คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต

นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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ในการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร ณ์ เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมาย
และให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีพัฒนาคุณภาพและได้มาตรฐานงาน
จากการวิเคราะห์บทบาทอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และจากการศึกษา
วิ เ คราะห์ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า มีบางส่วนที่ไม่ตรงกับสภาวะในปัจจุบันและในแต่ละสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ร ายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ง านที่ ค ล้ า ยกั น แต่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ส านั ก งานงานพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 จึ งได้ จั ดทาคู่ มือการปฏิ บัติ งานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานงานและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
3. เพื่อพัฒนาการทางานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กาหนด
ขอบเขตงานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

ขั้นตอนการจัดทา
1. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์งานจากเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สังเกตการปฏิบัติงานจริง
3. จัดทา Work Flow อย่างง่าย
4. จัดทารายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
5. มีการทดสอบโดยให้ผู้ปฏิบัติงานอ่าน และผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอ่าน
6. ตรวจสอบกับนิติกร ว่ามีประเด็นใดขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางหน่วยงาน
หรือไม่ หากมีให้แก้ไขปรับปรุง
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7. ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
8. ดาเนินการแจกจ่ายหรือเผยแพร่
9. ชี้แจงทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
10. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
1. ช่วยลดการตอบคาถาม
2. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ในสานักงานหรือหน่วยงานมักจะมีข้าราช การย้ายเข้าย้าย
ออกเสนอ และจะต้องมีการสอนงานใหม่เกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสานักงาน ดังนั้นคู่มือการ
ปฏิบัติงานจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานได้มาก
3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทางาน ปัญหาในลักษณะที่ว่าผู้ปฏิบัติ งานไม่แน่ใจใน
ขั้นตอนการทางาน หรือไม่มั่นใจว่าทาๆไปแล้วถูกระเบียบหรือเปล่า การมีคู่มือช่วยลดปัญหาเหล่านี้และทาให้
สามารถทางานด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น
4. ช่วยให้เกิดความสม่าเสมอในการทางาน หลายครั้งที่ไม่สามารถชี้วัดว่าใครทางานมี
ประสิทธิภาพมากกว่าใคร สามารถใช้คู่มือเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ และปรับให้การทางานมีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกันได้
5. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทางาน
6. ทาให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชม ดูงาน หรือมีผู้มา
ตรวจประเมิน การมีคู่มือการปฏิบัติงานจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นแบบมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และช่วยให้
สามารถอธิบายกระบวน งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7. ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่ การลดขั้นตอน และระยะเวลาอาจ
เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การมีคู่มือจะช่วยเป็นฐานทาให้สามารถปรับปรุงงาน หรือออกแบบระบบงาน
ใหม่ได้ง่ายขึ้น
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คาจากัดความ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หมายถึง เอกสารที่กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาจัดทาขึ้นมาเพื่อ เป็นแนวทางให้บุคลากรในกลุ่มใช้ในการปฏิบัติงานทีส่ ามารถปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพการการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ประกอบด้วย หัวข้อเนื้อหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน Flow Chart แบบฟอร์ม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Flow Chart หมายถึง การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการทางาน เพื่อให้เห็นถึง
ลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทางาน สัญลักษณ์ ของ Flow Chart
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน
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ขอบข่าย/ภารกิจงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกลุ่มงานของสานักงานเขตพื้นที่การจัดการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีกรอบการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดดังนี้
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต
ขอบข่ายงาน
1. การจัดการศึกษาในระบบ

ภารกิจ
1) การกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
2) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและชาวเล
3) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์
4) การแก้ปัญหาเด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน
5) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผล
การเรียน(ปพ.1)
- การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(ปพ.2)
- การสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงาน
ผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
- การตรวจสอบวุฒิ การรับรองการศึกษาและการเทียบโอน
ผลการเรียน

2. การศึกษานอกระบบ

1) การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัด
การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
การส่งเสริมให้สถานศึกษาหน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาโดย
ร่วมวางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุน

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
1. การจัดการศึกษาในระบบ
1.1 การกาหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดวิธีการและแนวทางการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
2. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและประชาชนเกิดความเข้าใจในแนวทางการรับนักเรียน
และให้ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อให้บุคลากรผู้ทาหน้าที่สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1.ทาความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
4. ทาความเข้าใจกับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
5. กากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรับนักเรียน รายงาน สพฐ.
6. จัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน
 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
การจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
การศึกษาภาคบังคับหมายถึงการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้า (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจาหรือเด็กที่
อยู่รับใช้การงาน
คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา นานโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด
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มาวางแผนสู่การปฏิบัติในการกาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการรับนักเรียนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
การประชาสัมพันธ์และการวินิจฉัยแก้ปัญหาในการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย
บค.หมายถึงแบบฟอร์มที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
พฐ. หมายถึง แบบฟอร์มที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดขึ้นเพื่อใช้
เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดยมีการตกลงกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงทั้งนี้ให้ยึด ทร.14 เขตการ
ปกครองการคมนาคมและสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อโรงเรียนจะได้ให้บริการการศึกษาและนักเรียนสามารถ
เดินทางมาเรียนได้สะดวก
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน หมายถึง การจัดตั้งศูนย์บริการการรับนักเรียน
การแก้ปัญหาการรับนักเรียน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การรับ
นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ธันวาคมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
การรับนักเรียนของ สพฐ.
มกราคม
2.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
มกราคม
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
นักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.ตรวจสอบข้อมูลจานวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4- มกราคม
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/คณะ
11 ปี จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรรมการฯ
และข้อมูลจากสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา
ที่จะเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้น ป.1
4.แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
มกราคมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
การศึกษา
กุมภาพันธ์
5.ประชุมชี้แจงสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
มกราคม - สานศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
กฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ นโยบายและแนว มีนาคม
ฯ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้สา
ธารชนทราบ
6.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพื่อให้บริการ มกราคม - เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
ข้อมูลและข่าวสาร
มีนาคม
7.คณะกรรมการรับนักเรียน กากับดูแลการรับนักเรียน มกราคม - เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
การคัดเลือกนักเรียนและการจัดที่เรียนให้เด็กก่อน
มีนาคม
คณะกรรมการรับนักเรียน
ประถมศึกษาและประถมศึกษาที่ไม่มีที่เรียน
8.รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น มิถุนายน
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
พื้นฐาน
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 Flow Chart
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน
ตรวจสอบข้อมูลจานวนประชากรวัยเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรี ยน

ชี้แจงสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยงข้อง

กากับ ติดตามดูแลการรับนักเรี ยน

รวบรวมข้อมูลรายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
จัดหาที่เรี ยนให้นกั เรี ยนที่ยงั ไม่มีที่เรี ยน

จัดตั้งศูนย์
ประสานงาน
การรับนักเรี ยน

9

 แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบค.01 – แบบบค.31
แบบ พฐ.01 – แบบพฐ.25
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 (2545)
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf

3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที่3 (2553)
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf

4.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf

6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.pdf

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

8.กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt2550-02-122010.pdf

9.กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf

11. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf

12. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf

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

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

15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับผู้ที่มิใช่
ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่
พ.ศ. 2546 http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330
16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education

17. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
หรือหลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education
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18. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf

19. แนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรับนักเรียนE0443-1.pdf

20. แบบ พฐ.01 –พฐ.25
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4แบบพฐ.01หน้า195-306.pdf

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

1.2 การจัดการศึกษาในพื้นทีภ่ ูเขาทุรกันดารและชาวเล
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและชาวเลที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้
ได้รับการศึกษาครบทุกคน
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและ
ชาวเลได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. จัดให้เด็กวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนที่อยู่พื้นที่ภูเขา ทุรกันดารและชาวเลให้
ได้เข้าเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนการศึกษาเฉพาะทางการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวชุมชนสถาบันทางศาสนาและสถาบันอื่นๆ
เพื่อจัดให้นักเรียนในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารและชาวเลให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติให้แก่เด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาและที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารห่างจากชุมชนทั่วไป
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
ชาวเล หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าที่มีภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง
อันแตกต่างไปจากคนไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคใต้ของประเทศไทยในฝั่งอันดามันอาศัยใน
เรือเพื่อใช้เป็นบ้านและยานพาหนะ
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาเด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูเขา
ทุรกันดารและชาวเลที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ
การศึกษา
2.สารวจและจัดทาระบบข้อมูลเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่
ห่างไกลทุรกันดารและชาวเล
3.แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา
และจัดเด็กให้ได้เข้ารับการศึกษา
4. ติดตามตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหา

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

5. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
 Flow Chart

กรกฎาคม

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

ศึกษารายละเอียดการจัดการศึกษาเด็กที่อยูใ่ นพื้นที่
ภูเขาทุรกันดาร
สารวจและจัดทาระบบข้อมูล

แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแก้ปัญหา

ติดตามตรวจสอบส่งเสริ มสนับสนุนแก้ไขปัญหา

สรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบค.01 – แบบบค.31
แบบ พฐ.01 – แบบพฐ.25

โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ
โรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
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 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 http://www.local.moi.go.th/law90.pdf
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 (2545)
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-b.pdf

3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3 (2553)
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/edactv353-23-08-2010.pdf

4.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101d.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/Act2010/moelawactv253-23-08-2010.pdf

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

8. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/RuleMetDistEdMnt255002-12-2010.pdf

9. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับพ.ศ. 2545 http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-a.pdf
10. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-d.pdf

11. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/tay/0502-c-481025.pdf

12. ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis084.pdf

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

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

15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับผู้ที่มิใช่
ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่
พ.ศ. 2546 http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89330
16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education

17. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
หรือหลังอายุตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=education

18. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
http://www.debsirin.ac.th/uploads/3a039097819650be30ed17b3d1f65d09.pdf

19. แนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/1แนวทางการรับนักเรียนE0443-1.pdf
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20. แบบ พฐ.01 –พฐ.25
http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/htm/process57/process57/4แบบพฐ.01หน้า195-306.pdf

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

1.3 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ
2. เพื่อจัดทาทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
3. เพื่อให้การคุ้มครองด้านสิทธิมนุษย์ต่อกลุ่มคนที่ไม่มีสถานะใดๆ สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมีความสมดุลทั้งทางด้านมั่นคงและสิทธิมนุษยชน
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. จัดให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
2. จัดทาทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เข้าเรียนให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ
 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
เด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์ หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษาที่ไม่มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือเด็กที่ไม่ใช่เชื้อชาติสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย
ดาเนินการเช่นเดียวกับเด็กที่มีสัญชาติไทยโดยทั่วไป รวมทั้งแนวปฏิบัติพิเศษ ซึ่งจาแนกได้ 4
ประเภท ได้แก่
1. วิธีการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
2. ระหว่างนักเรียนเรียนอยู่ในสถานศึกษา
3. การย้ายที่เรียนระหว่างปี
4. เมื่อจบการศึกษา
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา ทาความเข้าใจแนวทางดาเนินการรับเด็กไร้สัญชาติเด็ก
ต่างชาติพันธุ์
2. สารวจและจัดทาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติเด็กต่างชาติพันธุ์

ระยะเวลา
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

3. ดาเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทยทั่วไป

เมษายน
พฤษภาคม

4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโรงเรียน หน่วยงาน
บุคคล ครอบครัวในการจัดการการศึกษา

พฤษภาคม

5. ติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหากับผู้เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม
มิถุนายน

6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

กรกฎาคม

 Flow Chart

ศึกษา ทาความเข้าใจแนวทางดาเนินการรับ
เด็กไร้สญ
ั ชาติเด็กต่างชาติพนั ธุ์

สารวจและจัดทาข้อมูลเด็กไร้สญ
ั ชาติเด็กต่างชาติพนั ธุ์

ดาเนินการรับเด็กเหมือนเด็กสัญชาติไทยทั่วไป

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามตรวจสอบและร่ วมแก้ไขปั ญหา
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุ ปและรายงานผล
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ
สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
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 แบบฟอร์มที่ใช้
-แบบสารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนซึ่งเป็น
เด็กไร้สัญชาติต่างชาติพันธุ์
-บันทึกแจ้งประวัติบุคคล
-แบบสารวจเพื่อจัดทาทะเบียนสาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89)
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วย หลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 http://kormor.obec.go.th/discipline/dis-033.pdf
2.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 สาหรับ
เด็กที่ไม่มีสถานะ ทางทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทย
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89328

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

5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2549
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ. 2547
7. ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสารวจและจัดทาทะเบียนสาหรับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548
1.4 การแก้ปัญหาเด็ก เด็กตกหล่น กลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. จัดเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียนต่อเนื่องจนจบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศูนย์การเรียนในสถานประกอบกา รห้องเรียนสาขาฯลฯ เพื่อให้เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเรียน
ต่อเนื่องจนจบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษา
แล้วแต่ออกจากสถานศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ขั้นตอน/รายละเอียดในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียดการดาเนินการ
2. สารวจและจัดทาระบบข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงและ
เด็กออกกลางคันในแต่ละปีให้ครอบคลุมและชัดเจน
3. แต่งตั้งและประชุมคณะทางานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็ก
กลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคันเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาหา
สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา
4. ชี้แจงและแนะนาแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหา ให้
สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ
5. ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตาม
แนวทางที่กาหนด
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตลอดเวลา
พฤษภาคม
มิถุนายน
มิถุนายน
กรกฎาคม
กรกฎาคม

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
โรงเรียน/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ
คณะทางาน/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/
โรงเรียน/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ
โรงเรียน/เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ
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 Flow Chart
ศึกษาแนวปฏิบตั ิและรายละเอียด

สารวจและจัดทาระบบข้อมูล

แต่งตั้งและประชุมคณะทางานแก้ไขปั ญหา
เด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ ยงและเด็กออกกลางคัน

ชี้แจงและแนะนาแนวทางปฏิบตั ิ/วิธีแก้ไขปั ญหาให้
สถานศึกษารับทราบและถือปฏิบตั ิ
ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ตามแนวทางที่กาหนด
สรุ ปและรายงานผล
ดาเนินงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน
หรือเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-c.pdf

2.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-h.pdf
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1.5 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
1.5.1 การสั่งซื้อ ควบคุมและจัดเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหา ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่สาเร็จการศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
3. เพื่อยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. การสั่งซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. การให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่สาเร็จการศึกษาแล้วสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
3. การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารสาคัญทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามภารกิจการจัดการศึกษา จัดทาขึ้น
1. เพื่อบันทึกข้อมูลในการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
2. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูลและผลการเรียนของนักเรียน
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของนักเรียน
หลักฐานการศึกษาไว้เป็น 2 กลุ่มคือ
-เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบได้แก่
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
-เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาดาเนินการเองได้แก่
1) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.4)
2) เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
3) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6)
4) ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7)
5) ระเบียนสะสม(ปพ.8)
6) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ตามเกณฑ์การผ่านชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดทาและออกเอกสารนี้ให้กับนักเรียนเป็น
รายบุคคล ประกอบด้วย
1) ข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียน
2) ผลการเรียนสาระการเรียนรู้
3) ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
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4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5) ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
6) ผลการประเมินระดับชาติ
7) สรุปผลการเรียน
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 การสั่งซื้อ ควบคุมและจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ตลอดเวลา

2.สถานศึกษาทาหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อสานักงานเขตพื้นที่

ตลอดเวลา

3. กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดซื้อเอง
- ทาหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของสกสค. โดยระบุ
ชื่อ
นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการซื้อเอง
-สานักงานเขตพื้นที่ทาหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของ
สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย
4.ผู้รับมอบฉันทะของสานักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา นาแบบ
พิมพ์ที่ซื้อมาลงบัญชีรับ -จ่ายแบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลขของ
สานักงานเขตพื้นที่

ตลอดปี

5. สถานศึกษานาแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษา
และจัดเก็บเพื่อประโยชน์ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/เจ้าหน้าที่
ของสถานศึกษา

ภายใน 3 วันทา เจ้าหน้าที่ของ
การ
สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา
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 Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาทาหนังสื อขอซื้อแบบพิมพ์ต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ซื้อ
ทาหนังสื อสัง่ ซื้อแบบพิมพ์ถึง
องค์การค้าของ สกสค.โดย
ระบุชื่อ นามสกุลที่ได้รับมอบ
ฉันทะ

กรณีสถานศึกษาได้รบั มอบหมายเป็นผู้ซื้อ
ทาหนังสื อสัง่ ซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้า
ของสกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู /
บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

นาแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ -จ่ายแบบพิมพ์เพื่อควบคุม
หมายเลข
สถานศึกษานาแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของ
สถานศึกษาและจัดเก็บเพื่อประโยชน์ตอ่ ไป
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 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก

ระยะเวลา
ตลอดปี

2. กรณี แบบพิมพ์สูญหาย
2.1 ผู้ทาให้สูญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
เพื่อลงบันทึกประจาวัน แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
2.2 สถานศึกษาทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 ฉบับที่สูญ
หาย(แนบเอกสารลงบันทึกรายงานประจาวัน)ต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอบสวนข้อเท็จจริงและทา
รายงานขอยกเลิกพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ส่วนกลาง
เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิภาค
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
2.4 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดทาการสอบสวนสถานศึกษาให้ได้ความจริงอีกครั้ง
หนึ่งก่อนลงนามประกาศยกเลิกแบบพิมพ์
2.5 แจ้งประกาศการยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่ทุกสานักงานเขต
3. กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ชารุดด้วยเหตุจนไม่สามารถใช้
การได้ 3.1 สถานศึกษาทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ โดยระบุ
สาเหตุ เลขที่ และจานวนแบบพิมพ์ที่เสียหายเสนอสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สอบสวน
ถ้าเสียหายเล็กน้อย อาจไม่ต้องยกเลิก แต่เห็นควรยกเลิกเสนอ
สานักงานเขตพื้นที่
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ฉบับ
ที่เสียหายส่วนกลางเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภูมิภาครายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมแนบประกาศ
ยกเลิกแบบพิมพ์เพื่อลงนาม
3.4 เมื่อผู้ประกาศยกเลิกลงนามแล้วให้สถานศึกษา/สานักงาน
เขตพื้นที่แจ้งประกาศทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่ทุกสานักงานเขต

ภายในสอง
สัปดาห์หลังรับ
เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา

ภายในสอง
เจ้าหน้าที่ของ
สัปดาห์/หลังรับ สถานศึกษา/
เรื่อง
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริม
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 Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีแบบพิมพ์สญ
ู หาย
ผูท้ าให้สูญหายแจ้งความ
เอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ

กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหาย ชารุด
สถานศึกษาทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์

สถานศึกษาทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบสวน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอบสวน
ข้อเท็จจริ งและทารายงานขอยกเลิก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดทาการสอบสวนก่อน
ลงนามประกาศยกเลิกแบบพิมพ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานขอ
ยกเลิกแบบพิมพ์

แจ้งประกาศการยกเลิก

 แบบฟอร์มที่ใช้
-หนังสือการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา
-แบบยื่นคาร้องขอ ปพ. 1
-บัญชีรับ-จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร

แจ้งประกาศการยกเลิก
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 เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
2.หลักฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th/web/node/108

3.ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ.
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf

4.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่วก 558/2546 เรื่อง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf

5.แนวทางการดาเนินงานจัดเก็บหลักฐานสาคัญทางการศึกษา
http://202.143.173.94/km/research/1385437996_แนวปฏิบัติ%20รูปเล่ม.pdf
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user10/nawpatibut44.pdf

1.5.2 การสั่งซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหา ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร
(ปพ.2) ให้ถูกต้อง
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
การสั่งซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
การยกเลิกหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2)
 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นหลักฐานเอกสารทางการศึกษา
ทีอ่ อกให้กับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ซึ่งเป็นการศึกษา 9 ปีและสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดง
วุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สาเร็จการศึกษา นักเรียนสามารถนาไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของตนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางานหรือเพื่อการอื่นใดที่ต้องการแสดงวุฒิการศึกษา โดย
ใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.สถานศึกษาทาหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดซื้อเอง
- ทาหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรถึงองค์การค้าของ
สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็น
ผู้ดาเนินการจัดซื้อ
กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการซื้อเอง
- สานักงานเขตพื้นที่ทาหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร
ถึงองค์การค้าของสกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู/บุคลากรของ
สถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
4.ผู้รับมอบฉันทะของสานักงานเขตพื้นที่/สถานศึกษา นาแบบ
พิมพ์ประกาศนียบัตรลงบัญชีการสั่งซื้อแบบพิมพ์เพื่อควบคุม
หมายเลขชุดที่ เลขที่ในบัญชีการสั่งซื้อของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. สถานศึกษานาประกาศนียบัตรลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของ
สถานศึกษาและจัดเก็บเพื่อประโยชน์ต่อไป

ระยะเวลา
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ภายใน 3 วัน
ทาการ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/เจ้าหน้าที่
ของสถานศึกษา

เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษา
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 Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาทาหนังสื อขอซื้อ
ประกาศนียบัตรต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ซื้อ
ทาหนังสื อสัง่ ซื้อประกาศนียบัตร
ถึงองค์การค้าของ สกสค.โดยระบุ
ชื่อ นามสกุลที่ได้รับมอบฉันทะ

กรณีสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ซื้อ
ทาหนังสื อสัง่ ซื้อประกาศนียบัตรถึงองค์การ
ค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ นามสกุลครู /
บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

นาแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ -จ่ายแบบพิมพ์เพื่อควบคุมหมายเลข

สถานศึกษานาประกาศนียบัตรลงบัญชีรับแบบพิมพ์
ของสถานศึกษาและจัดเก็บเพื่อประโยชน์ตอ่ ไป

 แบบฟอร์มที่ใช้
-แบบ ปพ.2:บ แบบ ปพ.2:พ
-แบบคาร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
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 เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf

2. หลักฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th/web/node/108
3. ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ.
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
4. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
5. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.243/2546 เรื่อง การจัดทา จัดส่ง และจัดเก็บแบบ
รายงาน ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
6. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 329 /2546 เรื่อง การจัดทาและการควบคุมระเบียนผลการ
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P
_329-2546_1-51.pdf
7. รายงานผู้สาเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
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1.5.3 การสั่งซื้อ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) ให้ถูกต้อง
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัด
ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียน
สั่งซื้อโดยตรงได้ที่องค์การค้าของ สกสค. ผู้อานวยการ/ครูใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ
การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
1) แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษา เพื่อรับผิดชอบการจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
และเอกสารสาคัญอื่น ๆ ของสถานศึกษา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา(ปพ.3) เป็นคราวๆ ไป
ประกอบด้วย ผู้เขียน/พิมพ์ ผู้แทน และผู้ตรวจ
3) นายทะเบียน เป็นผู้กากับดูแลใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเท่านั้น
แบบรายงานผลการเรียนผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
จาแนกเป็น 3 แบบ คือ แบบรายงานผลการเรียนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชั้น
-ประถมศึกษา (ปพ.3:ป)
-มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3:บ)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ)
การกรอกแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3 : ป, ปพ.3 : บ และ ปพ.3 : พ)
-ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียน หรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์อย่างใด
อย่างหนึ่ง กรณีใช้วิธีการเขียน ให้ใช้หมึกสีดาเท่านั้น
-ตัวเลขที่กรอกควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก
-ห้ามลบ หรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว
-กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิด หรือข้อความที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดง และให้
ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามกากับไว้
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การเก็บรักษา แบบ ปพ.3
1) โรงเรียน ต้องจัดทา ปพ.3 ด้วยต้นฉบับทั้งสอง/สามชุด โดยสั่งซื้อแบบพิมพ์จากองค์การค้า
ของ สกสค.
2) ผู้จบการศึกษาวันเดือนปีเดียวกันถือเป็นจบ การศึกษารุ่นเดียวกันให้จัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) เป็นฉบับเดียวกัน โดยให้เลขลาดับที่ต่อเนื่องกันในฉบับเดียวกัน แต่เมื่อใดที่จบการศึกษาต่าง
วันเดือนปีกัน ต้องจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) แยกฉบับกันกษา แบบ ปพ.3
3) เมื่อจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคนและนาย
ทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กาหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ผู้อานวยการ หรืออาจารย์ใหญ่
หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร
4) ผู้อานวยการ หรือครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่จัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์
และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร
สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามแนวปฏิบัติข้างต้น เพื่อใช้เป็น
หลักฐานสาหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป
5. สถานศึกษาจะต้องส่งเอกสารที่จัดทาเรียบร้อยแล้ว ไปให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเก็บรักษา ต้องส่งด้วยต้นฉบับ ภายใน 30 วันหลังจากผู้เรียนได้รับ
การอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ตลอดปี

2. ชี้แจงทาความเข้าใจในเรื่องการจัดทา การจัดซื้อและการ
จัดเก็บ

มกราคมมีนาคม

3. แจ้งเป็นหนังสือราชการให้สถานศึกษาส่งแบบรายงานผู้สาเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) ตามระเบียบกาหนด
4. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา
5. ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ส่งตามระยะเวลาที่กาหนด
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

มีนาคมเมษายน
ภายใน 3 วัน
ทาการ
ตลอดปี
พฤษถาคม

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา
เจ้าหน้าทีก่ ลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
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 Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งเป็ นหนังสื อราชการให้สถานศึกษาส่งแบบ
รายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ตามระเบียบ
กาหนด
ชี้แจงทาความเข้าใจในเรื่ องการจัดทา การ
จัดซื้อและการจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารให้เป็ นระบบแยกตามรายสถานศึกษา
ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ส่งตามระยะเวลาที่กาหนด
สรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
-แบบ ปพ.2:บ แบบ ปพ.2:พ
-แบบคาร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร
-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
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 เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf

2. หลักฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th/web/node/108
3. ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปพ.
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf
4. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf
5. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.243/2546 เรื่อง การจัดทา จัดส่ง และจัดเก็บแบบ
รายงาน ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf
6. คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 329 /2546 เรื่อง การจัดทาและการควบคุมระเบียนผลการ
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P
_329-2546_1-51.pdf
7.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552
เรื่อง การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.1)
8.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 617/2552
เรื่อง การจัดทาประกาศนียบัตร หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.2)
9.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552
เรื่อง การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรแกนกลา(ปพ.3)
10.คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 619/2552
เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน
11. รายงานผู้สาเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
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1.5.4 การตรวจสอบวุฒิการรับรองการศึกษาและเทียบโอนผลการเรียน
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา
2. เพื่อรับรองการศึกษา
3. เพื่อเทียบโอนผลการเรียน
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา
2. การรับรองการศึกษา
3. การเทียบโอนผลการเรียน
 จากัดความ/พื้นฐานความรู้
การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเข้าทางานหรือศึกษาต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่จบการศึกษา เป็นผู้ดาเนินการ
ตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานการจบ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดทาและรายงานมาให้ทราบในแต่ละครั้งที่มีผู้จบการศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งที่มีผู้จบการศึกษาเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและจัดทาข้อมูลผู้จบการศึกษา
และมีหน้าที่ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถตรวจสอบวุฒิสาหรับผู้จบการศึกษา
ตามหลักสูตรเดิมประเภทนักเรียน ในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2520 ย้อนลงไป ส่วนประเภทสมัครสอบ บุคคลภายนอก ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญสามารถขอตรวจสอบวุฒิสาหรับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ย้อนลงไป
หากตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ผลประการใด หน่วยงาน/สถานศึกษาจะมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ไปยัง
หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ขอตรวจสอบวุฒิโดยตรง ในการขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
เอกสารการศึกษา ไม่สามารถถือหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิไปด้วยตนเองได้ สาหรับการตรวจสอบการจบ
การศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ และตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษาฉบับต่างๆ
การรับรองการศึกษา หมายถึง การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียน
ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือบุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้
การออกหนังสือรับรองการศึกษา ผู้จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะ
ขอหนังสือรับรองการศึกษาวุฒิในประเทศ สามารถติดต่อยื่นคาร้องขอได้ ที่สถานศึกษาทุกแห่ง หนังสือรับรอง
การศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร ใบแทนประกาศนียบัตร ใบแทนใบสุทธิ หนังสือรับรองความรู้ ใบ ป.04 ใบ ป.
05 ใบ รบ.1ใบ ปพ.1ใบรับรองวุฒิ ใบแสดงผลการเรียนเป็นรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ(transcript) ใบรับรอง
การจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ใบแปลประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษ (สาหรับหนังสือรับรองการศึกษา
เป็นภาษาอังกฤษออกให้เพื่อใช้ในต่างประเทศ)
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การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนาผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ
หรือประสบการณ์การทางาน การฝึกอาชีพ มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ผู้ที่กาลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือมีผลการเรียนที่สะสมไว้และจะขอเทียบโอน
ผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพื่อ
เรียนต่อเนื่องให้จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งวุฒิในประเทศและวุฒิต่างประเทศ สามารถติดต่อขอสมัคร
เข้าเรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าเรียน และยื่นผลการเรียนที่สะสมไว้หรือยื่นเอกสาร
การศึกษาที่ได้เคยเรียนเดิม เพื่อให้สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนเป็นผู้พิจารณาเทียบโอน โดยไม่ต้องเริ่มต้นเรียนใหม่
แต่สามารถเรียนต่อเนื่องได้ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียน แต่ผู้ขอเทียบ
โอนจะต้องมีเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ หรือสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนอาจจะประเมิน
ความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบมาตรฐาน
การทดสอบทักษะประสบการณ์ หรือการฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวการเทียบโอน
ผลการเรียนไว้สาหรับสถานศึกษา
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 การตรวจสอบวุฒิของผู้จบการศึกษา
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน
2.ดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สถาบันขอ
ความร่วมมือ
3. เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอานาจลงนาม
4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้สถาบันและหน่วยงานที่ขอ
ทราบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
ตลอดปี คณะกรรมการ/
ภายใน 1
สัปดาห์
ภายใน 1
สัปดาห์

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
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 Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน

ดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สถาบันขอความร่ วมมือ

เสนอผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
หรื อผูม้ ีอานาจลงนาม

แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
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 การรับรองการศึกษา
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน

ตลอดปี

2.ดาเนินการรับรองการศึกษาให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือ
บุคคลโดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้
3. เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอานาจลงนาม

ตลอดปี

4. แจ้งผลการรับรองความรู้ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาหรือ
บุคคล

ภายใน 1
สัปดาห์
ภายใน1
สัปดาห์

 Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน

ดาเนินการรับรองการศึกษา

ผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรื อผูม้ ีอานาจ
ลงนาม

แจ้งผลการรับรองความรู ้

.

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
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การเทียบโอนผลการเรียน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน
2. ชี้แจงทาความเข้าใจการเทียบโอนให้กับสถานศึกษาใน
สังกัด
3. สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ตลอดปี
ตลอดปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

 Flow Chart
ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการดาเนินงาน

ชี้แจงทาความเข้าใจการเทียบโอนให้กบั
สถานศึกษาในสังกัด
สนับสนุนเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

ติดตามการเทียบโอนของสถานศึกษา
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 แบบฟอร์มที่ใช้
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
2.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521
3.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
http://210.1.20.39/resources/node/285
4.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
http://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf
5.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferGradeIntoInternalEducationSystem_
1-51.pdf
6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าอุดมศึกษา
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89327
7.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของ
สถานศึกษา 2547
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_MOETestimonialAndSchoolAssuranceDocumentIssu
eingProcedure_1-51.pdf
8. คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
http://www.kuchinarai.ac.th/document/57/Job02.pdf
9.แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 http://pkc.ac.th/main/attachments/article/115/แนวปฎิบัติการวัด.pdf
10.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowtoCompareLevelForStudentInExchangeProgra
m_1-51.pdf
11.แนวดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToTransferBasicAndCollegeGrade_1-51.pdf
12.แนวทางผลการเทียบโอน หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://homeschool2u.files.wordpress.com/2012/10/e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0
b8b2e0b887e0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b89ae0b982e0b8ade0b899e0b89ce
0b8a5e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5.pdf
13. การเทียบโอนผลการเรียน http://bet.obec.go.th/bet/385
14. การออกหนังสือรับรองการศึกษา http://bet.obec.go.th/bet/374
15.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเทียบความรู้
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http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_DomesticQualifyCompare1_1-51.pdf
16.แบบคาร้องขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_QualityCompareRequestForm_1-51.pdf แบบคาร้อง
ขอใบแทนเทียบวุฒิการศึกษา
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2. งานการศึกษานอกระบบ
2.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย
และได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
2. เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. วางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้
เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง
3. การอนุญาตให้สานักงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัด
การศึกษาให้กับเด็กที่มีความจาเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้
 คาจากัดความ
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการจัด
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่
ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขัน้ ตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ
เมษายน
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
การศึกษา ตามอัธยาศัย
ส่งเสริมฯ
2. วางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
พฤษภาคม
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนได้
ส่งเสริมฯ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษานอกระบบและ
ตลอดปี
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
แนวทางดาเนินการ
ส่งเสริมฯ
4. ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้
ตลอดปี
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมฯ
-อนุญาตให้สานักงานการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจาเป็นไม่
สามารถเรียนในระบบได้
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
มีนาคม
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
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 Flow Chart
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ

วางแผนและกาหนดแนวทาง

สร้างความรู ้ความเข้าการจัดการศึกษานอกระบบและ
แนวทางดาเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง

สรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=89184

2. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยhttp://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0301-e.pdf
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2.2 การจัดการศึกษาทางเลือก
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
2. เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษาทางเลือก
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดการศึกษาทางเลือก
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
การศึกษาทางเลือก หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืนอยู่บนรากฐาน
ทางศาสนธรรม รากฐานทางปัญญา รากฐานทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตตามศักยภาพ ใน
ธรรมชาติของตัวเด็กโดยเน้นที่ความสุขและการอยู่ร่วมกันแบบสันติ รูปแบบการศึกษาทางเลือกจะเป็นรูปแบบที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ การศึกษาทางเลือกอาจ
จาแนกได้ ๗ ฐานการเรียนรู้คือ
1.การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว หรือ Home School ครอบคลุมทั้งแบบครอบครัว
เดี่ยวและกลุ่มครอบครัวหรือเครือข่าย ปัจจุบันมีอยู่เกือบ ๑๐๐ ครอบครัวทั่วประเทศ
2.การศึกษาทางเลือกที่อิงกับระบบของรัฐ ได้แก่ โรงเรียนในระบบที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์ของผู้เรียน มีการสร้างเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น โรงเรียนหมู่บ้าน
เด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนปัญโญทัย เป็นต้น
3.การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ได้แก่ พ่อครูแม่ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สังกัดกลุ่มหรือ
เครือข่าย และดาเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลังทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ในความรู้
ด้านศิลปะการช่าง การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร การอ่านเขียนอักษรโบราณ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ฯ
4.การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม ซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกและสาธารณะโดย
เน้นศาสนธรรม มีกิจกรรมการฝึกฝนจิตใจและวิถีชีวิตทั้งแนวปฏิบัติธรรม การปฏิบัติสมาธิ แนวต่อต้านบริโภค
นิยม แนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ได้แก่ สัมมาสิกขา สันติอโศก ปอห์เนาะ
5.การศึกษาทางเลือกที่เป็นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มีเจตนา
ในการจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายของตน ในรูปแบบกระบวนวิชา การฝึกอบรม การบรรยาย เช่น สถาบัน
การเรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย์ ชมรม อาทิ เสมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มหาวิชชาลัยชุมชน
ปักษ์ใต้ โรงเรียนใต้ร่มไม้ โรงเรียนชาวนา สถาบันโพธิยาลัย เป็นต้น
6.การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นภาคการเรียนรู้ที่กว้างขวาง
หลากหลายที่สุด ทั้งกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พื้นบ้าน การพัฒนาอาชีพ การ
สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ – สิ่งแวดล้อม การอนามัยและ
สาธารณสุข การป้องกันยาเสพติด สิทธิชุมชน เป็นต้น
7.การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่ผ่านสื่อสารมวลชนประเภท
สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่อย่างเว็บไซต์ รวมถึงห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว หรือแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ให้สาระความรู้ มีความต่อเนื่อง ก่อเกิดการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
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จุดเด่นของการศึกษาทางเลือก
1. การศึกษาทางเลือก มิได้มีเป้าหมายการศึกษาเพื่อสนับสนุนปัจเจกบุคคล อย่างที่
การศึกษาทั้ง 3 ระบบนั้นเป็น หากแต่มีเจตนาเพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนรวม แก้ปัญหาของส่วนรวม
2. การศึกษาทางเลือก มุ่งเน้น ” กระบวนการของการเรียนรู้” แบบเอาปัญหาเป็นตัวตั้ง มิใช่
เอาหลักสูตรเป็นตัวตั้ง
3. การศึกษาทางเลือก เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเสมอ
ภาคภายในกลุ่ม – ชุมชนมิได้มีผู้สอนและผู้เรียนที่สัมพันธ์กันในเชิงอานาจ
4. การศึกษาทางเลือก มิได้มีเนื้อหาหลักสูตรใด ๆ ที่อิงต่อระดับทางการแต่อย่างใดหากแต่เป็น
องค์ความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นจากปัญหาชุมชนเอง
5. การศึกษาทางเลือก ไม่ได้ต้องการสร้างผู้เรียนที่มีความเหมือนหากแต่ต้องการให้ความต่าง
งอกงามอย่างเป็นไทย
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดการจัดการศึกษาทางเลือก

ระยะเวลา
ตลอดปี

2. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือกและแนวทาง
ดาเนินการ
3. สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือก
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะนิเทศและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก
ในสังกัด

เมษายน

5. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ตลอดปี

6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

มีนาคม

ตลอดปี
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
คณะนิเทศ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
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 Flow Chart
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก

สร้างความรู ้ความเข้าใจการจัดการศึกษาทางเลือกและแนวทาง
ดาเนินการ
สนับสนุนส่งเสริ มและประสานงานการจัดการศึกษาทางเลือกและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณะนิเทศติดตามและนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ทางเลือกในสังกัด
จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

สรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน

 แบบฟอร์มที่ใช้
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.การศึกษาทางเลือกในโรงเรียน
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=78723
http://teacher.obec.go.th/index1.htm
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3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่หลากหลายตลอดชีวิต
2. เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจและดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2. จัดแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ
3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 คาจากัดความ/พื้นฐานความรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ จากการทางาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะที่สาคัญคือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่
แน่นอน ไม่จากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มีสถานที่
แน่นอน เรียนที่ไหนก็ได้ ลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อความรู้และนันทนาการ อีกทั้งยังไม่จากัด
เวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต
รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีรูปแบบการศึกษา
หรือการเรียนรู้ที่ตายตัว ไม่มีหลักสูตรเป็นตัวกาหนดกรอบกิจกรรม หรือขอบข่ายสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้
ขึ้นอยู่กับความต้องการ และแรงจูงใจใฝ่รู้ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี เราสามารถจัดกิจกรรม เพื่อเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ดังนี้
1.จัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่นห้องสมุดประชาชน การเรียนรู้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ พิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน การจัดกลุ่มเสวนา หรือการ
อภิปราย กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และความรู้
ต่างๆ ฯลฯ
2.ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ สนับสนุนสื่อแก่
หน่วยงานและแหล่งความรู้ต่างๆ
3.ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดในสถานที่ราชการ
สถานประกอบการ ฯลฯ
4.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มต่างๆ ตามความต้องการ และความสนใจ เช่น กลุ่ม
ดนตรี กลุ่มสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน ฯ
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ระยะเวลา
ตลอดปี

2. สร้างความรู้ความเข้าใจ

พฤษภาคม

3. สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดปี

4. สร้าง/จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

ตลอดปี

5. สารวจแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างการศึกษาในชุมชน จัดเก็บเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ตลอดปี
มีนาคม

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมฯ

 Flow Chart
ศึกษาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

สร้างความรู ้ความเข้าใจ

สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สร้าง/จัดแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างการศึกษาในชุมชน
จัดเก็บเป็ นข้อมูลสารสนเทศ
สรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน
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 แบบฟอร์มที่ใช้
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. การศึกษาอัธยาศัยคืออะไร
http://education.dusit.ac.th/edu_doc/news/new250110.html

2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. ๒๕๕๑
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law030351-1.pdf

