


 
 

คํานํา 
 

 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ป�งบประมาณ  
พ.ศ.2565 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด+านโอกาส “เราจะไม/ทิ้งใครไว+ข+างหลัง” : 
เท/าเทียม เข+าถึง ส/งต/อ มีอาชีพ นั้น ซ่ึงนโยบายดังกล/าวเป7นนโยบายเร/งด/วนของกระทรวงศึกษา ฉบับลงวันที่ 
29 ตุลาคม 2564 ข+อ ๓ เร่ือง เด็กตกหล/นและเด็กออกกลางคัน โดยกระทรวงศึกษาธิการร/วมกับทุก
หน/วยงานที่จัดการศึกษาและภาคีเครือข/าย เพ่ือหาแนวทางในการนําเด็กตกหล/น/ออกกลางคัน (ท้ังเด็กปกติ
และเด็กพิการ) กลับเข+าสู/ระบบการศึกษาให+มากที่สุด โดยหน/วยงานภายใต+สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้ัง สพฐ. 
สอศ. สช. และ กศน. บูรณาการทํางานร/วมกัน เพื่อให+เด็กได+รับการศึกษาอย/างน+อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และได+เรียนต/อในระดับท่ีสูงข้ึน รวมถึงการส/งเสริมด+านอาชีพเพ่ือการมีงานทํา น้ัน 

 

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีนักเรียนตกหล/นและออกกลางคันจากฐานข+อมูล
ระบบจัดเก็บข+อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และฐานข+อมูลกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
จึงจัดทําคู/มือพาน+องกลับมาเรียน ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เพ่ือประกอบ 
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือใช+เป7น
แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
  
แนวปฏิบัติการติดตามเด็กเข-าเรียน  

1. กรณีผู-ปกครองไม3ส3งเด็กเข-าเรียน  
 เม่ือสถานศึกษาตรวจสอบพบว�าผู�ปกครองไม�ส�งเด็กที่ มีอายุ ถึงเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับ  
ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาป+ที่ 6 จากสถานศึกษาที่มิได�เป.ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น เข�าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป+ที่ 1 ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงาน 
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ กําหนด ในวันเป.ดเรียนภาคต�น มีแนวทางดําเนินการติดตามเด็กเข�าเรียน ดังนี้ 
 1.1 ให�สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการของเด็กตรวจสอบ ติดตาม ให�ผู�ปกครอง 
ส�งเด็กเข�าเรียน 

 ๑.2 ภายในเจ็ดวันนับแต�วันเป.ดเรียนภาคต�น ถ�าผู�ปกครองยังไม�ส�งเด็กเข�าเรียนให�สถานศึกษา  
แจ�งเป9นหนังสือให�ผู�ปกครองทราบ เพื่อนําเด็กมาเข�าเรียนโดยส�งทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ หรือ 

ให�ผู�ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง พร�อมท้ังรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด องค%กรปกครอง 

ส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงาน ท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับแล�วแต�กรณีทราบ 

 1.3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัด
การศึกษาภาคบังคับ แจ�งเป9นหนังสือส�งทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ เตือนให�ผู�ปกครองส�งเด็กเข�าเรียนโดยพลัน 

 1.4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ 
แล�วแต�กรณี ประสานกับพนักงานเจ�าหน�าท่ี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ เพื่อติดตามผลการส�งเด็ก
เข�าเรียน 

 1.5 ภายหลังจากผู�ปกครองได�รับหนังสือแจ�งเตือนให�ส�งเด็กเข�าเรียนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
หรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ แล�วแต�กรณี แล�วผู�ปกครองยังไม�ส�ง
เด็กเข�าเรียน ให�พนักงานเจ�าหน�าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ดําเนินการตรวจสอบ
คนเข�าเรียน พิจารณาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 7  
 

 2. กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน 
 2.1 เม่ือนักเรียนหยุดเรียนติดต�อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ในหนึ่งเดือน ให�สถานศึกษา 
แจ�งเป9นหนังสือเตือนให�ผู�ปกครองนําเด็กมาเข�าเรียนโดยพลัน โดยส�งทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับหรือ 
ให�ผู�ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง โดยแจ�งเตือน 2 คร้ัง 
 2.2 ถ�าผู�ปกครองไม�ส�งเด็กเข�าเรียนภายหลังจากได�รับแจ�งเป9นหนังสือตามข�อ 2.1 สถานศึกษา
รายงานให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานที่จัดการศึกษา 
ภาคบังคับแล�วแต�กรณีทราบ 
 2.3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล�วแต�กรณี ดําเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อให�เด็กได�เข�าเรียน หรือดําเนินการตามมาตรา 15 
แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

 
 
 
 

 



๒ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

 

 



๓ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

แนวปฏิบัติการจําหน3ายนักเรียน 
การจําหน�ายนักเรียน หมายถึง การดําเนินการให�นักเรียนพ�นสภาพการเป9นนักเรียนจากโรงเรียนที่

เรียนอยู�โดยสาเหตุที่จะจําหน�ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได� มีอยู� 5 สาเหตุ คือ 
โดยสาเหตุ 1. นักเรียนย�ายโรงเรียน 
 2. นักเรียนถึงแก�กรรม 
 3. นักเรียนหยุดเรียนติดต�อกันเป9นเวลานาน และไม�มีตัวตนอยู�ในพื้นที่ 
 4. นักเรียนอายุพ�นเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับ 
 5. นักเรียนเรียนจบการศึกษา (เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 3)  

 

การจําหน3ายนักเรียน กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 3  
 ๑. กรณีนักเรียนย-ายโรงเรียน 
 ๑.1 สถานศึกษา ขออนุญาตจําหน�ายนักเรียนท่ีขอย�ายไปเข�าเรียนในสถานศึกษาอ่ืนต�อ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล�วแต�กรณี  
 ๑.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องค%กรปกครองสวนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล�วแต�กรณี ที่กํากับ ดูแลสถานศึกษาท่ีนักเรียนย�ายออก พิจารณาและแจ�งผลการพิจารณาอนุญาต
จําหน�ายนักเรียน ภายใน 7 วันทําการ ให�สถานศึกษาทราบ 
   ๑.๒.๑ อนุญาต กรณีได�รับรายงานจากสถานศึกษาท่ีนักเรียนย�ายเข�า (กรณีย�ายภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือได�รับแจ�งจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับแล�วแต�กรณี (กรณีย�ายต�างสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือต�างสังกัดว�านักเรียนท่ีขอย�ายได�เข�าเรียนแล�ว) 
  ๑.๒.๒ ไม�อนุญาต กรณีได�รับรายงานจากสถานศึกษาท่ีนักเรียนย�ายเข�า (กรณีย�ายภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือได�รับแจ�งจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับแล�วแต�กรณี (กรณีย�ายต�างสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือต�างสังกัดว�านักเรียนที่ขอย�ายไม�ได�ไปเข�าเรียน) 
 ๑.๓ สถานศึกษา จําหน�ายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีได�รับอนุญาต 
 ๑.4 สถานศึกษาที่นักเรียนย�ายออกติดตามเด็กเข�าเรียน กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ แล�วแต�กรณีไม�อนุญาตให�จําหน�าย
นักเรียน เน่ืองจากไม�ไปเข�าเรียนตามที่ขอย�าย หากไม�สามารถติดตามนักเรียนมาเข�าเรียนได� ให�ดําเนินการขอ
อนุญาตจําหน�ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนด�วยเหตุนักเรียนไม�มีตัวตนอยู�ในพื้นที่ 
 

 ๒. กรณีนักเรียนถึงแก3กรรม 
   ๒.1 สถานศึกษาขอสําเนาใบมรณบัตรของนักเรียนท่ีถึงแก�กรรมจากผู�ปกครอง โดยตรวจสอบกับ
สําเนาเอกสารฉบับจริงก�อนดําเนินการอ่ืนใด 
  2.๒ สถานศึกษา ขออนุญาตจําหน�ายนักเรียนที่ถึงแก�กรรมต�อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล�วแต�กรณี  
  ๒.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษา 
ภาคบังคับ แล�วแต�กรณี พิจารณาอนุญาตจําหน�ายนักเรียน และแจ�งผลการพิจารณาให�สถานศึกษาทราบ  
  ๒.4 สถานศึกษาจําหน�ายนักเรียนท่ีถึงแก�กรรมออกจากทะเบียนนักเรียน 
 
 
 



๔ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

 ๓. กรณีนักเรียนหยุดเรียนติดต3อกันเป<นเวลานาน และไม3มีตัวตนอยู3ในพ้ืนท่ี 
  ๓.1 สถานศึกษา ขอหนังสือรับรองการไม�มีตัวตนของผู�ปกครอง และนักเรียนจากผู�ใหญ�บ�าน หรือ
กํานัน หรือจากอําเภอ/ก่ิงอําเภอ องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ แล�วแต�กรณี 
  ๓.2 สถานศึกษา ขออนุญาตจําหน�ายนักเรียนที่หยุดเรียนเป9นเวลานาน ผู�ปกครองและนักเรียน
ไม�มีตัวตนในพ้ืนท่ีต�อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค%กรปกครองสวนท�องถ่ินหรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาค
บังคับ แล�วแต�กรณี 
  ๓.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล�วแต�กรณี พิจารณาอนุญาตจําหน�ายนักเรียน และแจ�งผลการพิจารณาให�สถานศึกษาทราบ  
  ๓.4 สถานศึกษาจําหน�ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
  

 ๔. กรณีนักเรียนอายุพ-นเกณฑAการศึกษาภาคบังคับ 
  เม่ือนักเรียนมีอายุพ�นเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับ และผู�ปกครองไม�ประสงค%จะให�นักเรียน 
เรียนอยู�ในสถานศึกษาต�อไป ให�สถานศึกษาพิจารณาจําหน�ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน แล�วรายงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค%กรปกครองส�วนท�องถิ่น หรือหน�วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
แล�วแต�กรณีทราบ 
  5. กรณีนักเรียนเรียนจบการศึกษา  
      กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป+ที่สาม เม่ือสถานศึกษาได�รับอนุมัติตัดสินผลการเรียน 
ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ีสามแล�วให�ดําเนินการ 
   ๕.1 จําหน�ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
   ๕.2 รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ แล�วแต� 
กรณีทราบ รายละเอียดการจําหน�ายนักเรียน ปรากฎตามแผนภูมิแสดงข้ันตอนการจําหน�ายนักเรียน  
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตามท่ีแนบ 



๕ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

 

 



๖ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการช3วยเหลือนักเรียนท่ีมีแนวโน-มออกกลางคัน 

หรือออกกลางคัน ป5การศึกษา 2565 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 



๘ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

มาตรการช3วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน-มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ป5การศึกษา 2565 

กรณีขอเข-าศึกษาต3อ ณ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานส3งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  

ข้ันตอนการดําเนินการขอเข�าศึกษาต�อ ณ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตามโครงการติดตามช�วยเหลือนักเรียนท่ีมีแนวโน�มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน                     
ป+การศึกษา 2565 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

1. สถานศึกษาสํารวจข�อมูลนักเรียนที่มีแนวโน�มออกกลางคัน/ออกกลางคัน (เฉพาะเด็กมัธยมศึกษา
ตอนต�น) 

2. ประสานกับสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.อําเภอ)  
เพ่ือส�งตัวนักเรียน (เฉพาะกลุ�มท่ีเรียนและมีเกรดแล�วเท�าน้ัน) เข�าเรียนต�อ กศน. เพ่ือให�จบการศึกษมัธยมศึกษา
ตอนต�น 

3. ประสานกับผู�ปกครองชี้แจงทําความเข�าใจในการส�งต�อนักเรียนเรียนต�อ กศน. เพ่ือเป9นการลดจํานวน
เด็กออกกลางคันของสถานศึกษา 

4. จัดเตรียมเอกสารประกอบ (สําหรับยื่น กศน.) 
  ❖ บันทึกข�อความเสนอขอไปศึกษาต�อ กศน.  จํานวน 2 ฉบับ 

  ❖ หลักฐานการศึกษา แบบ ปพ. 1:บ ติดรูปถ�ายประทับตรารับรองของโรงเรียน 

   (ตัวจริงและสําเนา) รวม          จํานวน 2 ฉบับ  
   (โรงเรียนรับรองหลักฐานที่มีผลการเรียนของนักเรียนไม�น�อยกว�า 1 ป+การศึกษา) 
  ❖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา/มารดา/ผู�ปกครอง   จํานวน 2 ฉบับ 

  ❖ สําเนาทะเบียนบ�านของบิดา/มารดา/ผู�ปกครอง     จํานวน ๒ ฉบับ  
  ❖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน      จํานวน 2 ฉบับ 

  ❖ สําเนาทะเบียนบ�านของนักเรียน        จํานวน 2 ฉบับ 

 5. ส�งข�อมูลให�สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ทําหนังสือส�งตัวนักเรียนเพื่อเข�า
เรียนต�อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ที่ กศน.อําเภอ 

6. ให�โรงเรียนจําหน�ายนักเรียนออกจากทะเบียน และไม�ต�องรายงานผลการสํารวจเด็กที่มีแนวโน�ม
ออกกลางคัน/เด็กออกกลางคัน ป+การศึกษา 2564 เพ่ือให� กศน.อําเภอ สามารถรับเข�าศึกษาต�อได� 
  ▪ นักเรียนมีแนวโน�มออกกลางคัน คือ มาเรียนบ�างไม�มาบ�าง ให�โรงเรียนติดตามจนถึงท่ีสุด 
(ห�ามบังคับให�นักเรียนลาออก) หากคาดว�าจะเรียนไม�จบแน�นอนให�แนะนําให�ผู�ปกครองพานักเรียนไปเรียนต�อ 
กศน. เพื่อให�มีโอกาสเรียนต�อในระดับท่ีสูงข้ึน 

  ▪ นักเรียนออกกลางคัน คือ ไม�มาเรียนเลยติดต�อกันเป9นระยะเวลา 1 ภาคเรียน หากติดต�อ/ 
ติดตามไม�ได�หรือติดตามได�แล�วแต�ไม�ยอมมาเรียน หรือไม�ต�องการเรียนในระบบแล�ว แนะนําให�ไปเรียนต�อ กศน. 
(ให�โรงเรียนจําหน�ายรายชื่อออกจากทะเบียน ไม�ควรเก็บไว�ในทะเบียน พึงระวังเร่ืองการตรวจสอบการเบิก  
เงินอุดหนุน ถึงแม�ว�าอายุของเด็กจะอยู�ในเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับ หรือพ�นเกณฑ%แล�วก็ตามดังเช�นกรณี   
หลายโรงเรียนถูกตรวจสอบต�องส�งคืนเงินอุดหนุนต�าง ๆ และดําเนินการทางวินัยฯ) 
 
 
 
 
 

 



๙ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

 (ตัวอย3างหนังสือ) 
 

  
  
  
  
 
ท่ี ศธ ..............................            โรงเรียน.........................................................  

   หมู�ท่ี....... ตําบล................ อําเภอ.................  
  จังหวัดมุกดาหาร  
 

 วันท่ี........เดือน...........................พ.ศ. ..............  
 

เร่ือง  ขออนุญาตจําหน�ายนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับที่ประสงค%เข�าศึกษาต�อศูนย%การการศึกษานอกระบบ  
        และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  

เรียน  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
  

สิ่งที่ส�งมาด�วย  1. บัญชีรายชื่อนักเรียนท่ีขออนุญาตจําหน�ายนักเรียน     จํานวน 1 ฉบับ 
 2. สําเนาบันทึกข�อความผู�ปกครองนักเรียน       จํานวน 1 ฉบับ 
 ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียน        จํานวน 1 ฉบับ 
 ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา/มารดา/ผู�ปกครอง     จํานวน 1 ฉบับ  
 ๕. สําเนาทะเบียนบ�านของบิดา/มารดา/ผู�ปกครอง        จํานวน 1 ฉบับ 
 ๖. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑:บ)      จํานวน 1 ฉบับ 
 

 ด�วย นักเรียนจากโรงเรียน......................................ตําบล...................... อําเภอ...........................
และมีภูมิลําเนาในเขตบริการของโรงเรียน....................................................จํานวน....................คน ท่ีผู�ปกครอง 
มีความประสงค%จะให�นักเรียนเข�าเรียนในศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................
จังหวัด............................. 
 

 ในการนี้ โรงเรียน...............................................................ได�ส�งบัญชีรายชื่อมาพร�อมหนังสือนี้  
และขออนุญาตจําหน�ายนักเรียนออกจากทะเบียน เม่ือได�รับแจ�งการเข�าเรียนของนักเรียนจากสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร แล�ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส�งมาพร�อมนี้  
 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 
 ขอแสดงความนับถือ  
 
                                                              (......................................) 
                                     ผู�อํานวยการโรงเรียน......................................... 
  
  
 
 



๑๐ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

   บันทึกข-อความ 
ส3วนราชการ    โรงเรียน........................................... สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
ท่ี ........................................................ วันที่ ..................................................................   
เร่ือง แจ�งความประสงค%ไปศึกษาต�อที่ กศน. .................................................................. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน   ผู�อํานวยการโรงเรียน.............................................................................     

ด�วย ข�าพเจ�า นาย/นาง/นางสาว .........................................................  เลขประจําตัวประชาชน  
…………………………….. เป�นผู�ปกครอง (...............)(ระบุสถานะ) ของ เด็กชาย/เด็กหญิง.................................  
เลขประชาชนเลขท่ี................................... เกิดวันท่ี.................................. อายุ................ ป+..........เดือน  ศึกษา
ท่ีโรงเรียน.................................................................. ตั้งแต3ภาคเรียนท่ี……… ป+การศึกษา……………… จนถึงภาค
เรียนที่..................... ป+การศึกษา..........................   

ข�าพเจ�ามีความประสงค6ขอหนังสือรับรอง เพ่ือส3ง เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................
ซ่ีงอยู3ในปกครองของข�าพเจ�า ไปศึกษาต3อที่ กศน. ................................................................................ เนื่องจาก  

� ฐานะครอบครัวยากจน  � มีป;ญหาปรับตัวในโรงเรียน  � บิดา มารดา แยกกันอยู3/หย3าร�าง 

� บิดามีครอบครัวใหม3 � มารดามีครอบครัวใหม3      �บิดา เสียชีวิต  

� มารดา เสียชีวิต  � ประกอบอาชีพเป�นกําลังหลักช3วยเหลือครอบครัว 

� อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................. 
(เลือกสาเหตุข�างต�นได�มากกว3า 1  ข�อ) 

ท้ังน้ี ได�รับทราบคําแนะนําด�านการประพฤติ ปฏิบัติตนในการศึกษาเล3าเรียนต3อที่ กศน. รวมถึง   
การดํารงชีวิต และการดูแลช3วยเหลือบุตร จากผู�อํานวยการโรงเรียน/รองผู�อํานวยการโรงเรียน และครู       
แนะแนว/ครูที่ปรึกษา  ซ่ึงจะนําไปปฏิบัติเพ่ือใช�เป�นแนวทางในการดําเนินชีวิต ต3อไป โดยได�แนบหลักฐาน              
เพื่อประกอบการพิจารณาแล�ว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

     .............................................................ผู�ปกครอง 

      (..........................................................) 

โทรศัพท6  (ผู�ปกครอง)……………………………………….. 

โทรศัพท6  (นักเรียน)…………………………………………… 
  
  
  



๑๑ 

คูมื่อพานอ้งกลบัมาเรียนสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษามกุดาหาร 

ตัวอย3างแบบแจ-งผลการรับนักเรียนที่ย-ายไปเข-าเรียน 
  
  
 
 
ท่ี ..................................                                                   เขียนท่ี..............................................  
                                                                                ................................................................  
 

                       วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ................  
 

เร่ือง  แจ�งผลการรับนักเรียนที่ย�ายไปเข�าเรียน  
  

เรียน  ผู�อํานวยการโรงเรียน.................................  
  

อ�างถึง  หนังสือโรงเรียน......................ที่...........ลงวันที่........เดือน......................พ.ศ. ..............  
  

ตามหนังสือที่อ�างถึง..............................................................ได�ส�งหลักฐานการย�ายนักเรียนไป
เข�าเรียน จํานวน.....................ราย ดังนี้ 

๑. (ด.ช./ด.ญ.).......................................................เกิดวันที่...........เดือน.................พ.ศ. .......... 
เลขประจําตัวประชาชน....................................นักเรียนชั้น.........................  

๒. (ด.ช./ด.ญ..........................................................เกิดวันที่...........เดือน................พ.ศ. .......... 
เลขประจําตัวประชาชน....................................นักเรียนชั้น........................  

๓. (ด.ช./ด.ญ.........................................................เกิดวันที่...........เดือน................พ.ศ. ........... 
เลขประจําตัวประชาชน....................................นักเรียนชั้น.........................  

 

บัดนี้ สถานศึกษา..................................................... ❑  ยังไม�ได�รับนักเรียนดังกล�าวเข�าเรียน   
❑ ได�รับนักเรียนดังกล�าวเข�าเรียนแล�ว ตั้งแต�วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............  
  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ  
  
                                                   (ลงช่ือ)………….………………….……………….  
                                                         (………………………………………..……….)  
                                                    ตําแหน�ง......................................................  
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มาตรการและแนวทางดําเนินการให-เด็กอยู3ในระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และการแก-ไขปEญหานักเรียนออกกลางคัน ป5การศึกษา 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
                                                             
ความเป<นมาและความสําคัญ 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 54 “รัฐต�อง
ดําเนินการให�เด็กทุกคนได�รับการศึกษาเป9นเวลาสิบสองป+ต้ังแต�ก�อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย�างมีคุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช�จ�าย” โดยเจตนารมณ%ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติทุก
ฉบับ ต�องการที่จะให� เด็กที่อยู� ในผืนแผ�นดินไทยทุกคนได� เข�า รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเข�าศึกษา 
ภาคบังคับ 9 ป+ จึงเป9นหน�าที่ของสถานศึกษาและหน�วยงานที่เก่ียวข�องต�องรับเด็กในเขตพื้นที่บริการหรือ 
เด็กในความรับผิดชอบท่ีมีอายุย�างเข�าป+ท่ีเจ็ดได�เข�าศึกษา จนจบการศึกษาภาคบังคับและได�ศึกษาในระดับ 
ที่สูงข้ึนต�อไป แต�ปVญหาที่เกิดข้ึนโดยตลอด คือ ปVญหาที่เด็กส�วนหน่ึง ไม�สามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
โดยสาเหตุต�าง ๆ 

ปVญหาการออกกลางคันของนักเรียนเกิดข้ึนมานานและดูจะเป9นปVญหาปกติของโรงเรียนท่ีผู�เก่ียวข�อง 
หลายคนเห็นว�าไม�ใช�เร่ืองที่เป9นปVญหาจึงไม�ได�หาแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือแก�ปVญหาทําให�เกิดผลเสียหาย 
ต�อประเทศ หลายประการทั้งความสูญเสียงบประมาณทางการศึกษาที่รัฐจัดให�มีการศึกษาทําให�ทรัพยากร
บุคคลที่ควรจะเป9นกําลังของชาติ กลายเป9นทรัพยากรบุคคลท่ีมีปVญหาและต�องเสียงบประมาณในการแก�ไข
ปVญหาบุคคลท่ีอาจจะก�อข้ึน เป9นการสูญเปล�าด�านการศึกษาเม่ือคํานวณต�นทุนผลผลิตด�านการศึกษาอย�างมาก 
และท่ีสําคัญการแก�ปVญหาเด็กออกกลางคันเป9นการช�วยเหลือเด็กให�มีโอกาสเรียนรู�อย�างมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จึงได�จัดทํามาตรการและแนวทาง
ดําเนินการให�เด็กอยู�ในระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการแก�ไขปVญหานักเรียนออกกลางคัน ป+การศึกษา 2565 
เพ่ือใช�ในการแก�ปVญหานักเรียนที่มีแนวโน�มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการให�วิธีการ
ช�วยเหลือนักเรียนให�ได�เรียนต�อในระบบหรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา 
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล�วแต�กรณี  
  

เปFาหมาย 
1. เด็กในเขตพ้ืนที่บริการท่ีมีอายุตามเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับได�เรียนจบจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน  
2. ติดตามเด็กนักเรียนที่ขาดเรียน หรือมาเรียนบ�างไม�มาเรียนบ�าง หรือติดตามผู�ปกครองไปประกอบ  

อาชีพระยะสั้น ๆ ให�กลับเข�ามาเรียนในระบบ จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ติดตามเด็กนักเรียนที่มีแนวโน�มออกกลางคัน หรือออกกลางคันให�กลับมาเรียนในระบบหรือ
เรียนต�อท่ี การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จนจบการศึกษาภาคบังคับ   
  

ขอบเขตการดําเนินงาน  
 สํารวจข�อมูลนักเรียนท่ีมีแนวโน�มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ของโรงเรียนในสังกัด และประสาน
การดําเนินงานกับเครือข�ายการดูแลช�วยเหลือนักเรียนในจังหวัดให�มีส�วนร�วมในการดูแลช�วยเหลือนักเรียนให�
กลับมาเข�าสู�ระบบการศึกษาและจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  
  

ผลที่คาดว3าจะได-รับ  
1. เด็กในเขตพ้ืนที่บริการได�รับการศึกษาภาคบังคับอย�างทั่วถึงและเท�าเทียมกัน มีโอกาสเข�าเรียนต�อ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 
2. มีข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับปVญหาและสาเหตุแนวโน�มการออกกลางคัน หรือการออกกลางคันของนักเรียน  

นําไปสู�การแก�ไขปVญหาอย�างถูกต�องและเป9นระบบ ทําให�อัตราการออกกลางคันลดน�อยลงหรือหมดไปในที่สุด  
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คํานิยาม  
แนวทางการส3งเสริม สนับสนุนให-เด็กเข-าเรียน หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการในการนําเด็ก 

เข�าสู�ระบบการศึกษาด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อให�เด็กได�เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การเรียนต3อเน่ือง หมายถึง การเรียนชั้นประถมศึกษาป+ที่ 1 ต�อเน่ืองจนจบชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาป+ท่ี 6  

การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นประถมศึกษาป+ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 3 ของการศึกษา
ข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว�าด�วยการศึกษาแห�งชาติ 

เด็ก หมายถึง เด็กซ่ึงมีอายุย�างเข�าป+ที่เจ็ดจนถึงอายุย�างเข�าป+ที่สิบหก เว�นแต�เด็กท่ีสอบได�ชั้นป+ท่ีเก�า
ของการศึกษาภาคบังคับแล�ว  

เด็กตกหล3น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ียังไม�ได�เข�าเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เด็กท่ีมีแนวโน-มออกกลางคัน หมายถึง เด็กที่กําลังเรียนอยู�แต�มีแนวโน�มออกจากสถานศึกษา 

ด�วยสาเหตุต�าง ๆ ก�อนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป+ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป+ 
เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเข�าเรียนในสถานศึกษาแล�วแต�ออกจาก

สถานศึกษาด�วยสาเหตุต�าง ๆ ก�อนท่ีจะจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป+ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป+ 
พนักงานเจ-าหน-าที่ หมายถึง ผู�ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให�ปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
ผู-ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเป9นผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครอง 

ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย% และหมายรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู�ด�วยเป9นประจําหรือเด็กท่ีอยู�รับใช�การงาน  
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
เขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง  เขตบริการที่โรงเรียนกําหนดข้ึนเพ่ือใช�เป9นขอบเขตในการรับนักเรียน     
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยมอบ

อํานาจให�คณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการตามหลักเกณฑ% ระเบียบที่เก่ียวข�อง 
องคAกรปกครองส3วนท-องถิ่น หมายถึง องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่มีสถานศึกษาอยู�ในสังกัด  

  
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามเด็กเข-าเรียนโดยใช-แนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

1. กรณีผู-ปกครองไม3ส3งเด็กเข-าเรียน 
 เม่ือสถานศึกษาตรวจสอบพบว�าผู�ปกครองไม�ส�งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับท่ีเรียนจบ

ชั้นประถมศึกษาป+ที่ ๖ เข�าเรียนช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 1 ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน กําหนดในวันเป.ดเรียนภาคต�น มีแนวทางดําเนินการติดตามเด็กเข�าเรียน ดังนี้ 
 1.1 ให�สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบเขตพ้ืนท่ีบริการของเด็กตรวจสอบ ติดตามให�ผู�ปกครองส�งเด็กเข�าเรียน  
 1.2 ภายในเจ็ดวันนับแต�วันเป.ดเรียนภาคต�น ถ�าผู�ปกครองยังไม�ส�งเด็กเข�าเรียนให�สถานศึกษา  
แจ�งเป9นหนังสือให�ผู�ปกครองทราบ เพื่อนําเด็กมาเข�าเรียนโดยส�งทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ หรือให�
ผู�ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง พร�อมท้ังรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค%กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ แล�วแต�กรณีทราบ  
 1.3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แจ�งเป9นหนังสือส�งทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ เตือนให�ผู�ปกครองส�งเด็กเข�าเรียนโดยพลัน  
 1.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล�วแต�กรณี ประสานกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามผลการส�งเด็กเข�าเรียน 
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 1.5 ภายหลังจากผู�ปกครองได�รับหนังสือแจ�งเตือนให�ส�งเด็กเข�าเรียนของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล�วแต�กรณี หากผู�ปกครองยังไม�
ส�งเด็กเข�าเรียนให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัด
การศึกษาภาคบังคับ ดําเนินการตามมาตรา 13 แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
 

2. กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน 
 2.1 เม่ือนักเรียนหยุดเรียนติดต�อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ในหนึ่งเดือน ให�สถานศึกษา
แจ�งเป9นหนังสือเตือนให�ผู�ปกครองนําเด็กมาเข�าเรียนโดยพลัน โดยส�งทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ หรือให�
ผู�ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง  
 2.2 ถ�าผู�ปกครองไม�ส�งเด็กเข�าเรียนภายหลังจากได�รับแจ�งเป9นหนังสือแล�ว สถานศึกษารายงานให�
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
แล�วแต�กรณีทราบ 
 ๒.๓ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือหน�วยงานท่ีจัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล�งแต�กรณี ดําเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อให�เด็กได�เข�าเรียน หรือดําเนินการตามมาตรา 15 
แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

3. การส3งนักเรียนท่ีมีแนวโน-มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน เข-าเรียนต3อการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 3.1 สถานศึกษาสํารวจข�อมูลนักเรียนท่ีมีแนวโน�มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ตามระยะเวลา 
ที่กําหนด 
 3.2 สถานศึกษา ดําเนินการติดตามเด็กกลับเข�าเรียนในระบบจนถึงที่สุดแล�ว แต�เด็กไม�กลับเข�า
เรียนหรือยืนยันไม�เรียนต�อในระบบ 
 3.3 ประสานกันผู�ปกครอง เพ่ือชี้แจงทําความเข�าใจในการส�งต�อนักเรียน เพื่อเข�าเรียนต�อ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให�เด็กเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 3.4 ประสานกับสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส�งตัวเด็ก
นักเรียนท่ีมีแนวโน�มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ที่ไม�ประสงค%จะเรียน (เฉพาะนักเรียนอายุไม�ถึง 15 ป+)  
ในระบบการศึกษาแล�ว เข�าเรียนต�อเพ่ือให�จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3.5 สถานศึกษา ส�งข�อมูลให�สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทําหนังสือส�งตัวนักเรียนเพ่ือเข�าเรียนต�อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ที่สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 3.6 สถานศึกษา ดําเนินการจําหน�ายนักเรียนออกจากทะเบียน และไม�ต�องรายงานผลการสํารวจ
เด็กท่ีมีแนวโน�มออกกลางคัน หรือเด็กออกกลางคัน  ซ่ึงถือว�าเป9นการย�ายสถานศึกษา เพื่อให�สํานักงานส�งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถรับเข�าศึกษาต�อได� 
 3.7 จัดเตรียมเอกสารประกอบ สําหรับส�งตัวนักเรียนเข�าเรียนต�อท่ีสํานักงานส�งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
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แบบสํารวจข-อมูลนักเรียนท่ีมีแนวโน-มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ป5การศึกษา 2565 

โรงเรียน....................................................อําเภอ............................ตําบล........................จังหวัด................. 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

1. ข-อมูลท่ัวไป (รายบุคคล) 
 ชื่อ-สกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..................................................เกิดวัน/เดือน/ป+......................................  
 อายุ..........ป+ ..........เดือน เลขประจําตัวประชาชน..............................................บ�านเลขท่ี.............หมู�...........  
 ชื่อหมู�บ�าน................................ตรอก/ซอย..........................ถนน............................ตําบล...............................     
 อําเภอ.......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย%................โทรมือถือ..........................   
 ชื่อ-สุกล (บิดา).........................................................ชื่อ-สกุล (มารดา) ............................................................  
    1.1 สถานภาพของเด็ก สัญชาติ..........................ไร�สัญชาติ (ต�างด�าว/ชาติพันธุ%)...............................  

1.2 สภาพท่ัวไปของเด็กตามการคัดกรองของโรงเรียน 
 (   ) กลุ�มมีปVญหาทั่วไป 
 (   ) กลุ�มเสี่ยงแนวโน�มออกกลางคัน 
 (   ) กลุ�มเสี่ยงออกกลางคันไม�เรียนต�อในระบบ 
1.3 ข�อมูลจากการศึกษาเด็กเป9นรายบุคคล 
 - ด�านความสามารถ ได�แก�    (  ) ผลการเรียนตํ่า (  ) ต�องการพัฒนาความสามารถพิเศษ 
 - ด�านครอบครัว ได�แก�  (  ) เศรษฐกิจรายได�ไม�เพียงพอ (   ) การคุ�มครองเด็กอยู�ในกลุ�มเสี่ยง  
 - ด�านสุขภาพร�างกาย ได�แก�  (  ) พิการ  (  ) อุบัติเหตุ   (  ) ปZวยเร้ือรังโรค................................... 
 - ด�านอ่ืน ๆ ได�แก�  (  ) เก่ียวข�องกับยาเสพติด (  ) พฤติกรรมไม�เหมาะสม 
 - ด�านสุขภาพจิต ได�แก�  (  ) การสัมพันธ%กับเพ่ือน   (  ) สัมพันธภาพทางสังคม 
 จํานวนพี่น�อง...........คน เป9นบุตรลําดับท่ี...........ยังไม�ได�เข�าเรียน............คน กําลังเรียน............คน  
 ทํางานแล�ว........คน รายได�ของครอบครัว.........บาท/ป+ อาชีพบิดา มารดา/ผู�ปกครอง....................  

 1.4 สถานท่ีสามารถติดต�อกับผู�ปกครองได�สะดวก 
       ชื่อ-สกุล....................................................บ�านเลขที่...........หมู�......ชื่อหมู�บ�าน.................................   
  ตรอก/ซอย......................ถนน.........................ตําบล...........................อําเภอ................................. 
  จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย%.................โทรมือถือ.........................  
 

 2. สาเหตุท่ีทําให-นักเรียนออกกลางคัน (อธิบายสาเหตุที่เกี่ยวข-องด-วย)  
     (   ) ฐานะยากจน............................................................................................................................................ 
 (   ) มีปVญหาครอบครัว...................................................................................................................................  
 (   ) สมรสแล�ว................................................................................................................................................ 
 (   ) มีปVญหาการปรับตัว................................................................................................................................. 
 (   ) ต�องคดี / ถูกจับ ...................................................................................................................................... 
 (   ) เจ็บปZวย / อุบัติเหตุ................................................................................................................................. 
 (   ) อพยพตามผู�ปกครอง (ไม�รวมการย�ายออกไปเรียนนอกเขตบริการ)........................................................ 
 (   ) หาเลี้ยงครอบครัว.................................................................................................................................... 
 (   ) กรณีอ่ืน ๆ (ระบุ) เช�น ปVญหาเด็กติดเกมส%................................................................................................ 
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3. การดูแลช3วยเหลือ ติดตามเด็ก  โรงเรียนได-ดําเนินการแล-ว ดังน้ี 
    .........................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
4. การต-องการความช3วยเหลือ  
  (   ) จัดหาท่ีพักให�เด็กขณะเรียน 
 (   ) จัดหาทุนการศึกษา 
 (   ) จัดหาปVจจัยพื้นฐาน 
  (   ) เคร่ืองแบบนักเรียน ชุดพละ อ่ืนๆ    (   ) เคร่ืองเขียนแบบเรียน 
  (   ) อาหารกลางวัน อาหารเสริม     (   ) ค�าพาหนะไป-กลับ 
 (   ) การหารายได�ระหว�างเรียน 
 (   ) จัดหาผู�อุปการะ ครอบครัวอุปถัมภ% 
 (   ) อํานวยความสะดวกและจัดระบบส�งตัวเด็กสู�หน�วยงานการจัดการศึกษาพิเศษ /  
          ศูนย%ส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.อําเภอ)  
  (   ) ประสานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�ความช�วยเหลือผู�ปกครองและครอบครัว 
 (   ) จัดหาพาหนะรับ-ส�ง 
 (   ) จัดระบบดูแลเด็ก เช�น โครงการแนะแนวในสถานศึกษา การสอนเสริมพิเศษ 
 (   ) จัดหาสถานท่ีฝ\กอบรมประกอบวิชาชีพ 
 (   ) จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียนปกติ  
 (   ) อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................................... 
 
       (ลงชื่อ)..........................................................ผู�บันทึกข�อมูล  

                                                             (.........................................................)  
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แนวทางการดูแลช3วยเหลือนักเรียนที่ออกกลางคัน  
กลับเข-าสู3ระบบการศึกษาจนจบหลักสูตร 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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แนวทางการดูแลช3วยเหลือนักเรียนออกกลางคัน 

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
 

1. ปEญหาความยากจน 
 1.1 จัดหาทุนเพื่อการศึกษา ค�าครองชีพ โดยประสานกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย%จังหวัดมุกดาหาร (พมจ.มุกดาหาร) 

1.2 จัดหารายได�เสริมระหว�างเรียนให�เด็ก โดยประสานกับจัดหางานจังหวัดหรือสถานประกอบการ  
1.3 หางานให�ผู�ปกครองเพ่ือให�มีรายได�เพ่ิมข้ึน หรือให�ความรู�ในการประกอบอาชีพให�ผู�ปกครอง 
1.4 ลดค�าใช�จ�ายในครอบครัว โดยสร�างผลิตภัณฑ%ใช�เองในครอบครัว เช�น น้ํายาล�างจาน นํ้ายาปรับผ�านุ�ม  

เป9นต�น  
1.5 จัดให�มีจักรยานยืมเรียน กรณีเด็กยากจนและต�องเดินทางไกล  

 

2. ปEญหาครอบครัว 
2.1 ลดช�องว�างระหว�างครูกับนักเรียน โดยครูให�ความรักและเอาใจใส� สนใจ ดูแล ให�คําปรึกษาในทุกด�าน  
2.2 ให�ความรู�ผู�ปกครองในด�านการศึกษา ความสําคัญของการศึกษา จิตวิทยาในการปกครองดูแลเด็ก 

ในภาวะท่ีครอบครัวมีปVญหา 
2.3 ครู ให�คําแนะนํา เพื่อแก�ไขปVญหาให�เด็กอย�างทันท�วงที 
2.4 พูดคุยกับผู�ปกครอง แนะนําให�ดูแลเด็กอย�างใกล�ชิด และไม�ควรสร�างแรงกดดันให�เด็ก ส�งเสริม 

ให�เด็กได�รับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
2.5 ให�ครูสวมบทบาทเป9นพ�อและแม� เพื่อให�ความอบอุ�นดูแลเด็กที่มีปVญหา 
2.6 ประชุมหารือกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา หาครอบครัวอุปถัมภ%ดูแลเด็กท่ีพ�อแม�หย�าร�าง 

ไม�มีใครดูแลหรือที่อยู�อาศัย  
 

3. ปEญหาเน่ืองจากการมีเพศสัมพันธAในวัยเรียน 
 3.1 กําหนดหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนโดยบูรณาการในวิชาต�าง ๆ หรือสาระพัฒนาทักษะชีวิตให�รู�จัก
ดูแลปกป]องตนเองจากการถูกล�วงละเมิดทางเพศจากบุคคลอ่ืน 

3.2 ครูประจําชั้นต�องแนะนําให�เด็กใช�สื่อในทางสร�างสรรค%ไม�หมกมุ�นทางเพศ 
3.3 แนะนําการใช�ถุงยางอนามัยอย�างถูกต�อง เพ่ือป]องกันการท�องในวัยเรียน 
3.4 หากเด็กตั้งครรภ%ระหว�างเรียน ครูต�องไม�พูดตอกย้ําถึงความผิดพลาดของนักเรียนให�เพื่อนร�วมชั้น 

ได�รับรู�โดยโรงเรียนต�องให�โอกาสเด็กกลุ�มนี้เรียนต�อไปจนจบการศึกษาภาคบังคับ ถ�าเด็กมีความประสงค%
ต�องการเรียนต�อในระบบ แต�ส�วนใหญ�จะอายและไม�เรียนในระบบต�อไป 

3.5 หากเด็กไม�ประสงค%จะเรียนในระบบ ครูควรแนะนําการส�งต�อให�นักเรียนดังกล�าวไปเรียนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

3.6 ให�ทุกฝZายร�วมมือกันดูแลช�วยเหลือนักเรียนดังกล�าวอย�างท่ัวถึง ทั้งครู ผู�นําชุมชน ผู�ปกครอง  
ไม�ให� มีการพูดซํ้าเติมเด็กที่ผิดพลาดไปแล�ว ปVจจุบันการทําแท�งยังเป9นเร่ืองผิดกฎหมาย 
 

4. ปEญหาความเจ็บปGวย/อุบัติเหตุ 
 4.1 ผู�บริหารควรไปเยี่ยมบ�านเด็กด�วยตนเอง และชวนเพ่ือนครูไปเยี่ยมเด็กท่ีบ�าน เพื่อสร�างขวัญ
กําลังใจ รวมถึงสร�างความสัมพันธ%อันดี 

4.2 กรณีเด็กเกิดอุบัติเหตุ โรงเรียนควรเข�าไปช�วยเหลืออํานวยความสะดวกในการเข�ารักษาพยาบาล
โดยด�วน  
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4.3 หม่ันติดตามถามข�าวหรือเยี่ยมเด็กบ�อยเท�าท่ีทําได� 
 4.4 แจ�งผู�ปกครองให�ทําประกันหมู�ให�กับนักเรียนในสังกัด โดยวิธี 

- ผู�ปกครองออกค�าเบี้ยประกันทั้งหมด 
- ใช�งบประมาณค�ารายหัวนักเรียนท้ังหมด 
- ผู�ปกครองและนักเรียนร�วมกันออกค�าเบี้ยประกัน 

4.5 ตรวจสุขภาพประจําป+ โดยโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล และส�งต�อกรณีเจ็บปZวยหนัก  
  

5. ปEญหาอพยพตามผู-ปกครอง 
 5.1 แจ�งระเบียบการย�ายสถานที่เรียน 

5.2 ติดตามโรงเรียนปลายทางการเข�าเรียนของนักเรียน 
5.3 สร�างความตระหนักในเร่ืองความสําคัญทางการศึกษาให�ผู�ปกครองและนักเรียนได�รับทราบ 
5.4 ประสานงานกับองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ช�วยติดตามผู�ปกครองที่อพยพบ�อย ๆ เพ่ือติดตามการเข�า

เรียนของนักเรียน 
5.5 โรงเรียนจัดทําโครงการบ�านพักเด็กในโรงเรียน เพ่ือรองรับนักเรียนท่ีผู�ปกครองมีที่อยู�ไม�เป9นหลักแหล�ง  

  

6. ปEญหาการเรียนการสอน 
 6.1 ผู�บริหารประชุมครู และสร�างจิตสํานึกให�ครูมีความเป9นครูที่มีคุณธรรม สละเวลาสอนซ�อมให�เด็ก 
ที่มีปVญหาในการเรียนโดยไม�เก็บค�าใช�จ�ายเพ่ิม 

6.2 คัดกรองเด็ก ศึกษาปVญหาเด็กเป9นรายบุคคล แยกประเภทเด็ก และดูแลเด็กตามสภาพปVญหาครู 
และผู�ปกครองร�วมมือกันศึกษาปVญหาที่มีและร�วมมือกันแก�ไขปVญหา 

6.3 ครูสร�างนวัตกรรมและบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเร�าความสนใจของเด็ก กระตุ�นให�เด็กสนใจ 
การเรียนให�เด็กทําแบบฝ\กหัดง�ายๆ หรือบูรณาการเร่ืองการให�การบ�านสลับวิชากันไปแต�ละสัปดาห% 

6.4 จัดกิจกรรมที่ให�เด็กได�มีโอกาสแสดงออกซ่ึงศักยภาพอย�างเต็มที่ มีการมอบรางวัลเพ่ือให�เด็ก
ภาคภูมิใจ 

6.5 จัดหาสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให�เพียงพอกับจํานวนเด็ก จัดแหล�งเรียนรู�ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ให�เอ้ือต�อการจัดการเรียนการสอน  
  

7. ปEญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  
   จัดกิจกรรมส�งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือให�มีรายได�ระหว�างเรียน เช�น การเลี้ยงปลา กบ ปูนา ปลูกพืชผัก
สวนครัวทําอาหารพร�อมจําหน�าย การทําปุ^ยหมัก การฝ\กทักษะนวดแผนไทย ฝ\กทักษะการซ�อมแซมเคร่ืองยนต%เล็ก 
ติดตั้งซ�อมแซมระบบไฟฟ]า ประปา ฯลฯ ซ่ึงจะทําให�มีรายได�ช�วยเหลือครอบครัวเพ่ิมข้ึนโดยไม�ต�องออกจาก
ระบบการศึกษา 

การประสานงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือหาแนวทางช�วยเหลือนักเรียนท่ีกลับเข�าสู�ระบบการศึกษา 
ให�เรียนจบหลักสูตร 

1. ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร 
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย% 
4. กลุ�มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาล 
5. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
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Àπâ“ 11
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚ¯ °

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫

æ.». ÚıÙı

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÛÒ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙı

‡ªìπªï∑’Ë ı˜ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–∂¡»÷°…“

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘

ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â

‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫ æ.». ÚıÙıé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√–∂¡»÷°…“ æ.». ÚıÚÛ

¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫é À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“™—Èπªï∑’ËÀπ÷Ëß∂÷ß™—Èπªï∑’Ë‡°â“¢Õß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚ¯ °

ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫

çºŸâª°§√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ∫‘¥“¡“√¥“ À√◊Õ∫‘¥“ À√◊Õ¡“√¥“ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ„™âÕ”π“®ª°§√Õß

À√◊ÕºŸâª°§√Õßµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å ·≈–À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß∫ÿ§§≈∑’Ë‡¥Á°Õ¬Ÿà¥â«¬‡ªìπª√–®”

À√◊Õ∑’Ë‡¥Á°Õ¬Ÿà√—∫„™â°“√ß“π

ç‡¥Á°é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¥Á°´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ªï∑’Ë‡®Á¥®π∂÷ßÕ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ªï∑’Ë ‘∫À° ‡«âπ·µà‡¥Á°

∑’Ë Õ∫‰¥â™—Èπªï∑’Ë‡°â“¢Õß°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫·≈â«

ç§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πé À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

ç§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

çÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπé À¡“¬§«“¡«à“ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’ ∂“π»÷°…“

Õ¬Ÿà„π —ß°—¥

çæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëß√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı „Àâ§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈â«·µà°√≥’

ª√–°“»√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡¥Á°‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√®—¥ √√‚Õ°“ ‡¢â“»÷°…“µàÕ√–À«à“ß

 ∂“π»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„π‡°≥±å°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫‚¥¬„Àâªî¥ª√–°“»‰«â ≥  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

 ”π—°ß“πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“ √«¡∑—ÈßµâÕß·®âß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâºŸâª°§√Õß¢Õß‡¥Á°∑√“∫

°àÕπ‡¥Á°‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëßªï

¡“µ√“ ˆ „ÀâºŸâª°§√Õß àß‡¥Á°‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“

‡¡◊ËÕºŸâª°§√Õß√âÕß¢Õ „Àâ ∂“π»÷°…“¡’Õ”π“®ºàÕπº—π„Àâ‡¥Á°‡¢â“‡√’¬π°àÕπÀ√◊ÕÀ≈—ßÕ“¬ÿµ“¡‡°≥±å

°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥

¡“µ√“ ˜ „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’Õ”π“®‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’Ë„¥Ê „π‡«≈“√–À«à“ßæ√–Õ“∑‘µ¬å¢÷Èπ

·≈–æ√–Õ“∑‘µ¬åµ°À√◊Õ„π‡«≈“∑”°“√¢Õß ∂“π∑’Ëπ—Èπ ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫°“√‡¢â“‡√’¬π¢Õß‡¥Á° À“°æ∫«à“¡’

‡¥Á°‰¡à‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“µ“¡¡“µ√“ ı „Àâ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡¥Á°π—Èπ ‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“π—Èπ

·≈â«√“¬ß“π„Àâ§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈â«·µà°√≥’ ∑√“∫

„π°√≥’∑’Ë‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√„Àâ‡¥Á°‰¥â‡¢â“‡√’¬πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â  „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

√“¬ß“π„Àâ§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑âÕß∑’Ë∑’Ëæ∫‡¥Á° ·≈â«·µà°√≥’

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡¥Á°‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“



Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚ¯ °

¡“µ√“ ¯ „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«·°à∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß

∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ˘ „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë „ÀâºŸâ´÷Ëß‡°’Ë¬«¢âÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

µ“¡ ¡§«√

¡“µ√“ Ò „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π

µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“

¡“µ√“ ÒÒ ºŸâ„¥ ÷́Ëß¡‘„™àºŸâª°§√Õß ¡’‡¥Á° ÷́Ëß‰¡à‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“Õ“»—¬Õ¬Ÿà¥â«¬ µâÕß·®âß

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈â«·µà°√≥’ ¿“¬„πÀπ÷Ëß‡¥◊Õππ—∫·µà«—π∑’Ë

‡¥Á°¡“Õ“»—¬Õ¬Ÿà ‡«âπ·µàºŸâª°§√Õß‰¥âÕ“»—¬Õ¬Ÿà¥â«¬°—∫ºŸâπ—Èπ

°“√·®âß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ÒÚ „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ §≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

·≈– ∂“π»÷°…“ ®—¥°“√»÷°…“‡ªìπæ‘‡»… ”À√—∫‡¥Á°∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“

Õ“√¡≥å  —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√à“ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ‡¥Á° ÷́Ëß‰¡à “¡“√∂

æ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â À√◊Õ‰¡à¡’ºŸâ¥Ÿ·≈ À√◊Õ¥âÕ¬‚Õ°“  À√◊Õ‡¥Á°∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…„Àâ‰¥â√—∫°“√»÷°…“

¿“§∫—ß§—∫¥â«¬√Ÿª·∫∫·≈–«‘∏’°“√∑’Ë‡À¡“– ¡ √«¡∑—Èß°“√‰¥â√—∫ ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°  ◊ËÕ ∫√‘°“√ ·≈–

§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕ◊Ëπ„¥µ“¡§«“¡®”‡ªìπ ‡æ◊ËÕª√–°—π‚Õ°“ ·≈–§«“¡‡ ¡Õ¿“§„π°“√‰¥â√—∫°“√»÷°…“

¿“§∫—ß§—∫

¡“µ√“ ÒÛ ºŸâª°§√Õß∑’Ë‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ˆ µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßæ—π∫“∑

¡“µ√“ ÒÙ ºŸâ„¥‰¡àÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ ˘ µâÕß√–«“ß‚∑…

ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßæ—π∫“∑

¡“µ√“ Òı ºŸâ„¥‚¥¬ª√“»®“°‡ÀµÿÕ—π ¡§«√ °√–∑”¥â«¬ª√–°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡¥Á°¡‘‰¥â‡√’¬π

„π ∂“π»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑

¡“µ√“ Òˆ ºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ÒÒ À√◊Õ·®âß¢âÕ¡Ÿ≈Õ—π‡ªìπ‡∑Á® µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫

‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑

¡“µ√“ Ò˜ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“

·Ààß™“µ‘ ∑”Àπâ“∑’Ë·∑π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

¡“µ√“ Ò¯ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ §≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“°‘ËßÕ”‡¿Õ
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚ¯ °

·≈â«·µà°√≥’ ∑”Àπâ“∑’Ë·∑π§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–„Àâ ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√  ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“Õ”‡¿Õ À√◊Õ ”π—°ß“π°“√ª√–∂¡»÷°…“°‘ËßÕ”‡¿Õ ·≈â«·µà°√≥’

∑”Àπâ“∑’Ë·∑π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ Ò˘ „Àâ∫√√¥“°Æ°√–∑√«ß ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–§” —Ëß∑’ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘ª√–∂¡»÷°…“ æ.». ÚıÚÛ ´÷Ëß„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’Èª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

¬—ß§ß„™â∫—ß§—∫‰¥âµàÕ‰ª‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ Ú „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’

Õ”π“®·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë °—∫¡’Õ”π“®ÕÕ°ª√–°“»‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« „Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘‰¥â°”Àπ¥

„Àâ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâª°§√Õß¡’Àπâ“∑’Ë®—¥„Àâ∫ÿµ√À√◊Õ∫ÿ§§≈ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈‰¥â√—∫°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫®”π«π‡°â“ªï

‚¥¬„Àâ‡¥Á°´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ªï∑’Ë‡®Á¥‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π®πÕ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ªï∑’Ë ‘∫À° ‡«âπ·µà®– Õ∫‰¥â™—Èπªï∑’Ë‡°â“

¢Õß°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫ ®÷ß ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–∂¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫

°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“« ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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                                ร�าง 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
เร่ือง การจัดสรรโอกาสเข�าศึกษาต�อระหว�างสถานศึกษาท่ีอยู�ในเกณฑ(การศึกษาภาคบังคับ 

ป+การศึกษา ............... 
---------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)         
พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ4และวิธีการ 
นับอายุเด็ก เพื่อเข(ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร ในคราวประชุม คร้ังท่ี........./.........เม่ือวันที่.....................................จึงประกาศการจัดสรร
โอกาสเข(าศึกษาต�อระหว�างสถานศึกษาที่อยู�ในเกณฑ4การศึกษาภาคบังคับ ดังน้ี 
  ๑. ให(บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเป@นผู(ใช( อํานาจปกครอง หรือผู(ปกครอง 
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย4ของเด็กที่สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปBท่ี ๖ ในปBการศึกษา 
................ส�งเด็กในความปกครองไปเข(าเรียนต�อในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษา
ตอนต(น ตามบัญชีแสดงรายชื่อสถานศึกษาท่ีแนบท(ายประกาศนี้ พร(อมทั้งส�งเด็กเข(าเรียนตามกําหนดการ   
ของสถานศึกษา ตั้งแต�ปBการศึกษา ................ เป@นต(นไป จนกว�าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปBที่ ๓ หรืออายุ 
ย�างเข(าปBที่สิบหก 
  ๒. เม่ือบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเป@นผู(ใช(อํานาจปกครอง หรือผู(ปกครอง 
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย4ของเด็กคนใดได(รับแจ(งการจัดสรรโอกาสระหว�างสถานศึกษาแล(ว  
ไม�ส�งเด็กเข(าเรียนต�อหรือกระทําการด(วยประการใด ๆ อันเป@นเหตุให(เด็กมิได(เข(าเรียนในสถานศึกษา  
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให(ถือว�าไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต(องระวางโทษปรับไม�เกินหน่ึงพันบาท หรือไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี........................................  พ.ศ. ................ 
 
 
 
 

                     (............................................) 
                    ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน(าที่แทน 

                    ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
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(ตัวอย�างหนังสือแจ�ง) 

 

 

 
ท่ี ศธ ๐๔๓๒๘........  /                                        โรงเรียน......................................................... 
                   ......................................................... 
 

      วันที่.........เดือน .........................  พ.ศ............ 
 

เร่ือง  ให(ส�งเด็กที่อยู�ในความปกครองเข(าเรียนต�อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น 
 

เรียน  (ชื่อผู(ปกครอง) ......................................... 
 

  ด(วยพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได(กําหนดให(ผู(ปกครองของเด็กที่มีอายุ
ย�างเข(าปBที่เจ็ดถึงอายุย�างเข(าปBที่สิบหก เข(าเรียนในสถานศึกษา  เว(นแต�เด็กที่สอบได(ชั้นปBที่เก(าของการศึกษา
ภาคบังคับแล(ว  โรงเรียน......................................................ได(ตรวจสอบแล(วมีเด็กในความปกครองของท�าน  
ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษา จะต(องเรียนต�อจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น (ม. ๓) เว(นแต�มีอายุ 
ย�างเข(าปBที่สิบหก ดังน้ี 
  ๑. เด็กชาย/เด็กหญิง........................................ เกิดวันท่ี...................................... 
  ๒. เด็กชาย/เด็กหญิง.......................................  เกิดวันที่...................................... 
  ๓. เด็กชาย/เด็กหญิง.......................................  เกิดวันที่...................................... 
 

  ฉะน้ัน จึงขอให(ท�านส�งเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปBที่ ๖ เข(าเรียนต�อในโรงเรียนที่เปHดสอน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต(น ในปBการศึกษาถัดจากปBการศึกษาท่ีจบชั้นดังกล�าวเป@นต(นไป จนกว�าจะพ(นเกณฑ4
การศึกษาภาคบังคับ  หากฝJาฝKนจะมีความผิดตามมาตรา ๑๓ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ต(องระวางโทษปรับไม�เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ(วน) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      
                                                 (..................................................................) 

    ตําแหน�ง ผู(อํานวยการโรงเรียน................................... 
 

             

 

 



 
คณะผู�จัดทํา 

 
 ที่ปรึกษา    
 1. นางสุพร  สามัตถิยะ  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
 2. นายธีรภัทร  วงษ(สว)าง   รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
 3. นายธิติวัฒน(  พิไลวงศ(   รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
 
 คณะทํางาน 
 1. นายธิติวัฒน(  พิไลวงศ(   รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
 2. นายวริทธิ์  จารุเกษม         ผู�อํานวยการกลุ)มส)งเสริมการจัดการศึกษา  
 3. นางสาววิสาขา  เบ�าทอง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   
 4. นายณัฐพงศ(  นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
 5. นางสาวนุชนาฎ  ทองนู นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 6. นางสาวชนากานต(  ทรัพย(สมาน นักวิชาการศึกษา 
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