างๆ ตามความต้องการ และความสนใจ เช่น กลุ่ม  
ดนตรี กลุ่มสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน ฯ 



 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจ  
 

พฤษภาคม 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

3. สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

4. สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

5. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน 
จัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
 

มีนาคม กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน จัดเก็บเป็น                           
ข้อมูลสารสนเทศ 



 
แบบฟอร์มที่ใช้  
-  
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. การศึกษาอัธยาศัยคืออะไร  
http://education.dusit.ac.th/edu_doc/news/new250110.html  
2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. ๒๕๕๑  
 
9. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
2. เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองและสถาน ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการศึกษา  
3. เพ่ือติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
1. การอนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว  
2. การจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
4. การเทียบโอนผลการเรียน  
5. การย้ายภูมิลาเนา  
6. การเลิกการจัดการศึกษา  
7. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา  
 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้  
การศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบครัวจัดโดยสิทธิ  
คุ้มครองตามกฎหมายซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบของการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้  
ลักษณะเด่นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของไทยมีลักษณะเด่น 5 ประการ ดังนี้  
1.เป็นการจัดการศึกษาที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นการจัด  
การศึกษาเองทั้งหมดหรือโดยมีข้อตกลงจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน อาจเป็นผู้สอนด้วย
ตนเองหรืออานวยการให้เกิดการเรียนการสอนขึ้น  
2.มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนครอบครัวเดี่ยว หรือศูนย์การเรียนกลุ่มครอบครัว  
(บางครอบครัวอาจเลือกที่จะไม่เป็นศูนย์การเรียนก็เป็นไปได้)  
3.สาระและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้น เป็นไปในทางตอบสนองต่อ  
ปรัชญา ทัศนะ ความเชื่อ ความสนใจ ความต้องการหรือปัญหาของแต่ละครอบครัว จึงเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีมีความแตกต่างหลากหลายกันไป มีความยืดหยุ่นเป็นอิสระ  
4. ความส าเร็จของการศึกษา มุ่งไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล  



อย่างพยายามให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความต้องการที่มีอยู่จริง จากการเป็นหน่วยการศึกษา
ขนาดเล็กที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและผสมผสานไปกับวิถีการดาเนินชีวิต  
5.ไม่ใช่การศึกษาที่เป็นกิจการทางธุรกิจเพื่อผลกาไร และไม่เป็นไปเพ่ือการแอบอ้าง  
แสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก 
 
1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บิดามารดา  
หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเองโดย  
เป็นผู้สอนด้วยตนเองหรือเป็นผู้อานวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
2. การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดตั้งศูนย์การเรียนเพ่ือจัด  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
การอนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว   

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯให้คาปรึกษา/แนะนา  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

3. แต่งตั้งคณะทางานเชิงวิชาการตรวจสอบ ให้คาแนะนา 
ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  
 

ภายใน 2 สัปดาห์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

4. ผู้จัดการศึกษาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของ
คณะท างานวิชาการ  
 

1 สัปดาห์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

5. ผู้จัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาฯพร้อม
แผนการจัดการศึกษาตามที่ปรับปรุง  
 

1 สัปดาห์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

6. ส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต  
 

1 สัปดาห์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

7. ถ้าอนุญาตแจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบ ถ้าไม่อนุญาตผู้
จัดอุทธรณ์ให้ทบทวนมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที  

ภายใน1 สัปดาห์  
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

8. กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ. ขอ
งบประมาณ  
 

ภายใน1 สัปดาห์ 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 

9. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้
ผู้จัดการศึกษา  
 

ภายใน1 สัปดาห์ 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี สามารถกุล 



Flow Chart 
ผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯให้คาปรึกษา/แนะน า 

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ 
ผู้จัดการศึกษา 

ผู้จัดการศึกษาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะนาของคณะทางานวิชาการ 

ผู้จัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาฯพร้อมแผนการจัด
การศึกษาตามที่ปรับปรุง 

แต่งตั้งคณะทางานเชิงวิชาการตรวจสอบ 
ให้คาแนะนา ปรึกษา 

สง่ขอ้มลูใหก้ลุม่นโยบายและแผนเสนอ

คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ถ้าอนุญาตแจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบ ถ้าไม่อนุญาตผู้จัดอุทธรณ์ให้
ทบทวนมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 

กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ.ของบประมาณ  



แบบฟอร์มที่ใช้  
1. แบบยื่นความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
2. แบบยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
3. แบบฟอร์มการจัดท าแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
4. แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว  
5. แบบหนังสือรับรองที่อยู่ของนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในภูมิล าเนา  
6. แบบค าขอมีบัตรประจาตัวนักเรียน  
7. แบบประจ าตัวผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
8. แบบคาร้องขอรับรองการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ  
9. แบบประเมินผลความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ฯ  
10. แบบยื่นจ านงขอเทียบโอนผลการเรียนฯ 
11. แบบหนังสือรับรอง  
12. แบบรายงานผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยครอบครัว  
13. แบบใบแจ้งผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยครอบครัว  
14. ทะเบียนผู้ขอเทียบโอนการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
15. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผู้เรียนสาหรับการศึกษาโดยครอบครัว 
  
 เอกสารหลักฐานอ้างอิง  
1. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวพ.ศ. ๒๕๔๗  
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
3. แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
-แนวทางการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
4. รายงานการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
5. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน  
ศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547  
6. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548  
7. กฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน ศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔  
8. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔  
9. กฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัด  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2555  
10. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผู้เรียนสาหรับการศึกษาโดยครอบครัว  
11. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 352/2549 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สาหรับการศึกษาโดยครอบครัว (ปพ.2/ค ) 
 
 
 



การเทียบโอนผลการเรียน  
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี  สามารถกุล 

2. ชี้แจงทาความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษา ใน
สังกัด  

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี  สามารถกุล 

3.สนับสนุนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี  สามารถกุล 

4.ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา  
 

ตลอดปี 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางเสาวรี  สามารถกุล 

 
 
Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ชี้แจงทาความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา 

สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 



แบบฟอร์มที่ใช้  
- 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
1. หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521  
2. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521  
3.หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  
6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา  
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา 2547  
8. คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู  
9. แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสาหรับ  
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  
11. แนวดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
12.แนวทางผลการเทียบโอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
13. การเทียบโอนผลการเรียน  
14. การออกหนังสือรับรองการศึกษา  
15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเทียบความรู้  
16. แบบคาร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา  
17.แบบคาร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา  
 
การย้าย/จ าหน่ายนักเรียน 

การจ าหน่ายนักเรียน  
การจ าหน่ายนักเรียน หมายถึง การด าเนินการให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาท่ี
เรียนอยู่  
สาเหตุในการจาหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน มี ๕ สาเหตุ คือ  
๑. นักเรียนย้ายสถานศึกษา  
๒. นักเรียนถึงแก่กรรม  
๓. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่  
๔. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
๕. นักเรียนเรียนจบการศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
๕.๑ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สาหรับสถานศึกษา ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  



๕.๒ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
แนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละสาเหตุ ดังนี้  
กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา  
๑. สถานศึกษา ให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา กรอกแบบฟอร์มการขอย้ายนักเรียน 

(ตามแบบ พฐ. ๑๙) เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียนที่ขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืนต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.๒๐/๑)  

๒. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษาที่นักเรียน
ย้ายออก พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ พฐ.๒๐/๒)  

๒.๑ อนุญาต กรณีได้รับรายงานสถานศึกษาท่ีนักเรียนย้ายเข้า (กรณีย้ายภายในสานักงานเขตหรือ
ภายในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับแจ้งจากสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ายต่างสานักงานเขตหรือต่างสังกัด) ว่านักเรียนที่ขอย้ายได้เข้าเรียนแล้ว (แบบ พฐ.๑๙/๔) 

๒.๒ ไม่อนุญาต กรณีได้รับรายงานสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า (กรณีย้ายภายในสานักงานเขตหรือ
ภายในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ายต่างส านักงานเขตหรือต่างสังกัด) ว่านักเรียนที่ขอย้ายไม่ได้ไปเข้าเรียน (แบบ พฐ.๑๙/๔)  
๓. สถานศึกษา จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีได้รับอนุญาต  
๔. สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียน (แบบ พฐ.๑๙/๑) กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่อนุญาตให้จ าหน่ายนักเรียน เนื่องจากไม่ไปเข้าเรียนตามที่ขอย้าย หากไม่สามารถติดตาม
นักเรียนมาเข้าเรียนได้ ให้ด าเนินการขออนุญาตจาหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน ด้วยเหตุนักเรียนไม่
มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่  
กรณีนักเรียนถึงแก่กรรม  
๑. สถานศึกษาขอส าเนาใบมรณะบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจากผู้ปกครอง โดยตรวจสอบกับส าเนาเอกสาร
ฉบับจริงก่อนดาเนินการ  
๒. สถานศึกษาขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.๒๐/๑)  
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตจ าหน่าย
นักเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ พฐ.๒๐/๒)  
๔. สถานศึกษาจ าหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมออกจากทะเบียนนักเรียน 
กรณีนักเรียนหยุดติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่  
๑. สถานศึกษา ขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนของผู้ปกครอง และนักเรียนออกจากผู้ใหญ่บ้าน หรือก านัน 
หรือจากอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๓)  
๒. สถานศึกษา ขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลานาน ผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีตัวตนในพ้ืนที่
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.
๒๐/๑)  
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุญาตจ าหน่ายนักเรียน และแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ พฐ.๒๐/๒)  
๔. สถานศึกษาจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
เมื่อนักเรียนมีอายุพ้นเกณฑ์การศึกษา และผู้ปกครองไม่ประสงค์จะส่งนักเรียนเรียนอยู่ในสถานศึกษาไป ให้
สถานศึกษาพิจารณาจ าหน่ายนักเรียน โดยการค านวณอายุของนักเรียนที่จาหน่ายจาก วนั/เดือน/ปี เกิดของ



นักเรียนดังกล่าว (เป็นรายบุคคล) กับ วัน/เดือน/ปี ที่จาหน่าย ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ แล้วรายงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ พฐ.๒๐/๓และแบบ พฐ.๒๐/๔)  
ตัวอย่าง สถานศึกษาจาหน่ายนักเรียน จานวน ๑ ราย  
จาหน่ายนักเรียนในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ (ตัวตั้ง) ลบ  
นักเรียนเกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙  
๒๕๕๕ ๐๔ ๐๔  
๒๕๓๙ ๐๕ ๐๓  
๐๐๑๕ ๑๑ ๐๑  
สรุป นักเรียนตามตัวอย่าง มีอายุ ๑๕ ปี ๑๑ เดือน ๑ วัน (อายุย่างเข้าปีท่ี ๑๖) ซึ่งมี  
อายุเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา  
๑. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้  
๑.๑ จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
๑.๒ รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ทราบ (แบบ พฐ.๒๐/
๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔)  
๑.๓ ส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการของนักเรียนทราบ และด าเนินการรับนักเรียนต่อไป (แบบ พฐ.๑๓ และแบบ พฐ.
๑๓/๑)  
๒. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วให้ดาเนินการ ดังนี้  
๒.๑ จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
๒.๒ รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ทราบ (แบบ พฐ.๒๐/
๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔) 
 


