
นางราตรี เอราวณั
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มอืการปฏิบติังาน
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ค ำน ำ 
คู่มื อการปฏิบื ติงานฉบ บนี้  เป็นส่วนหนื ่งของการด าเนินการเพื ่อเป็นการเพืิ่มประสิทธืิภาพในการปฏืิบ ติงานในกลุ่มส่งเสริมการ 

จ ดการศ กษา ที่อืิงกื บคู่มื อการปฏิบื ติงานของส านื กงานคณะกรรมการการศื กษาขื ้นพื ้นฐานทีื่ได้จ ดทำไวื้ เพื ่อให้บุคลากรของสำน กงานเขตพื ้นที่การศ กษา 

ประถมศื กษาได้นำเสนอกระบวนการปฏิบ ตงิานประจำที่เป็นงานหลื กและการปร บปรุงให้สอดคลื้องกื บการปฏืิบื ติงานในปัจจืุบ นรวมืท ้งแบบฟอร์มที่ใช้และ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ ่อนำไปปฏิบ ติงานในหน้าที่ที่ได้ร บมอบหมายตามคำส ่งสำน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ืเขต 3 ให้มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประโยชนส์งูสดุต่อราชการ 

ขอขอบคุณผ้อ านวยการส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ื เขตื3 รองผู้อ านวยการ ส านื กงานเขตพื ้นทีื่การศื กษา 

ประถมศ กษากาฬสินธ์ุืเขต 3 ทุกคน ผู้อ านวยการกลุ่มสื่งเสรืิมการจ ดการศื กษาและผู้อ านวยการกลุ่มที่เกืี่ยวขื้อง ตลอดจนบุคลากรในส งก ดที่แนะน าในการ

จ ดท าคู่มื อในคร ้งนี้ สื่งผลให้การปฏิบ ติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จ งขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 
ืืืืืืืืืืืืืนางราตรีืืืเอราว ณ  

น กวิชาการศ กษาช านาญการพิเศษื 
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สำรบัญ  

หน้า 
 
 

งานการค ดเล อกน กเรียนและสถานศ กษาเพ ่อร บรางว ลพระราชทานืืระด บการศ กษาข ้นพ ้นฐานืืืืืืืืืืืืืืื3 

งานการศ กษานอกระบบ 5 

งานการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางค น 7 

งานส่งเสริมและสน บสนุนการจ ดการศ กษาข ้นพ ้นฐานของบุคคล ครอบคร วืืืชุมชน องค์กรวิชาชีพ 9 

สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ ่นๆ 
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5.5 ประสานงานกบัสถานศ  ึกษาในเขตพ  ึ  ึนทีบ่ร  ึการของส านึกังานเขต

พ  ึ  ึนที  ึการศ  ึกษา ประถมศ กษาตรงั เขต 2 

5.6 คณะกรรมการออกประเม นนกัเรียนระดบัประถมศ กษาและสถานศ กษาระดบัก อน 

ประถมศ กษาและระดบัประถมศ กษา 

5.7 สรุปผลการประเม นและรายงานศูนย์ประสานงานการคดัเล อกรางวลัพระราชทาน ใน

ระดบัจงัหวึดั 

6.  แผนภู มู  ข ัน้ตอนการด 
าเนน 

ู   งานคูดัเลอืกฯระดบัเขตพืน้ที่
การศู  กษา 

 

1.ชื่องำน 
งานการคื ดเล อกน กเรียนและสถานศื กษาเพื ่อร บรางว ลพระราชทาน ระด บการศื กษาข ้นพื ้นฐาน 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื ่อให้การด าเนินการค ดเล อกนื กเรียนและสถานศื กษา เพื ่อร บรางว ลพระราชทานเป็นไปอย่างมีประสิทธืิภาพ 

2.2 เพ ่อให้การด าเนินการค ดเล อกน กเรียนและสถานศ กษา เพ ่อร บรางว ลพระราชทานเป็นไป ด้วยความบรสิุทธิ์ยุติธรรมืมีความโปรง่ใส 

และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธิการ 

2.3 เพ ่อยกย่องและเชิดชูเกียรติน กเรียนที่เรียนดีืมีความประพฤติดีและสถานศ กษาทีจ่ ด การศ กษาดีเด่น 

2.4 ื เพื ่อกระตุ้นสถานศ กษาในการบริหารจ ดการศื กษาให้มีคุณภาพและประสิทธืิภาพมากข ้น 

3.ขอบเขตของงำน 
ส านื กงานเขตพื ้นทีก่ารศื กษาประถมศ กษากาฬสินธ์ุืเขต 3  ศ กษาหลื กเกณฑ์และแนวทางการืประเมืิน ตลอดจนขอบข่าย 

ภารกิจของเขตพื ้นทีื่การศ กษาที่สน บสนุน ส่งเสริมการค ดเล อกนื กเรียนและสถานศื กษาเพื ื่อรื บรางวื ลพระราชทาน  ประสานงานก บหน่วยงานทาง 

การศื กษาในเขตพื ้นที่บริการเพ ่อสน บสนุนให้น กเรียนระด บประถมศ กษาที่เรียนดีื มีความประพฤติด ีและสถานศ กษาระด บก่อนประถมศ กษาืืและ 

ระด บประถมศ กษาที่มีการบริหารจ ดการตามหล กสูตรการศ กษาแกนกลางการศื กษาข ื้นพ ้นฐาน พ.ศ.2551 ไดื้อย่างท ่วถ งและมีประสิทธืิภาพ 

4.ค ำจ ำกดัควำม 
น กเรียน หมายถ ง ผู้เรียนในระด บประถมศ กษา 
สถานศ กษาระด บก่อนประถมศ กษา หมายถ ง สถานศ กษาที่จ ดการศ กษาให้แก่เด็กอายุ 3-6 ป ีก่อนเข้าเรียนช ้นประถม 

ศ กษาปีที ่1 โดยจ ดการศ กษาตามหล กสตูรกระทรวงศ กษาธิการ 

สถานศ กษาระด บประถมศ กษา หมายถ ง สถานศ กษาที่เปิดสอนระด บประถมศ กษาตาม หลื กสูตรการศ กษาข ้นพื ้นฐาน 

5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 ศ กษาแนวทางการประเมินน กเรียนและสถานศ กษาเพ ่อร บรางว ลพระราชทาน 
5.2 ขอบเขตการประเมินน กเรียนระด บประถมศ กษาและการประเมินสถานศ กษา ระด บก่อนประถมศ กษาและระด บ 

ประถมศ กษา 

5.3 วางแผนและกำหนดแนวทางในการประเมินน กเรียนและสถานศ กษา เพ ่อร บรางว ลพระราชทาน ระด บการศ กษาข ้นพื ้นฐาน 

ตามระเบียบกระทรวงศ กษาธิการและประกาศสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข ้นพ ้นฐาน 

5.4  แต่งต ้งคณะกรรมการประเมินพร้อมจื ดท าก าหนดการประเมืินน กเรียนและสถานศื กษาืเพ ่อร บรางว ลพระราชทาน 

5.5ืืประสานงานก บสถานศ กษาในเขตพ ้นที่บริการของส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ืเขตื3 

5.6  คณะกรรมการออกประเมนิน กเรียนและสถานศื กษาระด บก่อนประถมศ กษาและระด บประถมศ กษา 

5.7  สรุปผลการประเมินและรายงานศูนย์ประสานงานการค ดเล อกรางว ลพระราชทานในระด บจ งหว ด 
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ศู นย์ประสำนงำนฯูระดับจังหวูัด 

สพป.กำฬสิ นธุ์ ู เขต 3 

  นักเรียน ระดับประถมศึกษำทุกสังกัด โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกสังกัด โรงเรียนระดับประถมศึกษำทุกสังกัด 

 
 
 
 
 

 

แผนภ มิขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ืืืืืืืื ืืืืืืืื  

 

ืืื ืืื7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 แบบประเมินน กเรียนเพ ่อร บรางว ลพระราชทาน 

7.2 แบบประเมินสถานศ กษาระด บก่อนประถมศ กษา 

7.3 แบบประเมินสถานศ กษาระด บประถมศ กษา 
 

8. เอกสำรอู ำงอูิง 
8.1 ระเบียบกระทรวงศื กษาธิการวื่าด้วยรางวื ลพระราชทานแกื่นื กเรียน นื กศื กษาและสถานศ กษาืพ.ศ.2555ืและระเบียบ 

กระทรวงศ กษาธิการวา่ด้วยรางว ลพระราชทานแก่น กเรียน น กศ กษาและสถานศ กษา (ฉบ บที่ 2) พ.ศ.2556 

 

ศ ูนย์ประสำนงำนฯูระดับกลุู่มจังหวูัด 
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5.5 ประสานงานกบัสถานศ  ึกษาในเขตพ  ึ  ึนทีบ่ร  ึการของส านึกังานเขต

พ  ึ  ึนที  ึการศ  ึกษา ประถมศ กษาตรงั เขต 2 

5.6 คณะกรรมการออกประเม นนกัเรียนระดบัประถมศ กษาและสถานศ กษาระดบัก อน 

ประถมศ กษาและระดบัประถมศ กษา 

5.7 สรุปผลการประเม นและรายงานศูนย์ประสานงานการคดัเล อกรางวลัพระราชทาน ใน

ระดบัจงัหวึดั 

6.  แผนภู มู  ข ัน้ตอนการด 
าเนน 

ู   งานคูดัเลอืกฯระดบัเขตพืน้ที่
การศู  กษา 

 

8.2 ประกาศกระทรวงศ กษาธิการ เร ่องหล กเกณฑ์และแนวทางการค ดเล อกน กเรียน น กศ กษา และสถานศ กษาเพ ่อร บรางว ลพระราชทาน 

8.3  ประกาศส านื กงานคณะกรรมการการศ กษาข ้นพื ้นฐาน เรื ่อง การคื ดเล อกน กเรียนและสถานศ กษา เพื ่อรื บรางวื ลพระราชทาน 

ระด บการศ กษาข ้นพื ้นฐาน 

8.4 คู่ม อการประเมินน กเรียนเพ ่อร บรางว ลพระราชทาน 
8.5 คู่ม อการประเมินสถานศ กษาเพ ่อร บรางว ลพระราชทาน 
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1.ชื่องำน 

งานการศ กษานอกระบบ 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื ่อให้ประชากรว ยเรืียนทุกคนได้ร บการเตรียมความพร้อมในระด บการศื กษาปฐมวื ยืและได้ร บการศ กษาภาคบ งค บ 

อย่างท ่วถ งและมีคืุณภาพมืีโอกาสได้ร บการศื กษาข ้นพื ้นฐานืไม่น้อยกว่า 12 ปี 

2.2 เพ ่อให้ผู้มีหนา้ที่ในการจ ดการศ กษาทกุฝ่ายมคีวามเข้าใจที่ถูกต้องและจ ดการศ กษาอย่างมีคุณภาพ 

2.3 เพ ่อให้สำน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ืเขต 3  ได้ปฏิบ ติงานตามหล กเกณฑ์ และแนวทางทืี่ส านื กงานคณะกรรม 

การการศื กษาข ้นพื ้นฐานกำหนด 

ืืืืืื2.4  เพ ่อส่งเสริมและสน บสนุนให้ประชากรวื ยเรียนที่มืีอายืุไม่เกืินเกณฑ์การศ กษาภาคบ งค บได้ศ กษาต่ออย่างต่อเน ่องจนจบ 

การศ กษาภาคบ งค บ 

3.ขอบเขตของงำน 
สำน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ืเขต 3 ศ กษาแนวทางการจ ดการศ กษาืนอกระบบตลอดจนขอบข่ายภารกิจของ 

เขตพื ้นทีก่ารศ กษา สถานศื กษาและหน่วยงานที่เกืี่ยวขื้องืวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนื บสนุน สื่งเสริมการจ ดการศ กษานอกระบบให้เชื ่อมโยงกื บ 

การจ ดการศ กษาในระบบและการศื กษาตามอื ธยาศ ย  ประสานงานก บหน่วยงานที่เกี่ยวขื้องเพื ื่อืสนื บสนุนให้ผืู้เรียนได้ร บการ 

ศื กษาข ้นพื ้นฐานอย่างท ่วถ ง ตืิดตาม ประเมินผล ปร บปรุง เชื ่อมโยงการจ ดการศ กษาไดื้อย่างท ่วถื งและมืีประสิทธืิภาพ 

4.คำจ ำกัดควำม 
การศื กษานอกระบบ หมายถ ง การศ กษาท่ีมืีความย นหยุ่นและหลากหลายรืูปแบบ ไม่มืีข้อจำก ดเร ่องอายุและสถานที ่

โดยมุ่งหมายให้การศ กษาเพ ่อพ ฒนาคุณภาพมนุษย์ 

5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 ศ กษาแนวทางการจ ดการศ กษานอกระบบ 

5.2  มีขอบข่ายภารกิจความร บผืิดชอบการจ ดการศื กษานอกระบบและการศื กษาตามอื ธยาศ ยืเพื ่อให้ผู้เรืียนได้เรียนรืู้ตลอดชืีวิต 

5.3  วางแผนและกำหนดแนวทางในการสน บสนุน  สื่งเสรืิมการจ ดการศ กษานอกระบบการศื กษาตามอื ธยาศ ย เพื ่อให้ผืู้เรียนได้ 

เรียนตลอดชีวืิต 

5.4 ประสานงานก บหน่วยงานหร อผูเ้กี่ยวข้องเพ อ่สง่เสริมืสน บสนุนใหผู้้เรียนได้ร บการศ กษา ข ้นพื ้นฐานอย่างทื ่วถื ง 

5.5 ประสานงานการติดตาม ประเมินผลการจ ดการศ กษานอกระบบให้ท ่วถ ง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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ศ กษาแนวทางการด าเนินงาน 

วิเคราะห์ขอบข่ายภารกิจ 

 

ปร บปรุง 

สรุปรายงาน 

 

6.แผนภ มิข้ันตอนกำรดำเนินงำน 
 

ืืืืืืืืืืืืืวางแผนก าหนดแนวทางในการ 

  ืืืสน บสนุนการจ ดการศ กษา  
 

 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืผื่านการประเมืิน 
 

 
 

7. เอกสำรอ ำงอิง 

7.1 พระราชบ ญญ ตืิการศ กษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และแกื้ไขเพืิ่มเติม 

7.2ืืพระราชบ ญญ ติการศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ.2545 

7.3 พระราชบ ญญ ติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
7.4  กฎกระทรวงกำหนดหลื กเกณฑแ์ละวิธืีการน บอายุเด็กเพื ื่อเขื้าร บการศ กษาภาคบ งคื บืพ.ศ.2545 

7.5 ืประกาศสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข ้นพ ้นฐาน เร ่อง การกระจายอ านาจการบริหารการจ ดการศ กษาของเลขาธิการคณะ 

กรรมการการศ กษาข ้นพื ้นฐานไปยื งคณะกรรมการส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาและสถานศ กษาในส งกื ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข ้นพื ้นฐาน 

พ.ศ.2561 

7.6ื ระเบียบกระทรวงศื กษาธิการว่าด้วยหลื กฐานการร บน กเรียน นื กศื กษาเข้าเรียนในสถานศ กษา พ.ศ.2548 

ไม่ผ่านการประเมิน 

ประเมินผล 
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1. ชื่อกระบวนงำน 
การแก้ปญัหาเด็กตกหล่นื เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางค น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื ่อให้เด็กในวื ยเรียนได้เข้าร บการศื กษาภาคบ งค บทืุกคนและเรียนต่อเน ื่องจนจบระด บการศ กษาข ้นพื ้นฐาน 

2.2 เพื ่อให้มีระบบการเฝ้าระว งเดื็กในวื ยเรียนให้ได้ร บการศื กษาอย่างมืีคุณภาพ 

3. ขอบเขตของงำน 

เดก็ว ยเรยีนทีอ่ยูใ่นพ น้ที่เขตบริการของแตล่ะโรงเรียนต้องได้เขา้เรียนทกุคนื ต ง้แต่ระด บช ้นอนุบาลจนถ งระด บม ธยมศ กษา  

สถานศ กษาในส งก ดและประสานความร่วมม อ ก บหน่วยงานหรื อสถานประกอบการที่เกืี่ยวขื้อง ไดื้แกื่ ส าน กงานส่งเสริมการศ กษานอกระบบและการศื กษา 

ตามอื ธยาศ ย  โรงเรียนพระปริย ตืิธรรม ศูนย์การเรียนในสถานืประกอบการ ห้องเรียนสาขา ฯลฯ 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
4.1 การศ กษาภาคบ งค บ หมายถ ง ช ้นประถมศ กษาปีที ่1 ถ งช ้นม ธยมศ กษาปีที ่3 ของการศ กษาขื ้นพื ้นฐานตามกฎหมาย 

วื่าด้วยการศื กษาแห่งชาติ 

4.2 การศื กษาขื ้นพื ้นฐาน หมายถ ง การศื กษากื่อนระด บอืุดมศื กษา 
4.3 เด็ก หมายถ ง เด็กที่อยู่ในว ยเรียนก่อนระด บอุดมศ กษา 

4.4 เด็กตกหลื่น หมายถ ง  เดื็กในว ืยการศื กษาภาคบ งคื บทีื่ย งไมื่ได้เข้าเรียนในสถานศื กษาข ้นพื ้นฐาน 

4.5 เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถ ง เด็กทืี่มืีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศ กษากื่อนเรียนจบการศื กษาขื ้นพื ้นฐาน 

4.6 เด็กออกกลางค น หมายถ ง เด็กในวื ยการศ กษาภาคบ งค บที่เคยเข้าเรียนในสถานศ กษาืแล้ว แต่ออกจากสถานศ กษา 

ก่อนที่จะจบการศ กษาข ้นพ ้นฐาน 

5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 ส ารวจและจ ดท าระบบข้อมูลเด็กตกหลื่น  เด็กกลุม่เสี่ยงและเด็กออกกลางค นในแต่ละปีืให้ครอบคลมุและช ดเจน 

5.2 แต่งต ้งและประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาเดื็กตกหลื่น เดื็กกลุ่มเสี่ยง เดื็กออกกลางค นืเพ ่อวิเคราะห์สภาพปัญหา  

หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา 

5.3 ชืี้แจงแนะน าแนวทางปฏืิบ ติ/วืิธืีแกื้ไขปัญหาให้สถานศื กษาร บทราบและถ อปฏืิบ ติ 
5.4 ตรวจสอบ  ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางค น ตามแนวทางทืี่กำหนด 
5.5 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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ส ารวจและจ ดท าสารสนเทศเด็กตกหลื่นืเดื็กกลุ่มเสืี่ยง

และเด็กออกกลางค น 

ืืืืืือย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

ืืืืแตง่ต ง้และจ ดประชมุคณะกรรมการ 
ืืืืืืืแก้ไขปัญหาเด็กตกหลื่น  เดื็กกลุืม่เสี่ยงและเดื็ก

ออกกลางค น 

 

6.แผนภ มิกำรปฏิบตัิงำน 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช  

แบบสำรวจข้อมูลเด็กว ยการศ กษาภาคบ งค บ (อายุย่างเข้าปีที่ 7- 16) ที่ย งไม่ได้ เข้าเรียนหรื อเข้าเรียนแล้วแตื่ออก 

กลางค นหร อมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคื น  สื งกื ดส านื กงานคณะกรรมการการศ กษาข ้นพื ้นฐาน (แบบ บค 01–บค 31) 

8.  เอกสำรอู ำงอูิง 
      8.1 ร ฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจ กรไทย พุทธศ กราช 2560 

       8.2 พระราชบ ญญ ติการศ กษาแก่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

       8.3 พระราชบ ญญ ตืิการศื กษาภาคบ งคื บ พ.ศ. 2545 

      8.4 เอกสารทะเบียนราษฎร ์ทร.14 

สรุปรายงานผล 

ตรวจสอบ ติดตามการแก้ปัญหาฯ และ 

ืืืืืืืืืืืจ ดทำสรุปผลการตดตาม 

 

แจ้งแนวปฏบิ ติและวธิีแกไ้ขปญัหาฯืืให้สถานศ กษาในส งก ดทราบ 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืและถ อปฏิบ ติตามคู่ม อ/แนวทางที่ก าหนด 
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1. ชื่อกระบวนงำน 
งานส่งเสริมและสน บสนุนการจ ดการศ กษาข ้นพื ้นฐานของบืุคคล องค์กร ชุมชนืองคื์กรวิชาชืีพ  สถาบ นศาสนา  

สืถานประกอบการและสถาบ นสื งคมอื ่น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื ่อส่งเสริมการจ ดการศื กษาข ้นพื ้นฐานของบืุคคล  ครอบคร ว  องคื์กร  ชืุมชนืองคื์กรวิชาชืีพ  สถาบ นศาสนา  

สถานประกอบการและสถาบ นสื งคมอื ่น 

2.2  เพื ่อให้การสน บสนุนและส่งเสริมให้บิดา  มารดาหรื อผู้ปกครองและสถานประกอบการืมีความรู้ความเข้าใจ 

ในการจ ดการศ กษา 

2.3 เพ ่อเป็นการติดตาม ประเมินผลการจ ดการศ กษาของบคุคล ครอบคร ว ชุมชน องคื์กรวิชาชืีพ สถาบ นศาสนา   

สถานประกอบการและสถาบ นสื งคมอื ่น 

3. ขอบเขตของงำน 
3.1  ส ่งเสริมสน บสนุนการจ ดการศ กษา 

3.2 การย ่นค าขออนุญาตจ ดการศ กษา 

3.3 การจ ดท าแผนการจ ดการศ กษา 

3.4   การจ ดการเรียนรู ้การว ดและการประเมินผล 

3.5   การต ดสินและร บรองผลการศ กษา 

3.6ื การก าก บและติดตามการจ ดการศ กษา 

3.7   การยกเลิกการจ ดการศ กษา 
4. ค ำจ ำกัดควำม 

4.1 การจ ดการศื กษาโดยครอบคร ว หมายถ ง การจ ดการศื กษาข ้นพื ้นฐานที่บิดา มารดาหร อบิดาหร อมารดาหร อผู้ปกครอง 

เป็นผู้ร บผดิชอบจ ดการศ กษาให้ก บบตุรหลานด้วยตนเองโดยเป็นผู้สอนด้วยตนเองหร อเป็นผู้อ านวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

4.2 การจ ดการศ กษาในสถานประกอบการืหมายถ งืการจ ดต ้งศูนย์การเรียนเพ ่อจ ดการศื กษาขื ้นพื ้นฐาน ตามมาตราื12 

แห่งพระราชบ ญญ ตืิการศ กษาแห่งชาต ิ

5. ข้ันตอนกำรปฎิบัติงำน 
5.1  ประชาสื มพื นธื์สรื้างความเขื้าใจในสืิทธิและหน้าที่ ส่งเสรืิมและพื ฒนาความสามารถในการจ ดการศ กษาของบุคคล ครอบคร ว  

ชุมชน สถาบ นทางศาสนาและสถานประกอบการ 

5.2 ผู้จ ดการศ กษาย ่นค าขออนุญาตในการจ ดการศ กษาของบุคคล ครอบคร ว ชุมชน สถาบ นทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 

5.3 ขอความเห็นชอบคณะกรรมการฯืในการอนุญาตการต ดการศ กษาของบุคคล ครอบคร ว ชุมชน สถาบ นทางศาสนาและ 

สถานประกอบการ ฯลฯ 
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5.4  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการวืิชาการส าน กงานเขตพื ้นทีก่ารศื กษาเพื ่อสรืุปขื้อมูลเสนอศ กษาธิการจ งหว ดใหค้วาม 

เห็นชอบในการอนญุาตการจ ดการศ กษาของบุคคล ครอบคร ว ชุมชน สถาบ นทางศาสนาและสถานประกอบการืฯลฯ 

5.5 การจ ดการเรียนรู ้การว ดและประเมินผลการศ กษาของบุคคล ครอบคร ว ชุมชน สถาบ นทางศาสนาและสถาน 

ประกอบการ ฯลฯ 

5.5 การต ดสินและร บรองผลการศ กษา 
5.6ืืก าก บืติดตามการจ ดการศ กษาและรายงานผล 
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ประชาสมพ นธ์ เสริมสร้างความเข้าใจ และส่งเสริม

สน บสนุนการจ ดการศ กษา 

การจ ดการเรียนรู้ื การว ดและประเมินผล 

กำก บและติดตามการจ ดการศ กษา 

 

 

6. แผนภ มิกำรปฏิบัติงำน 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผ่าน 
 

 

 
 

 

 

การตื ดสืินและร ืบรองผลการศ ืกษา 

 
 

ขอความเห็นชอบ 

คณะกรรมการระด บจ งหวื ด 

ขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการวิชาการเขตฯ 

ไม่ผ่าย 

การจ ดทำแผนการจ ดการศ กษา 

ผู้จ ดการศ กษาย ่นคำขออนุญาตจ ดการศ กษา 
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7. แบบฟอร์มที่ใช  

7.1  แบบย ่นค าขออนุญาตจ ดการศ กษาข ้นพื ้นฐานโดยครอบครื ว 

7.2 แบบอนุญาตให้จ ดการศ กษาข ้นพ ้นฐานโดยครอบคร ว 

7.3ืืรูปแบบการจ ดท าแผนการจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว 

7.4ืืแบบค าส ่งให้เลิกจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว 

7.5  แบบย ่นค าขออนุญาตการจ ดการศื กษาข ้นพื ้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 

7.6  แบบขออนุญาตให้จ ดการศ กษาข ้นพื ้นฐานในศูนยื์การเรียนโดยสถานประกอบการ 

7.7 รูปแบบการจ ดการศ กษาข ้นพ ้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 

7.8  แบบค าส ง่ให้เลิกจื ดการศ กษาข ้นพื ้นฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 

7.9ืืแบบค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียน 

7.10 แบบบ นท กการเทียบโอนผลการเรียน 

7.11 แบบรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียน 

7.12ืืแบบค าร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

7.13 แบบบ นท กการเทียบโอนความรู้และประสบการณ ์

7.14 ืแบบประเมินผลโดยครอบคร ว 

7.15ืทะเบียนน กเรียน 

8.ูเอกสำรหลักฐำนอ ำงอิง 

8.1 พระราชบ ญญ ติการศ กษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

8.2 หล กสูตรการศ กษาข ้นพ ้นฐาน พ.ศ.2551 

8.3  กฎกระทรวงว่าด้วยสืิทธิในการจ ดการศ กษาข ้นพื ้นฐานโดยครอบคร ว พ.ศ.2547 

8.4  ระเบียบ หลื กเกณฑ์ วืิธืีการประเมินศ กยภาพและความพรอ้มในการจ ดการศ กษา 
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ภำคผนวก 

กลุ่มสู่งเสริมกำรจูัดกำรศูึกษำูส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  กำฬสินธุ์ูเขตู3  
โทรศัพท์ 0 43 869104  โทรสำร 0 43  869853 

 
รำยชู่ือเจ ำหนู ำทีแ่ละบูุคลำกรกลุ่มส่งเสรูิมกำรจัดกำรศูึกษำู 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำกำฬสินธุ์ูเขตู3     
1. ืจ.อ.ไวกูลืืมะลิรส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจ ดการศ กษา 

2. ื นางราตรีืืเอราว ณ  น กวิชาการศ กษาช านาญการพิเศษ 
3. ืนางสาวเพ็ญประภาืืภูธาตุเพชรืืืืืืืืืน กวิชาการศ กษาช านาญการ  
4. ืนางสาวดวงเนตรืืส นวิลาศ น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
5. ืนางสาวธ ญชินาฐ์ืืปัทมาร ง น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
6. ืนางประไพภ ทรืืบญุเร อน น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
7. ืนางสาวกติติยาืืศรีวรข นธ์ุ เจ้าพน กงานธุรการปฏิบ ตงิาน 
8.ืืนางสาวกนกวรรณืืวรพลืื น กจิตวทิยาโรงเรยีนประจ าเขตพ น้ที่การศ กษา 
9.  นายอรรคพลืืเนตรคุณ เจ้าหนา้ที่ธุรการ 
 

ที่ปรกึษำ 
1. ืนายภ ณฑ์ร กษ์ืืพลต ้อ   ผู้อ านวยการส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธ์ุืเขตื3  
2. ื นายช ยณรงค์ืืฤทธิ์วงค์  รองผู้อ านวยการส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ืเขตื3     
3. ืจ.อ.ไวกูลืืมะลิรส  ืืผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจ ดการศ กษา 

 

คณะผ  จัดท ำ 
1. ืจ.อ.ไวกูลืืมะลิรส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจ ดการศ กษา 

2. ื นางราตรีืืเอราว ณ  น กวิชาการศ กษาช านาญการพิเศษ 
3. ืนางสาวกติติยาืืศรีวรข นธ์ุ เจ้าพน กงานธุรการปฏิบ ตงิาน 
4. ืนายอรรคพลืืเนตรคณุ เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

 








