




คำนำ 
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ "พาน้องกลับมาเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 
จำนวน 99 คน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 แห่ง ทั้งนี้ ได้ทำการลงพื้นที่ค้นหา 
ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และจัดทำแบบติดตามโครงการ แล้วนำข้อมูล
ที่ได้รับเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ จัดทำเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานผลการดำเนินงาน
ในครั้งนี้  

 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ ่งจาก คณะ
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกลุ่ม
โรงเรียน รองประธานกรรมการกลุ่ มโรงเรียน กรรมการและเลขานุการกลุ ่มโรงเรียนทุกกลุ ่มโรงเร ียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนจนสามารถดำเนินการต่างๆ ได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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บทที ่1 

บทนำ 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

  ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาย "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม  ให้ได้รับสิทธิ
และโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามบทบาท
และภารกิจการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวนมาก  
จึงจัดทำโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน"  
โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ๑๒ หน่วยงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างโอกาส
ให้กับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ 

  สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน เป ็นหน ่วยงานหล ักในการจ ัดการศ ึกษา  
ขั้นพื้นฐาน มีพันธกิจในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั ่วถ ึงและเท่าเทียม ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องตามพันธกิจ จึงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมการใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

  จึงได้ดำเนินโครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"  โดยมีข้อมูลเด็กออกกลางคันอยู่ใน ๒ ฐานข้อมูลใหญ่ คือ 
ในระบบรายงานข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (DMC) และข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) โดยข้อมูลดังกล่าวจะระบุที่อยู่และโรงเรียนของนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม ข้อมูลดังกล่าวส่งมอบให้สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาไปดำเนินการติดตามค้นหาเด็กท้ัง ๒ ฐานข้อมูล เพ่ือให้ทราบว่าเด็กมีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่หรือไม่
อย่างไร กรณีถ้าไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ ต้องทราบว่าเด็กย้ายไปอยู่ที่ไหน อย่างไร เพื่อส่งให้จังหวัดหรือสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่เด็กได้ย้ายไปอยู่ ดำเนินการติตตามดูแลต่อไป สำหรับกรณีที่ติดตามค้นหาแล้วพบตัวเด็ก 
ต้องหาวิธีการนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนเดิม หรือถ้าไม่เรียนที่เดิมโดยสนใจจะเรียนในโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต้องกำหนดทิศทางแนวทางในการนำเด็กเข้าเรียน 
สุดท้ายต้องการทราบข้อมูลว่าภายในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเด็กทั้งหมดพร้อมที่จะไปเรียนที่
ไหน อย่างไร 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต้องดำเนินการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในการดูแลประคับประคองให้เด็กได้เรียนจนจบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  และรายงานฐานข้อมูลเด็กและการออกติดตามค้นหาเด็กในพ้ืนที่ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้ดำเนินการร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษา เป้าหมายคือ เด็กทุกคนต้องได้เรียนและได้เรียนอย่างมี
ความสุข ถ้าเด็กมีปัญหา ขอให้ช่วยเหลือเยียวยา โดยมี ๑๑ หน่วยงาน ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ เพ่ือบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน 
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  จากการตรวจสอบข ้อม ูลบนเว ็บไซต ์  https://dropout.edudev.in.th/Area ของสำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีรายชื่อ
นักเรียนที่จะต้องดำเนินการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน จำนวน 57 โรงเรียน  จำนวน 99 คน 
โดยได้ดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื ่อให้ประชากรวัยเรียน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับ               
การติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 3. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 255๘ ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มี
ตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที ่ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา  256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 4. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 256๔ ได้รับการติดตามช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 5. เพื ่อให้ประชากรวัยเรียนที ่จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ในปีการศึกษา 256๔ 
ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 6. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม    
256๕ (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ ได้รับ                   
การติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 7. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 256๔ ที่ไม่ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
   8. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 
256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  9. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ขอบเขตของงาน 
 1. ภารกิจ 
  ๑.๑ ติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑.๒ นำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  ๑.๓ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๔ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๕ ส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันเด็กออก
จากระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  

 

https://dropout.edudev.in.th/Area%20พบว่า
https://dropout.edudev.in.th/Area%20พบว่า
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๒. กลุ่มเป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
 2.1 ประชากรวัยเรียน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน  
 2.2 ประชากรวัยเรียนที่ต้องติดตามช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน 
34 คน ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.3 ประชากรวัยเรียนที ่เกิดปี พ.ศ. 2558 ตาม ทร.14 ในเขตพื ้นที ่บริการของโรงเรียน              
ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.4 ประชากรวัยเรียนที ่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคน  
 2.5 ประชากรวัยเรียนที ่จบชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.6 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
(เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.7 ประชากรวัยเร ียนที ่จบชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้ศ ึกษาต่อ 
ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า) ในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.8 ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 
2565 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.9 ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตามช่วยเหลือ
และส่งเสริมครบทุกคน  

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ประชากรว ัยเร ียนทุกคน  ได ้ร ับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเท ียมกัน  ได ้รับ                     
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา มีอัตราการ       
ออกกลางคันของประชากรวัยเรียนลดลง ศึกษาต่อสายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า เพิ่มมากขึ้น ประชากร            
วัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ  ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้อง          
ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคนในปีการศึกษา 2565 
  เชิงคุณภาพ 
  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับ                     
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา มีอัตราการ       
ออกกลางคันของประชากรวัยเรียนลดลง ศึกษาต่อสายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า เพิ่มมากขึ้น ประชากร            
วัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ  ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้อง          
ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคนในปีการศึกษา 2565 
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 ๓. ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 3.1 ประชากรวัยเรียนโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 ๓.2 ประชากรวัยเรียนตามกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 34 คน ได้รับการ
ติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 3.3 ประชากรวัยเรียนที ่เกิดปี พ.ศ. 255๘ ตาม ทร.14 ในเขตพื ้นที ่บริการของโรงเรียน                
ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ครบทุกคน 
 3.4 ประชากรวัยเรียนที ่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคน 
 3.5 ประชากรวัยเรียนที ่จบชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6ในปีการศึกษา 256๔ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 3.6 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
(เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและ
ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 3.7 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ ได้รับการติดตามช่วยเหลือ
และส่งเสริมครบทุกคน 
 3.8 ประชากรว ัยเร ียนท ี ่ด ้อยโอกาสในโรงเร ียนท ี ่ต ้องให ้การช ่วยเหลืออย ่างเร ่งด ่วน 
ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 3.9 ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือ
และส่งเสริมครบทุกคน 
 
 4. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
คำจำกัดความ 
 ๑. "การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน" หมายถึง การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๒. "การศึกษาภาคบังคับ" หมายถึง การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ๓. "เด็ก" หมายถึง ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในช่วงอายุ ๓ - ๑๘ ปี และเด็กพิการตั้งแต่แรกพบความพิการถึง
อายุ ๑๘ ปี 
 4. "เด็กตกหล่น" หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๕. "เด็กออกกลางคัน" หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้วแต่ออก
จากสถานศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๖. "เด็กพิการที่ตกหล่น" หมายถึง เด็กพิการที่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ตั้งแตแ่รกพบความพิการถึงอายุ ๑๘ ปี ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทที ่2  

ขอ้มูลทัว่ไป 
1. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.1.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดของ
นักเรียน ประกอบด้วย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ -นามสกุล ระดับ
การศึกษา ชื่อโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่อยู่ ปัจจุบัน ที่อยู่
ตามทะเบียนบ้าน ชื่อผู้ปกครอง และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) 
  1.1.๒ ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลจำนวนเด็กที่ต้องดำเนินการติดตามค้นหา จำนวนเด็กที่ยังไม่ได้
ต ิดตามจำนวนเด ็กท ี ่ ต ิดตามพบต ัว และต ิดตามแล ้ว ไม ่พบต ัว พร ้อม เผยแพร ่ผ ่ านทางเว ็บ ไชต์  
https://dropout.edudev.in.th ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
  1.1.๓ จัดทำ Application "พาน้องกลับมาเรียน" ซึ ่งเป็น Application ที ่ทำหน้าที ่ในการแจ้ง
ตำแหน่งที่ตั้ง (Check in) โดยระบุสถานะของเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
  1.1.๔ จัดทำแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยกำหนดบทบาทหน้าที ่ของหน่วยงานแต่ละระดับ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา 
  1.1.5 ส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเด็ก  
ออกจากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.1.๖ ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และ
เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  1.1.๗ ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ หน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลง                 
ความร่วมมือ (MOU) และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.1.๘ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม เสนอกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1.๙ กรณี ติดตามค้นหาแล้วไม่พบตัวเด็ก ดำเนินการส่งต่อข้อมูลให้กับกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
รวบรวมและส่งต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dropout.edudev.in.th/
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สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. หมายลขบตัรประจำตวัประชน 
2. หมายเลขประจำตวันกัเรยีน 
3. ชือ่-นามสกลุ 
4. ระดบัการศกึษา 
6 สงักดัสำนกังานเขตขึน้ทีก่ารศกึษา/ 
7. สำนกับรหิางานการศกึษาพเิศษ 
8 ทีอ่ยูป่จัจบุนั 
9. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น 
10.ชือ่ผูป้กตรอง และหมายเลข
โทรศพัท ์(ถำ้มี) 
จดัท ำ Application 
"พำน้องกลบัมำเรียน" 
5 ชือ่โรงเรียน 
ตรวจสอบและจดัท ำ 
ฐำนขอ้มลูจ ำนวนเด็ก 
ทีต่อ้งด ำเนินกำร 
ตดิตำมคน้หำ 
จตัท ำเวบ็ไซต ์
https://dropout.edudev.
in.th 
เขตตรวจ 
รำชกำร สพช ู
* ประสำนกำรด ำเนินงำน
รว่มกบั 
หน่วยงำนในสงักดัพกระดบั 
จดัท ำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนตดิตำมตน้หำเด็ก
ตกหลน่ 
และเด็กออกกลำงตนัใหก้ลบั
เขำ้สูร่ะบบกำรศกึษำ 
ก ำหนดบทบำทหน้ำที ่
ศูนย์กำรศกึษำ 
ของหน่วยงำนแตล่ะระดบั 
สง่เสรมิกำรใชร้ะบบกำร
ดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน 
ขี้แจง สรำ้งควำมเขำ้ใจ 
ประชำสมัพนัธ์ และประสำน
ควำมรว่มมือ 
ก ำกบั ตดิตำม 
และรำยงำน 
สถำนศกึษำ 
* จ ำนวนเด็กตดิตำมแลว้พบ
ตวั 
สง่เสรมิ สนบัสนุน ช่วยเหลือ
และ 
พฒัณำนกัเรียนทีพ่บตวั 
* จ ำนวนเด็กตดิตำมแลว้ไม่
พบตวั 
* ประลำนหน่วยงำนทีร่ว่ม
บนัทกึ 
ขอ้ตกลงควำมรว่มมือ 
(MOU) 
และภำคีเครือชำ่ยทีเ่ทีย่วรอ้ง 
* จ ำนวนเต็กทีย่งัไมใ่ด้
ตดิตำม 
เรง่รดักำรด ำเนินงำน 
รำยงำนผลภำพรวม 
เสนอกระทรวงศกึษำธกิำร 

ตรวจสอบและจดัทำฐานขอ้มลู 
จำนวนเดก็ทีต่อ้งดำเนนิการ

ตดิตามคน้หา 
 
 

จดัทำเวบ็ไซต ์
https://dropout.edudev.in.th 

จดัทำ Application 
“พานอ้งกลบัมาเรยีน” 

จดัทำแนวทางการดำเนนิงานตดิตามคน้หาเดก็ตกหลน่และเดก็ออกกลางคนั 
ใหก้ลบัเขา้สูร่ะบบการศกึษา 

เขตตรวจราชการ 
สพฐ. 

ศนูยก์ารศกึษา
พเิศษ 

กำกบับทบาทหนา้ทีข่อง
หนว่ยงานแตล่ะระดบั สศศ. สพท. สถานศกึษา 

สง่เสรมิการใชร้ะบบการดแูล 
ชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

ประสานหนว่ยงานทีร่ว่มบนัทกึขอ้ตกลง
ความรว่มมอื (MOU) และภาคเีครอืขา่ยที่

เกีย่วขอ้ง 

ชีแ้จง สรา้งความเขา้ใจ 
ประชาสมัพนัธ ์และประสานความรว่มมอื 

ประสานการดำเนนิงานรว่มกบัหนว่ยงานใน
สงักดัทกุระดบั 

จำนวนเดก็ตดิตามทีพ่บตวัแลว้ จำนวนเดก็ทีย่งัไมไ่ดต้ดิตาม กำกบั ตดิตาม 
และรายงาน 

เรง่รดัการดำเนนิงาน จำนวนเดก็ทีต่ดิตามแลว้ไมพ่บตวั 
 

สง่เสรมิ สนบัสนนุ ชว่ยเหลอืและ
พฒันานกัเรยีนทีพ่บตวั 

รายงานผลภาพรวมเสนอ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

จดัทำขอ้มลูสารสนเทศเดก็ตกหลน่ 
เดก็ออกกลางคนั เปน็รายบคุคล 



7 
 

 1.2.บทบาทของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 
  1.2.1 ส่งเสริม ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่อยู่
ภายในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อ ให้การดำเนินงานตาม
นโยบายประสบผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2.2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโบาย ตลอดจนให้คำปรึกษา และแนะนำให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  1.2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายให้ดำ เนินงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
 

กลุม่พืน้ที่การศกึษาประจำเขตตรวจราชการ 
สงักดัสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 บทบาทของกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สง่เสรมิ ชว่ยเหลอื การปฏบิตังิาน ของ
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ

สถานศกึษา ภายในกลุม่พืน้ทีก่ารศกึษา 

ตดิตาม ประเมนิผล การดำเนนิงาน
ตามนโยบาย 

สง่เสรมิการปฏบิตังิาน  
กบัหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 1.3 บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.3.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีองค์ประกอบของคณะทำงานเป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่              
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  
เป็นรองประธาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็ก
ตกหล่นและเด็กออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.3.2 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์แผนและแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็ก 
ตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
  1.3.๓ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ที ่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำรวจในแต่ละปีการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
  1.3.๔ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดย
วิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา เป็นรายบุคคล และดำเนินการให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา พร้อมจัดทำแผนป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3.๕ ส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเด็ก  
ออกจากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
  1.3.๗ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม เสนอสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 บทบาทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 

 

แตง่ตัง้คณะทำงาน 

กำหนดแผนและแนวทางการดำเนนิงาน 

ชีแ้จง สรา้งความเขา้ใจ  
และประชาสมัพนัธแ์ผน และแนวทางการดำเนนิงาน 

จดัทำแผนปอ้งกนัเดก็ ออกจากระบบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

วเิคราะหส์ภาพปญัหา หาสาเหต ุ     
และวธิกีารแกไ้ขปญัหาเปน็รายบคุคล 

สง่เสรมิการใชร้ะบบดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรยีนทีเ่ขม้แขง็ มปีระสทิธภิาพ 

ตรวจสอบ วเิคราะหข์อ้มลูเดก็ตกหลน่ และเดก็ออกกลางคนั  
ทีไ่ดร้บัแจง้จาก สพฐ. หรอืทีส่ำรวจในแตล่ะปกีารศกึษา 

กำกบั ตดิตาม การดำเนนิงาน 

สง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหส้ถานศกึษาตดิตาม คน้หาเดก็
ตกหลน่ และเดก้ออกกลางคนั ใหก้ลบั 

เขา้สูร่ะบบการศกึษา 

รายงานผลในภาพรวม เสนอสำนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

องคป์ระกอบตามความเหมาะสมของพืน้ที ่
- ผอ.สพท.  ประธาน 
- รอง ผอ.สพท. รองประธาน 
- ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           
                    คณะทำงานและเลขานุการ 
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 1.4 บทบาทของสถานศึกษา 
  1.4.1 แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีองค์ประกอบของคณะทำงานเป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่
สถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน เพ่ือกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหา
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้น  
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น 
  1.4.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และท่ีสถานศึกษา สำรวจในแต่ละปีการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
  1.4.3 ลงพื้นที่ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยใช้ Mobile Application "พาน้อง
กลับมาเรียน" และเว็บไชต์ https://dropout.edudev.in.th เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผล 
  1.4.4 แก้ปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหตุ วิธีการแก้ไข
ปัญหาเป็นรายบุคคล และดำเนินการให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมจัดทำแผนป้องกันเด็กออกจาก
ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1.4.5 ดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันเด็ก 
ออกจากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.4.6 ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น ในการ
ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ 
  1.4.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dropout.edudev.in.th/
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สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 บทบาทของสถานศึกษา 

แตง่ตัง้คณะทำงาน 

ประสานดำเนนิงานรว่มกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งและภาคเีครอืขา่ยในทอ้งถิน่ 

กำหนดแผนและ 
แนวทางการดำเนนิงาน 

นำเขา้สูร่ะบบการศกึษา 

ตรวจสอบ วเิคราะหข์อ้มลูเดก็ตกหลน่และเดก็ออกกลางคนั ทีไ่ดร้บัแจง้จาก 
สพท./สศศ. และขอ้มลูปจัจบุนัในพืน้ที ่

ชีแ้จง สรา้งความเขา้ใจประชาสมัพนัธ์
แผนและแนวทางการดำเนนิงาน 

ตามความเหมาะสมของพืน้ทีส่ถานศกึษา 
- ผอ.สถานศึกษา ประธาน 

 

ตดิตามคน้หาผา่น Application 
“พานอ้งกลบัมาเรยีน” 

และเวป็ไซต ์http://dropout.edudev.in.th 
  

พบตวั 

นำเขา้สูร่ะบบการศกึษาไมไ่ด้ 
 

จดัทำแผนปอ้งกนัเดก็ ออกจากระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ประสานการดำเนนิงานรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและภาคเีครอืขา่ยในทอ้งถิน่ 

วเิคราะหส์ภาพปญัญาหาสาเหต ุ
และวธิกีารแกไ้ขปญัหาเปน็รายบคุคล 

ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

รายงานผลในภาพรวม เสนอ 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กาฬสนิธุ ์เขต 3 
 

ไมพ่บตวั 
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2. การบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" ด้วยการสร้างความร่วมมือและบูรณาการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง 
(MOU) รว่มกัน ๑๒ หน่วยงาน ดังนี้ 
  ๑. กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒. กระทรวงมหาดไทย 
  ๓. กระทรวงสาธารณสุข 
  ๔. กระทรวงวัฒนธรรม 
  ๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  6. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  ๗. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ๘. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  ๙. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  ๑๐. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
  ๑๑. กรุงเทพมหานคร 
  ๑๒. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ดังนั้น จึงกำหนดกรอบแนวทางการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่บันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU) ในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ดังนี้ 
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บทบาทความรว่มมือ 

 
 

หนว่ยงาน 
ขบัเคลือ่น 

หนว่ยงานรว่มดำเนนิการตามบนัทกึข้อตกลงความรว่มมอื (MOU) 
กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 
กระทรวง 
มหาดไทย 

กระทรวง
สาธารณสขุ 

กระทรวง 
วฒันธรรม 

กระทรวง 
การทอ่งเที่ยว

และกฬีา 

กระทรวง 
การอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์

วจิยัและ 
นวัตกรรม 

กระทรวง 
การพฒันา
สงัคมและ 
ความมัน่คง
ของมนุษย ์

สำนักงาน 
ตำรวจ 

แห่งชาต ิ

สำนักงาน
พระพทุธ 
ศาสนา 
แห่งชาต ิ

กอง 
อำนวยการ
รกัษาความ
มั่นคงภายใน 
ราชอาณาจกัร 

กรุงเทพ 
มหานคร 

กองทนุเพือ่ความ
เสมอภาคทาง 

การศกึษา 

1 .  ก า ร ป ร ะ ช าส ั มพ ั น ธ ์ ก า ร
ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม
โอกาสความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา  
“พาน้องกลับมาเรียน” ตาม 
บ ันท ึกข ้อตกล งความร ่ วมมือ 
(MOU) 

ศธ 
✓ 

สป. 
สพฐ. 
สอศ. 

สช.กศน. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

2. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็ก
จกหล่นและเด็กออกกลางคันเป็น
รายบุคคลและฐานข้อมูลจำนวน
เด็กที่ต้องดำเนินการติดตามค้นหา 

สพฐ. 
✓ 

สป. 
สพฐ. 
สอศ. 
สช. 

กศน. 

✓ 

 

          

3. การติดตามค้นหาเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคัน 
    3.1) กรณัพบตัวเด็ก นำเข้าสู่
ระบบการศึกษาโดยส่งเข้าเรียน
ตามความต้องการและความพร้อม
ของเด็ก ให้กับหน่วยงานที่ 
จัดการศึกษาในพื้นที่ 

 
 
 

สพท. 
โรงเรียน 

✓ 

สป. 
สพฐ. 
สอศ. 
สช. 

กศน. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

  
✓ 

 

 
✓ 

 

 

3. การติดตามค้นหาเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคัน (ต่อ) 
    3.2) กรณีพบตัวเด็ก ยังไม่
สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ให้บ ูรณาการดำเนินงานในการ
ดูแลช่วยเหลือ ส่งต่อกับหน่วยงาน
ในพื ้นที ่  ที่ ร ่วมบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ตามสภาพ
ปัญหาหรือข้อจำกัดของเด็กแต่ละ
บ ุคคล เพ ื ่ อ ให ้ ได ้ เ ข ้ าส ู ่ ระบบ
การศึกษา 
   3 . 2 )  ก ร ณ ี ไ ม ่ พ บ ต ั ว เ ด็ ก 
ดำ เน ิ นการสน ั บสน ุ นข ้ อ มู ล
สารสนเทศของเด็กรายบุคคล และ
ส่งต่อข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานที่
ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เพื่อติดตามค้นหา 

 
 
 

สพท. 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
สพฐ. 

 

 

✓ 

สป. 
สพฐ. 
สอศ. 
สช. 

กศน. 
 

✓ 

สป. 
สพฐ. 
สอศ. 
สช. 

กศน. 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 
 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 
 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 
 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 
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บทบาทความรว่มมือ 

 
 

หนว่ยงาน 
ขบัเคลือ่น 

หนว่ยงานรว่มดำเนนิการตามบนัทกึข้อตกลงความรว่มมอื (MOU) 

กระทรวง 
ศกึษาธกิาร 

กระทรวง 
มหาดไทย 

กระทรวง
สาธารณสขุ 

กระทรวง 
วฒันธรรม 

กระทรวง 
การทอ่งเที่ยว

และกฬีา 

กระทรวง 
การอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั
และ 

นวัตกรรม 

กระทรวง 
การพฒันา
สงัคมและ 
ความมัน่คง
ของมนุษย ์

สำนักงาน 
ตำรวจ 

แห่งชาต ิ

สำนักงาน
พระพทุธ 
ศาสนา 
แห่งชาต ิ

กอง 
อำนวยการ
รกัษาความ
มั่นคงภายใน 
ราชอาณาจกัร 

กรุงเทพ 
มหานคร 

กองทนุเพือ่ความ
เสมอภาคทาง 

การศกึษา 

4) การสนับสนุนทรัพยากร ด้าน
บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ดำเนินการติดตามช่วยเหลือเด็กให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 
 

สพฐ. 

✓ 

สป. 
สพฐ. 
สอศ. 
สช. 

กศน. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

5) การจัดทำข้อเสนอหรือองค์
ความรู้จาก 
การวิจัย และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาเสนอกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป 

 
 
 

สพฐ. 

✓ 

สป. 
สพฐ. 
สอศ. 
สช. 

กศน. 

    
✓ 

 

     
✓ 
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3. ชีแ้จงวธิกีารใช ้Application "พานอ้งกลบัมาเรยีน" และเวบ็ไซต์ https://dropout.edudev.in.th 
  แอพพลิเคชั ่น "พาน้องกลับมาเร ียน" เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สพฐ. สอศ. สช. และ กศน. โดยนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานมารวมกัน แล้วนำไปตรวจ
ความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลกับระบบ EDC ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีจำนวนนักเรียนของทุกสังกัดที่จัดการศึกษา จากการตรวจสอบหากไม่พบรายชื่อเด็ก  
คนใด ที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ ตั้งสมมติฐานว่า เด็กรายนั้นเป็นเด็กออกกลางคัน 
  ระบบในส่วนแรกคือ เว็บไซต์ https://dropout.edudev.in.th ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลเป็น
ส่วนที่แสดงผล และเป็นส่วนของการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
  Application "พาน้องกลับมาเรียน" ซึ่งเป็นโมบายด์แอพพลิเคชั ่น ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS               
ซึ่งระบบ Android สามารถใช้งานได้แล้ว สำหรับระบบ IOS ต้องรอให้ทางบริษัทแอปเปิล อนุญาต เนื่องจาก
องค์กรของ สพฐ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ จึงขอปรับวิธีการนำขึ้น App Store ดังนั้นสำหรับผู้ที่ใช้มือถือระบบ IOS 
จะม ี การต ิ ดต ั ้ ง  Application หลายข ั ้ นตอน ซ ึ ่ ง จะจ ั ดทำค ู ่ ม ื อ ไว ้ ส ำหร ั บผู้ ใ ช ้ ง านต ่ อ ไป  โดย 
แอพพลิเคชั่น "พาน้องกลับมาเรียน" นี้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามคันหาเด็กในพื้นที่ และจะส่งข้อมูลเข้า
ฐานข้อมูลกลาง แล้วนำไปแสดงผลบนเว็บไซต์อีกส่วนหนึ่งของระบบจะมี API เพื ่อให้หน่วยงานที่ลงนาม 
ความร่วมมือ ๑1 หน่วยงาน เพื่อเข้ามานำข้อมูลที่สถานศึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ติดตามค้นหาเด็กแล้ว             
ไปใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลต่อไป 
  ทั้งนี้ ในการนำเสนอขั้นตอนและวิธีการใช้ รายละเอียดเป็นไปตามขั้นตอนการใช้งานที่อยู่บนเว็บไซต์  
https://dropout.edudev.in.th 

4. แจ้งแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
  เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานตามองค์ประกอบของแต่ละพ้ืนที่ สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา                 
ที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็น
คณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ สำหรับสำนัก
บริหารงานการศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและ
งบประมาณ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
สำหรับรายละเอียดแนวทางต่าง ๆ จักได้แจ้งเป็นทางการอีกครั้ง 
  ระยะเวลาในการดำเนินงานในระยะเร่งด่วน มีดังนี้ 
  ระยะที่ ๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานฯ ระดับเขตพื้นที่แล ะ
ระดับสถานศึกษา พร้อมกำหนดแผนและแนวทางการติดตามค้นหา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕  
  ระยะที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ลงพื้นที่ติดตามค้นหา และรายงานผลการติดตามฯ ผ่านแอพพลิเคชัน "พาน้องกลับมาเรียน" ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีการติตตามในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ 
  ระยะที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งข้อมูลกรณีติดตามค้นหาแล้วไม่พบตัวเด็ก
ให้กับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ช่วยติดตามค้นหา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
โดยจะมีการติดตามในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ 
 

https://dropout.edudev.in.th/
https://dropout.edudev.in.th/
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  ทั้งนี้ ในระยะที่ ๒ และระยะที่ 3 จักต้องรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันพุธ
ของทุกสัปดาห์ และหากพบนักเรียนที ่หลุดจากระบบที ่น่าสนใจหรือเป็นกรณีที ่ม ีความจำเป็นต้องให้  
การช่วยเหลืออย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการลงพื้นที่
เพ่ือตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ 
  ระยะที่ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นำเด็กเข้าเรียนในระบบการศึกษาสังกัด 
สพฐ. สอศ. (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ท้องถิ่น หรือ กศน. โดยมีเป้าหมายเด็กหลุดจากระบบต้องเป็น 
"0" วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  ระยะที่ ๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ลงพื้นที่เยี ่ยมบ้านเด็ก โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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บทที ่3 

วิธดีำเนนิการ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ “พาน้อง
กลับมาเรียน”ประจำปีการศึกษา 2565 ได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง PDCA มาใช้ในการดำเนินการ 4 ขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 2. ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
 3. ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
 4. ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

 1. ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 รับทราบนโยบายจากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ผ่านระบบ Video Conference  
  1.2 รับทราบจาก สพฐ. แจ้งข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
นักเรียนร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สำหรับการลงพื้นที่ติดตามค้นหา      
  1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “พาน้องกลับมาเรียน” ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  
  1.4 ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื ่อวางแผน เพื ่อสำรวจค้นหาติดตามเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน และนำเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด 10 
เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอ  
  1.5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีประเมินผล 
  1.6 ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ “พาน้อง
กลับมาเรียน” ร่วมกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทั้ง 57 แห่ง ลงพื้นที่ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็ก
กลางคัน จำนวน 99 คน 

 2. ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
  2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ 
  2.2  ดำเนินการตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”ในระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 57 แห่ง เด็กจำนวน 99  

 3.  ขั้นตอนการประเมิน ( Check ) 
  3.1  ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยใช้แบบติดตาม 
โครงการพาน้องกลับมาเรียน 
  3.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   - ค่าร้อยละ 
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  3.5  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 เพ่ือรายงานผลการดำเนินรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทราบต่อไป 

 4. ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
  เมื่อคณะกรรมการสรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” สรุปผล
การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้นำสารสนเทศที่ได้มา
ปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที ่ 4 

ผลการดำเนนิการและวิเคราะหข์อ้มลู 

ผลการดำเนินตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถสรุปตาม
ขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 

 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
  ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า จากการรับฟังประชุมผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา แล้วขยายผลสู่คณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี ผู ้รับผิดชอบงานดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”  
ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผน สำรวจค้นหาติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และนำเข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด 10 เครือข่าย ศึกษานิเทศก์
ประจำอำเภอ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนในสังกัด ทั ้ง 57 แห่ง  และบุคลากรที ่เกี ่ยวข้อง ติดต่อ
ประสานงานกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ร่วมกับ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในสังกัด ทั้ง 57 แห่ง ลงพื้นที่ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กกลางคัน จำนวน 99 คน 

 ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
  การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  คือ บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
จัดทำโครงการ “พาน้องกลับเรียน” พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินงานลงพ้ืนที่ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น 
เด็กกลางคัน ในระหว่าง 1-4 มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มี
รายชื่อหลุดออกจากระบบการศึกษา จำนวน 99 คน  พบว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก เครือข่าย
ทุกเครือข่ายในสังกัด 10 เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 
57 แห่ง และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องเป็นอย่างด ี

 ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
  การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ  “พาน้องกลับมาเรียน”โดยใช้แบบติดตาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ จากแบบติดตามไดด้ังนี้ 
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จากแผนภูมิ พบว่า การติดตามค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออกลางคัน ตามโครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 99 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ เด็กมีที่เรียน 
จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 49 และเด็กไม่ได้เรียนต่อ จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25 สามารถจำแนกได้ 
ดังนี้ คือ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21 อายุยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2  และ 
เสียชีวิต จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลำดับ 

 

 

  
 

เด็กมีทีเ่รยีน
49%

เด็กที่ไม่ได้เรยีนต่อ
25%

- จบชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่3
21%

- อายุพ้นเกณฑ์การศกึษาภาคบงัคบั
2%

- อายุยังไมพ่น้เกณฑ์การศกึษาภาค
บังคับ
2%

เสียชวีติ 
1%

แบบสรปุการด าเนนิการตดิตามค้นหาเดก็ตกหลน่ เด็กออกลางคนั ตามโครงการ "พา
น้องกลับมาเรยีน" ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3

เด็กมีที่เรียน เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อ
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
- อายุยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เสียชีวิต 
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บทที ่5 

สรปุผล  และขอ้เสนอแนะ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการ             
“พาน้องกลับมาเรียน” ได้ดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการดำเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื ่อให้ประชากรวัยเรียน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับ               
การติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 3. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 255๘ ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มี
ตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที ่ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา  256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 4. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 256๔ ได้รับการติดตามช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 5. เพื ่อให้ประชากรวัยเรียนที ่จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ในปีการศึกษา 256๔ 
ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 6. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม    
256๕ (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ ได้รับ                   
การติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 7. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 256๔ ที่ไม่ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
   8. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 
256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  9. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

 



22 
 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
 2.1 ประชากรวัยเรียน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน  
 2.2 ประชากรวัยเรียนที่ต้องติดตามช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน 
34 คน ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.3 ประชากรวัยเรียนที ่เกิดปี พ.ศ. 2558 ตาม ทร.14 ในเขตพื ้นที ่บริการของโรงเรียน              
ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.4 ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคน  
 2.5 ประชากรวัยเรียนที ่จบชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.6 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
(เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.7 ประชากรวัยเร ียนที ่จบชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้ศ ึกษาต่อ 
ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า) ในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.8 ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 
2565 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 2.9 ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตามช่วยเหลือ
และส่งเสริมครบทุกคน  

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ประชากรว ัยเร ียนทุกคน  ได ้ร ับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเท ียมกัน  ได ้รับ                     
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา มีอัตราการ       
ออกกลางคันของประชากรวัยเรียนลดลง ศึกษาต่อสายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า เพิ่มมากขึ้น ประชากร            
วัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ  ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้อง          
ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคนในปีการศึกษา 2565 
  เชิงคุณภาพ 
  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับ                     
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา มีอัตราการ       
ออกกลางคันของประชากรวัยเรียนลดลง ศึกษาต่อสายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า เพิ่มมากขึ้น ประชากร            
วัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ  ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้อง          
ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคนในปีการศึกษา 2565 
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เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 แบบติดตาม “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 ชุด 
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ลงพ้ืนที่ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน โดยใช้แบบ
ติดตาม “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 ชุด  

สรปุผลการดำเนนิการ 

 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ภายใต้โครงการ “พาน้อง
กลับมาเรียน” โดยดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สรุปโดยภาพรวม พบว่า ลงพื้นที่ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน ภายใต้โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 สามารถสรุปได้ดังนี้ เด็กมีที่เรียน จำนวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49 และเด็กไม่ได้เรียนต่อ จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25 สามารถจำแนกได้ ดังนี้ คือ จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21 อายุยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2 อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2  และ เสียชีวิต จำนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลำดับปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 1. การทำงานในระยะเวลากระชั้นชิด  การสั่งการจากต้นสังกัดท่ีค่อนข้างล่าช้าส่งผลให้เขตพ้ืนที่
ทำงานล่าช้าออกไป 
 2. การลงพ้ืนที่ติดตามข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
(Covid-19) บางพ้ืนที่มีความเสี่ยงการเข้าถึงบ้านนักเรียนหาข้อมูลได้ยาก  
 3. ในบางรายผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามเด็ก หรือปกปิดข้อมูลความ
เป็นจริงทำให้ไม่รู้ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของเด็กว่าต้องการอะไรจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ถูกต้อง    
 4. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ รวมทั้งไม่มีทุนช่วยเหลือและเยียวยานักเรียนและ
ผู้ปกครองในการลงพ้ืนที่  
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บรรณานกุรม 
 

คู่มือการใช้งานระบบพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
https://dropout.edudev.in.th/Documents/Manual_dropoutv1.pdf 
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ภาคผนวก 
 

โครงการ     ติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
   อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
แผนงาน   แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ (   ) ต่อเนื่อง  ( / ) ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนนิการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วนัที่ 30 กันยายน 2565  
ผูร้บัผดิชอบโครงการ  1. จ.อ.ไวกูล  มะลิรส         ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. นางราตรี  เอราวัณ        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
   3. น.ส.กิตติยา  ศรีวรขันธุ์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   4. น.ส.กนกวรรณ  วรพล    นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานพ้ืนที่ฯ    
สว่นที ่1  
 1.1 ความเชือ่มโยงความสอดคลอ้งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัของมติคณะรฐัมนตรี 
            เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560  
            1.1.1 ยทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1) 
   -ข้อที ่4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.1.2 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที ่2) 
   - ข้อ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  1.1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
    แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  
   - ข้อ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
  1.1.4 แผนระดับที่ 3 
   - ข้อ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 1.2 สอดคลอ้งกบันโยบาย/กลยุทธ ์สพฐ. 
    ( / ) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
      ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2565 
      ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลัก 
      การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิม 
      โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง 
      การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
    ( / ) นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
      ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2565 ข้อ 2 ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ 
    ( / ) กลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ 
      ประชากรวัยเรียนทุกคน   
 
 

/ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ต้องติดตามช่วยเหลือและส่งเสริม
ประชากรวัยเรียน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน ๙๙ คน ประชากรวัยเรียน                   ที่
ต ่อเน ื ่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 34 คน ประชากรว ัยเร ียนที ่ เก ิดปี  พ.ศ. 255๘  
ตาม ทร.14 ที่มีตัวตน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ ครบทุกคน มี
อัตราการออกกลางคันของประชากรวัยเรียนในปีการศึกษา 256๔ ลดลง ประชากรวัยเรียนที่จบการศึกษา
ชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 256๔ ได้เรียนต่อชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 256๕ ครบทุกคน ประชากรวัยเรียนที่
จบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 256๔ ได้ศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า) ในปีการศึกษา 
256๕ เพิ่มมากขึ้น ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึงอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 
256๕ (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการ
ช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละบุคคลครบทุกคน  ประชากรวัยเร ียนที ่ด ้อยโอกาส ในโรงเร ียน 
ที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา  256๕ ได้รับการช่วยเหลือครบทุกคน และประชากร 
วัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการช่วยเหลือครบทุกคน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื ่อให้ประชากรวัยเรียน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับ               
การติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ๒.2 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 2.3 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 255๘ ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรยีนที่
มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา  256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2.4 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 256๔ ได้รับการติดตามช่วยเหลือ 
และส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2.5 เพื ่อให้ประชากรวัยเรียนที ่จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ในปีการศึกษา 256๔ 
ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2.6 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม    
256๕ (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ ได้รับ                   
การติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 2.7 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 256๔ ที่ไม่ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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  2.8 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 
256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2.9 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

3. เปา้หมาย 
 3.1 เปา้หมายเชิงผลผลติ (Output) 
 3.1.1 ประชากรวัยเรียน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน  
 ๓.๑.2 ประชากรวัยเรียนที่ต้องติดตามช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน 
34 คน ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 3.1.3 ประชากรวัยเรียนที ่เกิดปี พ.ศ. 2558 ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที ่บริการของโรงเรียน              
ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 3.1.4 ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคน  
 3.1.5 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 3.1.6 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
(เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 3.1.7 ประชากรวัยเรียนที ่จบชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้ศึกษาต่อ 
ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า) ในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 3.1.8 ประชากรวัยเรียนที ่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนที ่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปี
การศึกษา 2565 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  
 3.1.9 ประชากรวัยเรียนที ่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน  

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ประชากรว ัยเร ียนทุกคน  ได ้ร ับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเท ียมกัน  ได ้รับ                     
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา มีอัตราการ       
ออกกลางคันของประชากรวัยเรียนลดลง ศึกษาต่อสายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า เพิ่มมากขึ้น ประชากร            
วัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ  ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้อง          
ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคนในปีการศึกษา 2565 
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 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 3.1.1 ประชากรวัยเรียนโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 ๓.3.2 ประชากรวัยเรียนตามกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 34 คน ได้รับ
การติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 3.3.3 ประชากรวัยเรียนที ่เกิดปี พ.ศ. 255๘ ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที ่บริการของโรงเรียน                
ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ครบทุกคน 
 3.3.4 ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมครบทุกคน 
 3.3.5 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในปีการศึกษา 256๔ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 3.3.6 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
(เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและ
ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 3.3.7 ประชากรวัยเรียนที ่จบชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา 256๔ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 3.3.8 ประชากรวัยเร ียนที ่ด ้อยโอกาสในโรงเร ียนที ่ต ้องให้การช ่วยเหลืออย่างเร ่งด ่วน  
ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 
 3.3.9 ประชากรวัยเรียนที ่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมครบทุกคน 

 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 3.4.1 ประชากรวัยเรียนตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือ ส่งเสริมครบทุกคน  
 ๓.๔.2 ประชากรวัยเรียนตามกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 34 คน ได้รับ
การติดตามช่วยเหลือ ส่งเสริมครบทุกคน  
 3.4.3 ประชากรวัยเรียนที ่เกิดปี พ.ศ. 2558 ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที ่บริการของโรงเรียน  
ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา  2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือ ส่งเสริมครบทุกคน  
 3.4.4 ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือ ส่งเสริม
ครบทุกคน  
 3.4.5 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตามช่วยเหลือ ส่งเสริมครบทุกคน  
 3.4.6 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565   
(เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือ ส่งเสริมครบทุกคน  
 

/3.4.7 ประชากร 



29 
 

  3.4.7 ประชากรวัยเรียนที ่จบชั ้นมัธยมสึกษาปีที ่ 3  ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้ศึกษาต่อ 
ชั ้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือ ส่งเสริมครบทุกคน  
  3.4.8 ประชากรวัยเรียนที ่ด ้อยโอกาส  ในโรงเรียนที ่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนใน 
ปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือ ส่งเสริมครบทุกคน  
  3.4.9 ประชากรวัยเรียนที ่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2565 ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือ ส่งเสริมครบทุกคน  

 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  3.5.1 ประชากรวัยเรียนตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน  
  ๓.๕.2 ประชากรวัยเรียนตามกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 34 คน  
   3.5.3 ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 255๘ ตาม ทร.14 ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน       ที่
มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ที่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ 
  3.5.4 ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 256๔ 
  3.5.5 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 256๔ ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 256๕ 
  3.5.6 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565    
(เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 
  3.5.7 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 
  3.5.8 ประชากรวัยเร ียนที ่ด ้อยโอกาส ในโรงเร ียนที ่ต ้องให้การช่วยเหลืออย่างเร ่งด่วน               
ในปีการศึกษา 2565 
  3.5.9 ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2565 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 5.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓ จำนวน 57 
โรงเรียน 
 5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 5.3 หน่วยงานที่ขอรับการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 
 

/6. กิจกรรม 
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2564     
กิจกรรมที ่................................................................. - - -  
รวมเงิน - - -  
รวมทั้งสิ้น - - -  
รวมงบประมาณที่ใช้ - - -  
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2565 - - -  
กิจกรรมที่ 1 ติดตามช่วยเหลือ และส่งเสริมประชากร                
วัยเรียนตามโครงการ“พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน              
99 คน จำนวน  5๗ โรงเรียน 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริม
ประชากรวัยเรียนตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”  
ของ สพป.กาฬสินธุ์  เขต ๓  
   2. ประชุมคณะทำงานฯ 
   3. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ จำนวน คนๆ ละ     
       วัน ๆ ละ 120 บาท ๑๐  กลุ่มโรงเรียน 
       จำนวน 5๗ โรงเรียน 
   4. ประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงาน 
      ที่เก่ียวข้องให้การช่วยเหลือประกรวัยเรียนตาม 
      ระบบ“พาน้องกลับมาเรียน"  
กิจกรรมที่ 2 ติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมประชากร              
วัยเรียนที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
34 คน จำนวน 20 โรงเรียน  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริม
ประชากรวัยเรียนที ่ต ่อเนื ่องจากปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 จำนวน 34 คน จำนวน 20 โรงเรียน 8 กลุ่ม
โรงเรียน  
   2. ประชุมคณะกรรมการฯ  
   3. ประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

15,298 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมเงิน   - -  
รวมทั้งสิ้น   - -  
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ หมายเหต ุ
กิจกรรมที่ ................................................................. - - -  
ไตรมาสที่ 3 เมษายน–มิถุนายน 2565     
รวมเงิน - - -  
รวมทั้งสิ้น - - -  
รวมงบประมาณที่ใช้ - - -  
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม–กันยายน 2565     
กิจกรรมที่ 1 ติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมประชากร 
วัยเรียน จำนวน 7 กลุ่มเป้าหมาย คือ  
  1. ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 255๘ ตาม ทร.14  
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน ที่ไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 
256๕ 
  2. ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา  
256๔ 
  3. ประชากรวัยเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
ปีการศึกษา 256๔ ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ในปีการศึกษา 256๕ 
  4. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปี
บริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  (เกิดตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 
2565) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษา
ในปีการศึกษา 2565 
  5. ประชากรวัยเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี
การศึกษา 2564 ไม่ได้ศ ึกษาต่อชั ้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า  ในปี
การศึกษา 2565 
  6. ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้อง
ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 2565 
  7. ประชากรวัยเรียนที ่มีแนวโน้มออกกลางคันในปี
การศึกษา 2565 โดยดำเนินการ ดังนี้ 
     7.1 แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมประชากรวัยเรียนที ่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 34 คน จำนวน 20 โรงเรียน              
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ หมายเหต ุ
8 กลุ่มโรงเรียน  
     7.2 ประชุมคณะกรรมการฯ  
     7.3 ประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    

รวมเงิน  15,298   
รวมเงิน  15,298   
รวมทั้งสิ้น  15,298   
รวมงบประมาณที่ใช้  15,298   
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คำสัง่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต ๓ 
ที ่ 32/๒๕๖๕ 

เรือ่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 
---------------------------------------- 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  
เพ่ือมอบนโยบายในการค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบการศึกษา 
 
  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยดำเนินการ
ตรวจสอบ ค้นหา และติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน โดยใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน” ดังนี้ 

  คณะกรรมการอำนวยการ 
   ๑. นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธาน

คณะกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓         
   2. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓       
   3. นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓          
   4. นางวิภา  สายรัตน์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓       
   5. นายมนตรี  จันทะวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓      
   6. นายเจษฎา  คะโยธา   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ      กรรมการ 
            ประเมินผลการจัดการศึกษา 
   7. นายอดิศักดิ์  ทวยลี   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
   8. นายสุปัน  สุรันนา   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
   9. นายประภวิษณ์ุ  จิตจักร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ 
   10. นางราตรี  พูลพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการ 
   11. นางมยุรี  ไชยโชติ   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
   12. นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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  13. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการ 
           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี  
           สารสนเทศและการสื่อสาร     
  14. นางอาทิตยา  บริพันธ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        กรรมการ 
           ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
  15. จ่าเอกไวกูล  มะลิรส  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางราตรี  เอราวัณ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 17. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะทำงาน 
 ชุดที่ 1 กลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง อำเภอห้วยผึ้ง 
 1. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานคณะทำงาน 
           ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 2.  นายเฉลียว  โชติประเสริฐ  ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง รองประธานคณะทำงาน 
 3. นายประดาบชัย  ตุระซอง  รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง   คณะทำงาน 
 4. นายณรงค์  กุลเกลี้ยง   รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง   คณะทำงาน 
 5. นางสะใบแพร  มากต่าย    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ         คณะทำงาน 
 6. นายเต็มใจ  วรรณสา    กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง  คณะทำงาน 
 7. นางราตรี  เอราวัณ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   คณะทำงานและเลขานุการ 
 8. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

     ชุดที่ ๒ กลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู อำเภอนาคู 
 1. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานคณะทำงาน 
           ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 2.  นายอาทร  คะโยธา    ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู รองประธานคณะทำงาน 
 3. นายศาสตร์ศิลป์  ชิณโน   รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู   คณะทำงาน 
 4. นายประภาส  ละราคี   รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู   คณะทำงาน 
 5. นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        คณะทำงาน 
 6. นายเสถียร  พลขยัน    กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู  คณะทำงาน 
 7. นางราตรี  เอราวัณ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ      คณะทำงานและเลขานุการ 
 8. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ชุดที่ ๓ กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง อำเภอเขาวง 
 1. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานคณะทำงาน 
           ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 2.  นายสมสนิท  หาศิริ    ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง    รองประธานคณะทำงาน 
 3. นายประพันธ์ศักดิ์  ไชยสิงห์  รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง      คณะทำงาน 
 4. นางสมจิตร  พิมพ์รส    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        คณะทำงาน 
 5. นายตุระชัย ศรีหริ่ง    กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง    คณะทำงาน 
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 6. นางราตรี  เอราวัณ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ      คณะทำงานและเลขานุการ 
 7. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ ๔  กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ 
 1. นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะทำงาน 
          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 2. นายกำจัด  คะโยธา   ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์  รองประธานคณะทำงาน 
 3. นายวิทยา  ไชยสุข   รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์  คณะทำงาน 
 4. นายประภาส  นามสง่า  รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์  คณะทำงาน 
 ๕. นายเจษฎา  คะโยธา   ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ          คณะทำงาน 
          ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     
 ๖. นายเสกสรรค์  มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
 7. นายไชยยา  แก้วกัณฑรัตน์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์  คณะทำงาน 
 ๘. นางสาวเพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะทำงานและเลขานุการ 

ชุดที่ 5 กลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ 
 1. นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะทำงาน 
           ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3    
 2. นายสุขสันต์  จุฑารัตน์   ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ รองประธานคณะทำงาน 
 3. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีดารา   รองประธานกรรมการโรงเรียนลำพะยังนารายณ์    คณะทำงาน 
 4. นายเอกรัฐ  จันทร์นี    รองประธานกรรมการโรงเรียนลำพะยังนารายณ์    คณะทำงาน 
 5. นายนิรันดร  สาจันทร์   กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์  คณะทำงาน 
 6. นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
 7. จ่าเอกไวกูล  มะลิรส   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะทำงานและเลขานุการ 

ชุดที่ 6 กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ 
 1. นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะทำงาน 
          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
 2. นายสุนทร  บุนนท์   ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ รองประธานคณะทำงาน 
 3. นายสุคนธศักดิ์  ใจกล้า  รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์   คณะทำงาน 
 4. ส.ต.อ.ออดศักดิ์  ซาเกิม  รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์   คณะทำงาน 
 5. นางกาญจนา  โอษคลัง  กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์  คณะทำงาน 
 6. นางเครือวัลย์  ชิณโสม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
 7. นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
 8. นายอรรคพล  เนตรคุณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ        คณะทำงานและเลขานุการ 
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ชุดที่ 7 กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน อำเภอนามน 
 1. นายมนตรี  จันทวงศ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะทำงาน 
          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 2.  นายลิขิต  โทจันทร์   ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน  รองประธานคณะทำงาน 

3. นายนิคม  จันทร์ช่วย  รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน    คณะทำงาน 
 4. นางวิชชุดา  ทัพซ้าย   รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน    คณะทำงาน 
 5. นายอภิรัฐ  เจาะจง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
 6. นางสาวสายฝน  สวัสเอื้อ กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน   คณะทำงาน 
 7. นางประไพภัทร  บุญเรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     คณะทำงานและเลขานุการ 

ชุดที่ 8 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ อำเภอสมเด็จ 
 1. นายมนตรี  จันทวงศ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะทำงาน 
          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 2. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนเมืองชิน ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ    รองประธานคณะทำงาน 
 3. นางจิรภัทร์  ชูศรีโฉม  รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ     คณะทำงาน 
 4. นายสุวิทย์  กมลตรี   รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ     คณะทำงาน 
 5. นางรัชนี  สุขสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
 6.  นางวราภรณ์  ระบาเลิศ  กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ               คณะทำงาน 
 7. นางสาวธัญชินาฐ์  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          คณะทำงานและเลขานุการ  

ชุดที่ 9 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน 
 1. นายมนตรี  จันทวงศ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะทำงาน 
          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
 2. นายกรชกร  ชวติ    ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน  รองประธานคณะทำงาน 
 3. นายคุณากร  ศรีสองเมือง รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน    คณะทำงาน 
 4. นางจุฬาลักษณ์  อรรคชัย รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน    คณะทำงาน 
 5. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
 ๖. นายวรวุฒิ  มุลทา   กรรมการและเลขานุการโรงเรียนสมเด็จภูพาน      คณะทำงาน 
 ๗. นางสาวกนกวรรณ  วรพล นักจิตวิทยาฯ                              คณะทำงานและเลขานุการ 

ชุดที่ 10 กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง  อำเภอคำม่วง 
 1. นางวิภา  สายรัตน์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะทำงาน 
          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 2.  นายวัฒนะ  บุตรสุวรรณ์ ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง  รองประธานคณะทำงาน 
 3. นายพรชัย  เทศารินทร์  รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง   คณะทำงาน 
 4. นายลิขิต  เวงวิถา   รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง   คณะทำงาน 
 5. นายวิชชากร  ทานาศรี  กรรมการและช่วยเลขานุการกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง คณะทำงาน 
 6. นางสุชัญญา  เยื้องกลาง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
 7.  นายครรชิต  โชติจำลอง  กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง   คณะทำงาน 
 8. นางสาวดวงเนตร  สันวิลาศ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      คณะทำงานและเลขานุการ 
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 9. นายนรากร  บุญเกิด   เจ้าหน้าที่ไอซีที                        คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหนา้ที ่
    ค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ให้กลับมาเรียน ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพื่อรายงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565      
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แบบตดิตาม 
โครงการพานอ้งกลับมาเรยีน 

แบบติดตามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามนักเรียน และเข้าช่วยเหลือ สนับสนุนให้กลับเข้าสู่สถานศึกษา 
แบบติดตามฉบับนี้ มีทั้งสิ้น 3 ตอน คือ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพาน้องกลับมาเรียน 
ตอนที ่3 อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
คำชีแ้จง ให้คณะทำงานติดตามดำเนินงานโครงการ ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ แล้วกรอกข้อมูล
ของสถานศึกษา  ตามรายการให้ครบถ้วนเป็นจริง 

ชื่อโรงเรียน...........................................................................................................  

□ เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)   ระบุจำนวนนักเรียน......................คน 
ขนาดโรงเรียน □ กลาง (นักเรียนไม่เกิน 121-300 คน)  ระบุจำนวนนักเรียน......................คน 

□ ใหญ่ (นักเรียน 301 คนข้ึนไป)   ระบุจำนวนนักเรียน
......................คน 

ที่อยู่โรงเรียน............................................................................. ................................................................
ตำบล..........................................................อำเภอ................................................จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระดับท่ีเปิดสอน  □ อนุบาล - ชั้น ป.6 
   □ อนุบาล - ชั้น ม.3 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  ผอ.โรงเรียน....................................คน 
  รอง ผอ.โรงเรียน.............................คน 
  ข้าราชการครู...................................คน 
  ลูกจ้างประจำ...................................คน 
  พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว..............................คน 
  อ่ืนๆ..................................................คน 
  รวมทั้งสิ้น..........................................คน 

คณะทำงานติดตามดำเนินโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ประกอบด้วย 
  1…………………………………………………………………………………………………………………ประธาน 
  2............................................................................................................................ ...รองประธาน 

3...............................................................................................................................รองประธาน  
4............................................................................................................................ ...รองประธาน

 5...............................................................................................................................คณะทำ งาน 
  6............................................................................................................................ ...คณะทำงาน 
  7............................................................................................................................ ...คณะทำงาน 

8........................................................................................................ .......................คณะทำงาน 
9............................................................................................................................ ...คณะทำงาน 
10..................................................................................... ........................................คณะทำงาน 
11..........................................................................................................คณะทำงาน/เลขานุการ 
12.............................................................................. ...................คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ตอนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพาน้องกลับมาเรียน 
คำชีแ้จง ให้คณะทำงานติดตามดำเนินงานโครงการ ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ แล้วกรอกข้อมูล
ของสถานศึกษาตามรายการให้ครบถ้วนเป็นจริง 

  ขอ้มลูนกัเรยีนทีอ่อกจากระบบ 
1. ชื่อนักเรียน ชื่อ-สกุล............................................................................................................................. 
2. ที่อยู่...................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ................................................................. 
3. ชื่อผู้ปกครอง ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... . 
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................................................................... 
4. สาเหตุการออกจากระบบ     

   □ การคมนาคมไม่สะดวก     □ จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์เข้าเรียนต่อ  
  □ สุขภาพอนามัย     □ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 
  □ ความพิการ     □ อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์ศึกษาต่อ 
  □ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง     □ เรียนในสถานศึกษาสังกัดอ่ืน 
  □ ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ     □ ไปเรียนต่อต่างประเทศ 
  □ ความจำเป็นทางครอบครัว     □ เรียนในสังกัดเดิม 
  □ การประพฤติปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา □ เสียชีวิต 
  □ สภาพครอบครัว      □ ย้ายถิ่นที่อยู่ 
  □ ผู้ปกครองรายได้น้อยไม่เพียงพอ     □ อ่ืน ๆ ไม่ระบุ 

 5. เป็นนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ที่ได้รับการเยียวยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ
โรคโควิค-19 คนละ 800 บาท   

   □ นักเรียนได้รับเงินแล้ว 
   □ นักเรียนยังไม่ได้รับเงิน 
  6. ปัจจุบันนักเรียนอยู่ที่ใด................................................................................................... ................... 
................................................................................................................ .............................................................. 
   6.1 ที่อยู่................................................................................................. .......................................... 
.................................................................................................................................................................. ............ 
   6.2 ที่เรียน (ถ้ามี).................................................................................................... .......................... 
 7. วิธีการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน...................................................................... 
................................................................................................................................. .............................................

...................................................................................... ...........................................................................................  
 8. ผลการดำเนินงาน............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
 9. อื่นๆ..................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................................................................... ........................... 
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ตอนที ่3 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
คำชีแ้จง ให้คณะทำงานติดตามดำเนินงานโครงการ ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ แล้วกรอกข้อมูล

ของสถานศึกษาตามรายการให้ครบถ้วนเป็นจริง 
□ ไม่มี 
□ มี ระบุ

........................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................................................. ......................................

......................................................... ..........................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................. ......................................

................................................................................ ...................................................................................

.............................................................................................................................  
 

 
                                   ลงชื่อ              ครูผู้รับผิดชอบ 

(                                                   ) 
ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… 

 
 

                                  ลงชื่อ               ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(                                                   ) 

ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………………………….. 
 

คณะทำงานเพือ่ดำเนนิงานตามโครงการ “พานอ้งกลบัมาเรยีน” 
 

ลงชื่อ                      ประธานคณะทำงาน 
(                                                   ) 

ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… 
 

  
ลงชื่อ                      รองประธานคณะทำงาน 

(                                                   ) 
ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… 
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ลงชื่อ                       คณะทำงาน 
(                                                   ) 

ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ                       คณะทำงาน 
(                                                   ) 

ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ                       คณะทำงาน 
(                                                   ) 

ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ                       คณะทำงาน 
(                                                   ) 

ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ                       คณะทำงานและ
เลขานุการ 

(                                                   ) 
ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… 

 
 
ลงชื่อ                       คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(                                                   ) 
ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………… 
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ภาพถ่าย / เอกสารประกอบ 
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คำสัง่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต ๓ 
ที ่ 62/๒๕๖๕ 

เรือ่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 
---------------------------------------- 

  ตามที่ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 3 ได้แต่งตั ้งคณะทำงานเพ่ือ
ดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพ่ือลงพื้นที่ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ให้กลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษา ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ช่วง
ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2565 นั้น 
 
  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬส ินธ ุ ์  เขต 3 จ ึ งแต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการสร ุปจ ัดทำรายงานผลการดำเน ินงานตามโครงการ  
“พาน้องกลับมาเรียน” ดังนี้ 

  คณะกรรมการอำนวยการ 
   ๑. นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธานคณะกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓         
   2. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓       
   3. นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓          
   4. นางวิภา  สายรัตน์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓       
   5. นายมนตรี  จันทะวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
             ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓      
   6. นายเจษฎา  คะโยธา   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ      กรรมการ 
            ประเมินผลการจัดการศึกษา 
   7. นายอดิศักดิ์  ทวยลี   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
   8. นายสุปัน  สุรันนา   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
   9. นายประภวิษณ์ุ  จิตจักร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ 
   10. นางราตรี  พูลพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการ 
   11. นางมยุรี  ไชยโชติ   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
   12. นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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   13. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการ 
            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี  
            สารสนเทศและการสื่อสาร     
   14. นางอาทิตยา  บริพันธ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       กรรมการ 
            ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
  15. จ่าเอกไวกูล  มะลิรส   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางราตรี  เอราวัณ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 17. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะทำงานสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 
 1. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
           ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3    
 2. จ่าเอกไวกูล  มะลิรส    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 3. นายเจษฎา  คะโยธา    ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ          กรรมการ 
           ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     
 4. นายนิรันดร  สาจันทร์    ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา        กรรมการ 
 5. นางสาวสายฝน  สวัสเอื้อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนสูง        กรรมการ 
 6. นางสาวเทียนทอง  ดีรักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร     กรรมการ 
 7. นายเดชา  ศรีรักษา    ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา        กรรมการ 
 8. นางสุชัญญา  เยื้องกลาง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
 9. นางสาวเพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        กรรมการ 
 10. นางสาวดวงเนตร  สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ           กรรมการ 
 11. นางประไพภัทร  บุญเรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ         กรรมการ 
 12. นางสาวธัญชินาฐ์  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ              กรรมการ 
 13. นางสาวจุรีรัตน์ คะชะเสน  ครูโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์          กรรมการ 
 14. นางสาวมัฑณา ตาลชัย  ครูโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์          กรรมการ 
 15. นางสาวณัฐวดี โชติจำลอง  ครูโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์          กรรมการ 
 16. นางสาววิราวรรณ  ประทีป  ครูโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์          กรรมการ 
 17. นางสาวพรนภา  สกุลเดช  ครูโรงเรียนนาขามวิทยา           กรรมการ 
 18. นางราตรี  เอราวัณ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 19. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นางสาวกนกวรรณ  วรพล  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 21. นายอรรคพล  เนตรคุณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 



46 
 

มีหนา้ที ่
    รวบรวมข้อมูล เพื่อทำการสรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ “พาน้องกลับมา
เรียน” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3                      
เพ่ือรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อไป 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  7  มีนาคม พ.ศ.2565 

สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน  มีนาคม พ.ศ.2565      
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ภาพถ่าย / เอกสารประกอบ 
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OBEC LINE สพป.กาฬสนิธุ ์เขต 3 
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