คํานํา
ตามที่ กระทรวงศึ กษาธิการ มีนโยบายการจัดการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ปงบประมาณ
พ.ศ.2565 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด+านโอกาส “เราจะไม/ทิ้งใครไว+ข+างหลัง” :
เท/าเทียม เข+าถึง ส/งต/อ มีอาชีพ นั้น ซึ่งนโยบายดังกล/าวเป7นนโยบายเร/งด/วนของกระทรวงศึกษา ฉบับลงวันที่
29 ตุ ล าคม 2564 ข+ อ ๓ เรื่ อ ง เด็ ก ตกหล/ น และเด็ ก ออกกลางคั น โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารร/ ว มกั บ ทุ ก
หน/วยงานที่จัดการศึกษาและภาคีเครือข/าย เพื่อหาแนวทางในการนําเด็กตกหล/น/ออกกลางคัน (ทั้งเด็กปกติ
และเด็กพิการ) กลับเข+าสู/ระบบการศึกษาให+มากที่สุด โดยหน/วยงานภายใต+สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง สพฐ.
สอศ. สช. และ กศน. บูรณาการทํางานร/วมกัน เพื่อให+เด็กได+รับการศึกษาอย/างน+อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และได+เรียนต/อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการส/งเสริมด+านอาชีพเพื่อการมีงานทํา นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีนักเรียนตกหล/นและออกกลางคันจากฐานข+อมูล
ระบบจัดเก็บข+อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และฐานข+อมูลกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
จึง จั ดทํ าคู/ มือพาน+ องกลั บมาเรี ยน ของสํ านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ กษามุก ดาหาร เพื่ อประกอบ
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใช+เป7น
แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
แนวปฏิบัติการติดตามเด็กเข-าเรียน
1. กรณีผู-ปกครองไม3ส3งเด็กเข-าเรียน
เมื่ อ สถานศึ ก ษาตรวจสอบพบวาผู ปกครองไมสงเด็ ก ที่ มี อ ายุ ถึ ง เกณฑ% ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ที่ เรี ย นจบชั้น ประถมศึ ก ษาป+ ที่ 6 จากสถานศึ ก ษาที่ มิ ไ ดเป. ดสอนระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนตน เขาเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาป+ที่ 1 ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรื อองค%ก รปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ กําหนด ในวันเป.ดเรียนภาคตน มีแนวทางดําเนินการติดตามเด็กเขาเรียน ดังนี้
1.1 ใหสถานศึ ก ษาที่ รั บ ผิ ด ชอบเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของเด็ ก ตรวจสอบ ติ ด ตาม ใหผู ปกครอง
สงเด็กเขาเรียน
๑.2 ภายในเจ็ดวันนับแตวันเป.ดเรียนภาคตน ถาผูปกครองยังไมสงเด็กเขาเรียนใหสถานศึก ษา
แจงเป9 น หนั ง สื อ ใหผู ปกครองทราบ เพื่อนํ า เด็ ก มาเขาเรี ย นโดยสงทางไปรษณี ย% ล งทะเบีย นตอบรั บ หรื อ
ใหผูปกครองลงชื่ อรั บหนั งสือโดยตรง พรอมทั้งรายงานคณะกรรมการศึ กษาธิ ก ารจัง หวั ด องค%กรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือหนวยงาน ที่จัดการศึกษาภาคบังคับแลวแตกรณีทราบ
1.3 คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด หรื อองค% ก รปกครองสวนทองถิ่ น หรื อหนวยงานที่ จั ด
การศึกษาภาคบังคับ แจงเป9นหนังสือสงทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ เตือนใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนโดยพลัน
1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
แลวแตกรณี ประสานกับพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ เพื่อติดตามผลการสงเด็ก
เขาเรียน
1.5 ภายหลังจากผูปกครองไดรับหนังสือแจงเตือนใหสงเด็กเขาเรียนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หรือองค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี แลวผูปกครองยังไมสง
เด็ ก เขาเรี ย น ใหพนั ก งานเจาหนาที่ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แตงตั้ ง พนั ก งานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ดําเนินการตรวจสอบ
คนเขาเรียน พิจารณาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 7
2. กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน
2.1 เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ในหนึ่งเดือน ใหสถานศึกษา
แจงเป9นหนังสือเตือนใหผูปกครองนําเด็กมาเขาเรียนโดยพลัน โดยสงทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับหรื อ
ใหผูปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง โดยแจงเตือน 2 ครั้ง
2.2 ถาผูปกครองไมสงเด็กเขาเรียนภายหลังจากไดรับแจงเป9นหนังสือตามขอ 2.1 สถานศึกษา
รายงานใหคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด องค% ก รปกครองสวนทองถิ่ น หรื อหนวยงานที่ จัด การศึ ก ษา
ภาคบังคับแลวแตกรณีทราบ
2.3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แลวแตกรณี ดําเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อใหเด็กไดเขาเรียน หรือดําเนินการตามมาตรา 15
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
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แนวปฏิบัติการจําหน3ายนักเรียน
การจําหนายนักเรียน หมายถึง การดําเนินการใหนักเรียนพนสภาพการเป9นนักเรียนจากโรงเรี ยนที่
เรียนอยูโดยสาเหตุที่จะจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได มีอยู 5 สาเหตุ คือ
โดยสาเหตุ 1. นักเรียนยายโรงเรียน
2. นักเรียนถึงแกกรรม
3. นักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเป9นเวลานาน และไมมีตัวตนอยูในพื้นที่
4. นักเรียนอายุพนเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับ
5. นักเรียนเรียนจบการศึกษา (เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ 3)
การจําหน3ายนักเรียน กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 3
๑. กรณีนักเรียนย-ายโรงเรียน
๑.1 สถานศึ ก ษา ขออนุ ญ าตจํ า หนายนั ก เรี ย นที่ ข อยายไปเขาเรี ย นในสถานศึ ก ษาอื่ น ตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี
๑.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แลวแตกรณี ที่กํากับ ดูแลสถานศึกษาที่นักเรียนยายออก พิจารณาและแจงผลการพิจารณาอนุญาต
จําหนายนักเรียน ภายใน 7 วันทําการ ใหสถานศึกษาทราบ
๑.๒.๑ อนุญาต กรณีไดรับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนยายเขา (กรณียายภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือไดรับแจงจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับแลวแตกรณี (กรณียายตางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือตางสังกัดวานักเรียนที่ขอยายไดเขาเรียนแลว)
๑.๒.๒ ไมอนุญาต กรณีไดรับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนยายเขา (กรณียายภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือไดรับแจงจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับแลวแตกรณี (กรณียายตางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือตางสังกัดวานักเรียนที่ขอยายไมไดไปเขาเรียน)
๑.๓ สถานศึกษา จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีไดรับอนุญาต
๑.4 สถานศึกษาที่นักเรียนยายออกติดตามเด็กเขาเรียน กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
องค% ก รปกครองสวนทองถิ่ น หรือหนวยงานที่ จัด การศึก ษาภาคบั ง คั บ แลวแตกรณี ไมอนุ ญ าตใหจํ า หนาย
นักเรียน เนื่องจากไมไปเขาเรียนตามที่ขอยาย หากไมสามารถติดตามนักเรียนมาเขาเรียนได ใหดําเนินการขอ
อนุญาตจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนดวยเหตุนักเรียนไมมีตัวตนอยูในพื้นที่
๒. กรณีนักเรียนถึงแก3กรรม
๒.1 สถานศึกษาขอสําเนาใบมรณบัตรของนักเรียนที่ถึงแกกรรมจากผูปกครอง โดยตรวจสอบกับ
สําเนาเอกสารฉบับจริงกอนดําเนินการอื่นใด
2.๒ สถานศึกษา ขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่ถึงแกกรรมตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี
๒.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แลวแตกรณี พิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียน และแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาทราบ
๒.4 สถานศึกษาจําหนายนักเรียนที่ถึงแกกรรมออกจากทะเบียนนักเรียน
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๓. กรณีนักเรียนหยุดเรียนติดต3อกันเป<นเวลานาน และไม3มีตัวตนอยู3ในพื้นที่
๓.1 สถานศึกษา ขอหนังสือรับรองการไมมีตัวตนของผูปกครอง และนักเรียนจากผูใหญบาน หรือ
กํานัน หรือจากอําเภอ/กิ่งอําเภอ องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี
๓.2 สถานศึกษา ขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่หยุดเรียนเป9นเวลานาน ผูปกครองและนักเรียน
ไมมีตัวตนในพื้นที่ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค%กรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาค
บังคับ แลวแตกรณี
๓.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แลวแตกรณี พิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียน และแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาทราบ
๓.4 สถานศึกษาจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
๔. กรณีนักเรียนอายุพ-นเกณฑAการศึกษาภาคบังคับ
เมื่อนัก เรี ยนมีอายุ พนเกณฑ% ก ารศึ กษาภาคบัง คับ และผู ปกครองไมประสงค% จ ะใหนั ก เรี ย น
เรียนอยูในสถานศึกษาตอไป ใหสถานศึกษาพิจารณาจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน แลวรายงาน
สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา องค%ก รปกครองสวนทองถิ ่น หรือ หนวยงานที ่จัด การศึก ษาภาคบัง คับ
แลวแตกรณีทราบ
5. กรณีนักเรียนเรียนจบการศึกษา
กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป+ที่สาม เมื่อสถานศึกษาไดรับอนุมัติตัดสินผลการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป+ที่สามแลวใหดําเนินการ
๕.1 จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
๕.2 รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแต
กรณี ท ราบ รายละเอี ย ดการจํ า หนายนั ก เรี ย น ปรากฎตามแผนภู มิ แ สดงขั้ น ตอนการจํ า หนายนั ก เรี ย น
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตามที่แนบ

คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

๕

คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

๖

คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

๗

มาตรการช3วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน-มออกกลางคัน
หรือออกกลางคัน ป5การศึกษา 2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

๘

มาตรการช3วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน-มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ป5การศึกษา 2565
กรณีขอเข-าศึกษาต3อ ณ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานส3งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ขั้นตอนการดําเนินการขอเขาศึกษาตอ ณ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตามโครงการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน หรือออกกลางคัน
ป+การศึกษา 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
1. สถานศึกษาสํ ารวจขอมูลนักเรี ยนที่ มีแนวโนมออกกลางคัน/ออกกลางคั น (เฉพาะเด็ กมัธยมศึ กษา
ตอนตน)
2. ประสานกั บสํ านัก งานสงเสริ มการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศัย (กศน.อํ าเภอ)
เพื่อสงตัวนักเรียน (เฉพาะกลุมที่เรียนและมีเกรดแลวเทานั้น) เขาเรียนตอ กศน. เพื่อใหจบการศึกษมัธยมศึกษา
ตอนตน
3. ประสานกับผูปกครองชี้แจงทําความเขาใจในการสงตอนักเรียนเรียนตอ กศน. เพื่อเป9นการลดจํานวน
เด็กออกกลางคันของสถานศึกษา
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบ (สําหรับยื่น กศน.)
❖ บันทึกขอความเสนอขอไปศึกษาตอ กศน.
จํานวน 2 ฉบับ
❖ หลักฐานการศึกษา แบบ ปพ. 1:บ ติดรูปถายประทับตรารับรองของโรงเรียน
(ตัวจริงและสําเนา) รวม
จํานวน 2 ฉบับ
(โรงเรียนรับรองหลักฐานที่มีผลการเรียนของนักเรียนไมนอยกวา 1 ป+การศึกษา)
❖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา/มารดา/ผูปกครอง
จํานวน 2 ฉบับ
❖ สําเนาทะเบียนบานของบิดา/มารดา/ผูปกครอง
จํานวน ๒ ฉบับ
❖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน
จํานวน 2 ฉบับ
❖ สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน
จํานวน 2 ฉบับ
5. สงขอมูลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ทําหนังสือสงตัวนักเรียนเพื่ อเขา
เรียนตอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่ กศน.อําเภอ
6. ใหโรงเรียนจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียน และไมตองรายงานผลการสํารวจเด็กที่มีแนวโนม
ออกกลางคัน/เด็กออกกลางคัน ป+การศึกษา 2564 เพื่อให กศน.อําเภอ สามารถรับเขาศึกษาตอได
▪ นักเรียนมีแนวโนมออกกลางคัน คือ มาเรียนบางไมมาบาง ใหโรงเรียนติดตามจนถึง ที่ สุ ด
(หามบังคับใหนักเรียนลาออก) หากคาดวาจะเรียนไมจบแนนอนใหแนะนําใหผูปกครองพานักเรียนไปเรียนตอ
กศน. เพื่อใหมีโอกาสเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
▪ นักเรียนออกกลางคัน คือ ไมมาเรียนเลยติดตอกันเป9นระยะเวลา 1 ภาคเรียน หากติดตอ/
ติดตามไมไดหรือติดตามไดแลวแตไมยอมมาเรียน หรือไมตองการเรียนในระบบแลว แนะนําใหไปเรียนตอ กศน.
(ใหโรงเรียนจําหนายรายชื่อออกจากทะเบียน ไมควรเก็บไวในทะเบียน พึงระวังเรื่องการตรวจสอบการเบิ ก
เงินอุดหนุน ถึงแมวาอายุของเด็กจะอยู ในเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับ หรือพนเกณฑ%แลวก็ตามดังเชนกรณี
หลายโรงเรียนถูกตรวจสอบตองสงคืนเงินอุดหนุนตาง ๆ และดําเนินการทางวินัยฯ)

คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

๙

(ตัวอย3างหนังสือ)

ที่ ศธ ..............................

โรงเรียน.........................................................
หมูที่....... ตําบล................ อําเภอ.................
จังหวัดมุกดาหาร
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ..............

เรื่อง ขออนุญาตจําหนายนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับที่ประสงค%เขาศึกษาตอศูนย%การการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
สิ่งที่สงมาดวย 1. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจําหนายนักเรียน
2. สําเนาบันทึกขอความผูปกครองนักเรียน
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียน
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา/มารดา/ผูปกครอง
๕. สําเนาทะเบียนบานของบิดา/มารดา/ผูปกครอง
๖. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑:บ)

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ดวย นักเรียนจากโรงเรียน......................................ตําบล...................... อําเภอ...........................
และมีภูมิลําเนาในเขตบริการของโรงเรียน....................................................จํานวน....................คน ที่ผูปกครอง
มีความประสงค%จะใหนักเรียนเขาเรียนในศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................
จังหวัด.............................
ในการนี้ โรงเรียน...............................................................ไดสงบัญชีรายชื่อมาพรอมหนังสือนี้
และขออนุญาตจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียน เมื่อไดรับแจงการเขาเรียนของนักเรียนจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร แลว รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(......................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน.........................................

คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

๑๐

บันทึกข-อความ
ส3วนราชการ โรงเรียน........................................... สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ที่ ........................................................ วันที่ ..................................................................
เรื่อง แจงความประสงค%ไปศึกษาตอที่ กศน. ..................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.............................................................................
ดวย ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ......................................................... เลขประจําตัวประชาชน
…………………………….. เปนผูปกครอง (...............)(ระบุสถานะ) ของ เด็กชาย/เด็กหญิง.................................
เลขประชาชนเลขที่................................... เกิดวันที่.................................. อายุ................ ป+..........เดือน ศึกษา
ที่โรงเรียน.................................................................. ตั้งแต3ภาคเรียนที่……… ป+การศึกษา……………… จนถึงภาค
เรียนที่..................... ป+การศึกษา..........................
ขาพเจามีความประสงค6ขอหนังสือรับรอง เพื่อส3ง เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................
ซี่งอยู3ในปกครองของขาพเจา ไปศึกษาต3อที่ กศน. ................................................................................ เนื่องจาก
ฐานะครอบครัวยากจน

มีป;ญหาปรับตัวในโรงเรียน

บิดา มารดา แยกกันอยู3/หย3าราง

บิดามีครอบครัวใหม3

มารดามีครอบครัวใหม3

บิดา เสียชีวิต

มารดา เสียชีวิต

ประกอบอาชีพเปนกําลังหลักช3วยเหลือครอบครัว

อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................
(เลือกสาเหตุขางตนไดมากกว3า 1 ขอ)
ทั้งนี้ ไดรับทราบคําแนะนําดานการประพฤติ ปฏิบัติตนในการศึกษาเล3าเรียนต3อที่ กศน. รวมถึง
การดํ ารงชี วิต และการดู แ ลช3วยเหลื อบุต ร จากผู อํ า นวยการโรงเรี ย น/รองผู อํ านวยการโรงเรี ยน และครู
แนะแนว/ครูที่ปรึกษา ซึ่งจะนําไปปฏิบัติเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ต3อไป โดยไดแนบหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
.............................................................ผูปกครอง
(..........................................................)
โทรศัพท6 (ผูปกครอง)………………………………………..
โทรศัพท6 (นักเรียน)……………………………………………

คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

๑๑

ตัวอย3างแบบแจ-งผลการรับนักเรียนที่ย-ายไปเข-าเรียน

ที่ ..................................

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

เรื่อง แจงผลการรับนักเรียนที่ยายไปเขาเรียน
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.................................
อางถึง หนังสือโรงเรียน......................ที่...........ลงวันที่........เดือน......................พ.ศ. ..............
ตามหนังสือที่อางถึง..............................................................ไดสงหลักฐานการยายนักเรียนไป
เขาเรียน 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..................................................... ❑ ยังไมไดรับนักเรียนดังกลาวเขาเรียน
❑ ไดรับนักเรียนดังกลาวเขาเรียนแลว ตั้งแตวันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………….………………….……………….
(………………………………………..……….)
ตําแหนง......................................................
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มาตรการและแนวทางดําเนินการให-เด็กอยู3ในระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และการแก-ไขปEญหานักเรียนออกกลางคัน ป5การศึกษา 2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ความเป<นมาและความสําคัญ
ตามบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 54 “รั ฐ ตอง
ดํ าเนิ นการใหเด็ก ทุ ก คนไดรั บ การศึ ก ษาเป9 น เวลาสิ บ สองป+ ตั้ง แตกอนวั ย เรี ยนจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” โดยเจตนารมณ%ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติทุก
ฉบั บ ตองการที่ จ ะใหเด็ ก ที่ อ ยู ในผื น แผนดิ น ไทยทุ ก คนไดเขารั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและเขาศึ ก ษา
ภาคบังคับ 9 ป+ จึงเป9นหนาที่ของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ย วของตองรับ เด็กในเขตพื้นที่บริการหรื อ
เด็กในความรับผิดชอบที่มีอายุยางเขาป+ที่เจ็ดไดเขาศึกษา จนจบการศึกษาภาคบังคับและไดศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นตอไป แตปVญหาที่เกิดขึ้นโดยตลอด คือ ปVญหาที่เด็กสวนหนึ่ง ไมสามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคั บ
โดยสาเหตุตาง ๆ
ปVญหาการออกกลางคันของนักเรียนเกิดขึ้นมานานและดูจะเป9นปVญหาปกติของโรงเรียนที่ผูเกี่ยวของ
หลายคนเห็ น วาไมใชเรื่ องที่ เป9 นปV ญ หาจึ งไมไดหาแนวทางที่ เหมาะสมเพื่ อแกปV ญ หาทํ า ใหเกิ ดผลเสี ย หาย
ตอประเทศ หลายประการทั้งความสูญเสียงบประมาณทางการศึกษาที่รัฐจัดใหมีการศึกษาทําใหทรัพยากร
บุคคลที่ควรจะเป9นกําลังของชาติ กลายเป9นทรัพยากรบุคคลที่มีปVญหาและตองเสียงบประมาณในการแกไข
ปVญหาบุคคลที่อาจจะกอขึ้น เป9นการสูญเปลาดานการศึกษาเมื่อคํานวณตนทุนผลผลิตดานการศึกษาอยางมาก
และที่สําคัญการแกปVญหาเด็กออกกลางคันเป9นการชวยเหลือเด็กใหมีโอกาสเรียนรูอยางมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จึงไดจัดทํามาตรการและแนวทาง
ดําเนินการใหเด็กอยูในระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการแกไขปVญหานักเรียนออกกลางคัน ป+การศึกษา 2565
เพื่ อใชในการแกปV ญหานั กเรี ยนที่ มี แนวโนมออกกลางคั น และนั กเรี ยนออกกลางคั น ตลอดจนการใหวิ ธี การ
ชวยเหลือนักเรียนใหไดเรียนตอในระบบหรื อการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัย อาชีวศึกษา
องค%กรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวแตกรณี
เปFาหมาย
1. เด็กในเขตพื้นที่บริการที่มีอายุตามเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับไดเรียนจบจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
2. ติดตามเด็กนักเรียนที่ขาดเรียน หรือมาเรียนบางไมมาเรียนบาง หรือติดตามผูปกครองไปประกอบ
อาชีพระยะสั้น ๆ ใหกลับเขามาเรียนในระบบ จนจบการศึกษาภาคบังคับ
3. ติดตามเด็กนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน หรือออกกลางคันใหกลับมาเรียนในระบบหรื อ
เรียนตอที่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จนจบการศึกษาภาคบังคับ
ขอบเขตการดําเนินงาน
สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ของโรงเรียนในสังกัด และประสาน
การดําเนินงานกับเครือขายการดูแลชวยเหลือนักเรียนในจังหวัดใหมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียนให
กลับมาเขาสูระบบการศึกษาและจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ผลที่คาดว3าจะได-รับ
1. เด็กในเขตพื้นที่บริการไดรับการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาเรียนตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพิ่มขึ้น
2. มีขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปVญหาและสาเหตุแนวโนมการออกกลางคัน หรือการออกกลางคันของนักเรียน
นําไปสูการแกไขปVญหาอยางถูกตองและเป9นระบบ ทําใหอัตราการออกกลางคันลดนอยลงหรือหมดไปในที่สุด
คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
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คํานิยาม
แนวทางการส3ง เสริ ม สนั บสนุ นให- เด็ กเข- าเรีย น หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการในการนํ า เด็ ก
เขาสูระบบการศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเรียนต3อเนื่อง หมายถึง การเรียนชั้นประถมศึกษาป+ที่ 1 ตอเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ 3 และ
มัธยมศึกษาป+ที่ 6
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นประถมศึกษาป+ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ 3 ของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
เด็ก หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุยางเขาป+ที่เจ็ดจนถึงอายุยางเขาป+ที่สิบหก เวนแตเด็กที่สอบไดชั้นป+ที่เกา
ของการศึกษาภาคบังคับแลว
เด็กตกหล3น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็ ก ที่ มี แ นวโน- ม ออกกลางคั น หมายถึ ง เด็ ก ที่ กํ า ลั ง เรี ย นอยู แตมี แ นวโนมออกจากสถานศึ ก ษา
ดวยสาเหตุตาง ๆ กอนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป+ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป+
เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเขาเรียนในสถานศึกษาแลวแตออกจาก
สถานศึกษาดวยสาเหตุตาง ๆ กอนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป+ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป+
พนักงานเจ-าหน- าที่ หมายถึง ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติ ราชการตามพระราชบัญญัติการศึก ษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ผู-ปกครอง หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป9นผูใชอํานาจปกครองหรื อผูปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย% และหมายรวมถึงบุคคลที่เด็กอยูดวยเป9นประจําหรือเด็กที่อยูรับใชการงาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกําหนดขึ้นเพื่อใชเป9นขอบเขตในการรับนักเรียน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยมอบ
อํานาจใหคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการตามหลักเกณฑ% ระเบียบที่เกี่ยวของ
องคAกรปกครองส3วนท-องถิ่น หมายถึง องค%กรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานศึกษาอยูในสังกัด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข-าเรียนโดยใช-แนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
1. กรณีผู-ปกครองไม3ส3งเด็กเข-าเรียน
เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบพบวาผูปกครองไมสงเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ%การศึกษาภาคบังคับที่เรียนจบ
ชั้นประถมศึกษาป+ที่ ๖ เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ 1 ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค% กร
ปกครองสวนทองถิ่น กําหนดในวันเป.ดเรียนภาคตน มีแนวทางดําเนินการติดตามเด็กเขาเรียน ดังนี้
1.1 ใหสถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการของเด็กตรวจสอบ ติดตามใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียน
1.2 ภายในเจ็ดวันนับแตวันเป.ดเรียนภาคตน ถาผูปกครองยังไมสงเด็กเขาเรียนใหสถานศึก ษา
แจงเป9นหนังสื อใหผู ปกครองทราบ เพื่อนําเด็ กมาเขาเรียนโดยสงทางไปรษณีย%ล งทะเบีย นตอบรับ หรื อให
ผูปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง พรอมทั้งรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค%กรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณีทราบ
1.3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แจงเป9นหนังสือสงทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ เตือนใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนโดยพลัน
1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แลวแตกรณี ประสานกับสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการสงเด็กเขาเรียน
คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
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1.5 ภายหลังจากผูปกครองไดรับหนังสือแจงเตือนใหสงเด็กเขาเรียนของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี หากผูปกครองยังไม
สงเด็ก เขาเรี ยนใหคณะกรรมการศึ กษาธิ ก ารจั ง หวั ด หรื อองค% กรปกครองสวนทองถิ่น หรื อหนวยงานที่ จั ด
การศึกษาภาคบังคับ ดําเนินการตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2. กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน
2.1 เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ในหนึ่งเดือน ใหสถานศึกษา
แจงเป9นหนังสือเตือนใหผูปกครองนําเด็กมาเขาเรียนโดยพลัน โดยสงทางไปรษณีย%ลงทะเบียนตอบรับ หรือให
ผูปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง
2.2 ถาผูปกครองไมสงเด็กเขาเรียนภายหลังจากไดรับแจงเป9นหนังสือแลว สถานศึกษารายงานให
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
แลวแตกรณีทราบ
๒.๓ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด องค%กรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แลงแตกรณี ดําเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อใหเด็กไดเขาเรียน หรือดําเนินการตามมาตรา 15
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
3. การส3งนักเรียนที่มีแนวโน-มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน เข-าเรียนต3อการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 สถานศึกษาสํารวจขอมูลนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ตามระยะเวลา
ที่กําหนด
3.2 สถานศึกษา ดําเนินการติดตามเด็กกลับเขาเรียนในระบบจนถึงที่สุดแลว แตเด็กไมกลับเขา
เรียนหรือยืนยันไมเรียนตอในระบบ
3.3 ประสานกั น ผู ปกครอง เพื่ อ ชี้ แ จงทํ า ความเขาใจในการสงตอนั ก เรี ย น เพื่ อเขาเรี ย นตอ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหเด็กเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
3.4 ประสานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงตัวเด็ก
นักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ที่ไมประสงค%จะเรียน (เฉพาะนักเรียนอายุไมถึง 15 ป+)
ในระบบการศึกษาแลว เขาเรียนตอเพื่อใหจบการศึกษาภาคบังคับ
3.5 สถานศึกษา สงขอมูลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนังสือสงตัวนักเรียนเพื่อเขาเรียนตอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.6 สถานศึกษา ดําเนินการจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียน และไมตองรายงานผลการสํารวจ
เด็กที่มีแนวโนมออกกลางคัน หรือเด็กออกกลางคัน ซึ่งถือวาเป9นการยายสถานศึกษา เพื่อใหสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถรับเขาศึกษาตอได
3.7 จัดเตรียมเอกสารประกอบ สําหรับสงตัวนักเรียนเขาเรียนตอที่สํานักงานสงเสริมการศึก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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แบบสํารวจข-อมูลนักเรียนที่มีแนวโน-มออกกลางคัน หรือออกกลางคัน ป5การศึกษา 2565
โรงเรียน....................................................อําเภอ............................ตําบล........................จังหวัด.................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
1. ข-อมูลทั่วไป (รายบุคคล)
ชื่อ-สกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..................................................เกิดวัน/เดือน/ป+......................................
อายุ..........ป+ ..........เดือน เลขประจําตัวประชาชน..............................................บานเลขที่.............หมู...........
ชื่อหมูบาน................................ตรอก/ซอย..........................ถนน............................ตําบล...............................
อําเภอ.......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย%................โทรมือถือ..........................
ชื่อ-สุกล (บิดา).........................................................ชื่อ-สกุล (มารดา) ............................................................
1.1 สถานภาพของเด็ก สัญชาติ..........................ไรสัญชาติ (ตางดาว/ชาติพันธุ%)...............................
1.2 สภาพทั่วไปของเด็กตามการคัดกรองของโรงเรียน
( ) กลุมมีปVญหาทั่วไป
( ) กลุมเสี่ยงแนวโนมออกกลางคัน
( ) กลุมเสี่ยงออกกลางคันไมเรียนตอในระบบ
1.3 ขอมูลจากการศึกษาเด็กเป9นรายบุคคล
- ดานความสามารถ ไดแก ( ) ผลการเรียนต่ํา ( ) ตองการพัฒนาความสามารถพิเศษ
- ดานครอบครัว ไดแก ( ) เศรษฐกิจรายไดไมเพียงพอ ( ) การคุมครองเด็กอยูในกลุมเสี่ยง
- ดานสุขภาพรางกาย ไดแก ( ) พิการ ( ) อุบัติเหตุ ( ) ปZวยเรื้อรังโรค...................................
- ดานอื่น ๆ ไดแก ( ) เกี่ยวของกับยาเสพติด ( ) พฤติกรรมไมเหมาะสม
- ดานสุขภาพจิต ไดแก ( ) การสัมพันธ%กับเพื่อน ( ) สัมพันธภาพทางสังคม
จํานวนพี่นอง...........คน เป9นบุตรลําดับที่...........ยังไมไดเขาเรียน............คน กําลังเรียน............คน
ทํางานแลว........คน รายไดของครอบครัว.........บาท/ป+ อาชีพบิดา มารดา/ผูปกครอง....................
1.4 สถานที่สามารถติดตอกับผูปกครองไดสะดวก
ชื่อ-สกุล....................................................บานเลขที่...........หมู......ชื่อหมูบาน.................................
ตรอก/ซอย......................ถนน.........................ตําบล...........................อําเภอ.................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย%.................โทรมือถือ.........................
2. สาเหตุที่ทําให-นักเรียนออกกลางคัน (อธิบายสาเหตุที่เกี่ยวข-องด-วย)
( ) ฐานะยากจน............................................................................................................................................
( ) มีปVญหาครอบครัว...................................................................................................................................
( ) สมรสแลว................................................................................................................................................
( ) มีปVญหาการปรับตัว.................................................................................................................................
( ) ตองคดี / ถูกจับ ......................................................................................................................................
( ) เจ็บปZวย / อุบัติเหตุ.................................................................................................................................
( ) อพยพตามผูปกครอง (ไมรวมการยายออกไปเรียนนอกเขตบริการ)........................................................
( ) หาเลี้ยงครอบครัว....................................................................................................................................
( ) กรณีอื่น ๆ (ระบุ) เชน ปVญหาเด็กติดเกมส%................................................................................................
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3. การดูแลช3วยเหลือ ติดตามเด็ก โรงเรียนได-ดําเนินการแล-ว ดังนี้
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. การต-องการความช3วยเหลือ
( ) จัดหาที่พักใหเด็กขณะเรียน
( ) จัดหาทุนการศึกษา
( ) จัดหาปVจจัยพื้นฐาน
( ) เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ อื่นๆ
( ) เครื่องเขียนแบบเรียน
( ) อาหารกลางวัน อาหารเสริม
( ) คาพาหนะไป-กลับ
( ) การหารายไดระหวางเรียน
( ) จัดหาผูอุปการะ ครอบครัวอุปถัมภ%
( ) อํานวยความสะดวกและจัดระบบสงตัวเด็กสูหนวยงานการจัดการศึกษาพิเศษ /
ศูนย%สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.อําเภอ)
( ) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือผูปกครองและครอบครัว
( ) จัดหาพาหนะรับ-สง
( ) จัดระบบดูแลเด็ก เชน โครงการแนะแนวในสถานศึกษา การสอนเสริมพิเศษ
( ) จัดหาสถานที่ฝ\กอบรมประกอบวิชาชีพ
( ) จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในโรงเรียนปกติ
( ) อื่น ๆ .......................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................ผูบันทึกขอมูล
(.........................................................)
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แนวทางการดูแลช3วยเหลือนักเรียนที่ออกกลางคัน
กลับเข-าสู3ระบบการศึกษาจนจบหลักสูตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
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แนวทางการดูแลช3วยเหลือนักเรียนออกกลางคัน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
1. ปEญหาความยากจน
1.1 จัดหาทุนเพื่อการศึกษา คาครองชีพ โดยประสานกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคง
ของมนุษย%จังหวัดมุกดาหาร (พมจ.มุกดาหาร)
1.2 จัดหารายไดเสริมระหวางเรียนใหเด็ก โดยประสานกับจัดหางานจังหวัดหรือสถานประกอบการ
1.3 หางานใหผูปกครองเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น หรือใหความรูในการประกอบอาชีพใหผูปกครอง
1.4 ลดคาใชจายในครอบครัว โดยสรางผลิตภัณฑ%ใชเองในครอบครัว เชน น้ํายาลางจาน น้ํายาปรับผานุม
เป9นตน
1.5 จัดใหมีจักรยานยืมเรียน กรณีเด็กยากจนและตองเดินทางไกล
2. ปEญหาครอบครัว
2.1 ลดชองวางระหวางครูกับนักเรียน โดยครูใหความรักและเอาใจใส สนใจ ดูแล ใหคําปรึกษาในทุกดาน
2.2 ใหความรูผูปกครองในดานการศึกษา ความสําคัญของการศึกษา จิตวิทยาในการปกครองดูแลเด็ก
ในภาวะที่ครอบครัวมีปVญหา
2.3 ครู ใหคําแนะนํา เพื่อแกไขปVญหาใหเด็กอยางทันทวงที
2.4 พูดคุยกับผูปกครอง แนะนําใหดูแลเด็กอยางใกลชิด และไมควรสรางแรงกดดันใหเด็ก สงเสริม
ใหเด็กไดรับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
2.5 ใหครูสวมบทบาทเป9นพอและแม เพื่อใหความอบอุนดูแลเด็กที่มีปVญหา
2.6 ประชุมหารือกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา หาครอบครัวอุปถัมภ%ดูแลเด็กที่พอแมหยาราง
ไมมีใครดูแลหรือที่อยูอาศัย
3. ปEญหาเนื่องจากการมีเพศสัมพันธAในวัยเรียน
3.1 กําหนดหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนโดยบูรณาการในวิชาตาง ๆ หรือสาระพัฒนาทักษะชีวิตใหรูจัก
ดูแลปกป]องตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศจากบุคคลอื่น
3.2 ครูประจําชั้นตองแนะนําใหเด็กใชสื่อในทางสรางสรรค%ไมหมกมุนทางเพศ
3.3 แนะนําการใชถุงยางอนามัยอยางถูกตอง เพื่อป]องกันการทองในวัยเรียน
3.4 หากเด็กตั้งครรภ%ระหวางเรียน ครูตองไมพูดตอกย้ําถึงความผิดพลาดของนักเรียนใหเพื่อนรวมชั้น
ไดรั บ รู โดยโรงเรี ย นตองใหโอกาสเด็ก กลุมนี้เรี ย นตอไปจนจบการศึ ก ษาภาคบั งคั บ ถาเด็ ก มีค วามประสงค%
ตองการเรียนตอในระบบ แตสวนใหญจะอายและไมเรียนในระบบตอไป
3.5 หากเด็กไมประสงค%จะเรียนในระบบ ครูควรแนะนําการสงตอใหนักเรียนดังกลาวไปเรียนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
3.6 ใหทุกฝZายรวมมื อกันดูแลชวยเหลือนั ก เรียนดั งกลาวอยางทั่ วถึง ทั้งครู ผูนําชุมชน ผูปกครอง
ไมให มีการพูดซ้ําเติมเด็กที่ผิดพลาดไปแลว ปVจจุบันการทําแทงยังเป9นเรื่องผิดกฎหมาย
4. ปEญหาความเจ็บปGวย/อุบัติเหตุ
4.1 ผูบริหารควรไปเยี่ยมบานเด็ กดวยตนเอง และชวนเพื่อนครูไปเยี่ยมเด็กที่ บาน เพื่อสรางขวั ญ
กําลังใจ รวมถึงสรางความสัมพันธ%อันดี
4.2 กรณีเด็กเกิดอุบัติเหตุ โรงเรียนควรเขาไปชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการเขารักษาพยาบาล
โดยดวน
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4.3 หมั่นติดตามถามขาวหรือเยี่ยมเด็กบอยเทาที่ทําได
4.4 แจงผูปกครองใหทําประกันหมูใหกับนักเรียนในสังกัด โดยวิธี
- ผูปกครองออกคาเบี้ยประกันทั้งหมด
- ใชงบประมาณคารายหัวนักเรียนทั้งหมด
- ผูปกครองและนักเรียนรวมกันออกคาเบี้ยประกัน
4.5 ตรวจสุขภาพประจําป+ โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสงตอกรณีเจ็บปZวยหนัก
5. ปEญหาอพยพตามผู-ปกครอง
5.1 แจงระเบียบการยายสถานที่เรียน
5.2 ติดตามโรงเรียนปลายทางการเขาเรียนของนักเรียน
5.3 สรางความตระหนักในเรื่องความสําคัญทางการศึกษาใหผูปกครองและนักเรียนไดรับทราบ
5.4 ประสานงานกับองค%กรปกครองสวนทองถิ่น ชวยติดตามผูปกครองที่อพยพบอย ๆ เพื่อติดตามการเขา
เรียนของนักเรียน
5.5 โรงเรียนจัดทําโครงการบานพักเด็กในโรงเรียน เพื่อรองรับนักเรียนที่ผูปกครองมีที่อยูไมเป9นหลักแหลง
6. ปEญหาการเรียนการสอน
6.1 ผูบริหารประชุมครู และสรางจิตสํานึกใหครูมีความเป9นครูที่มีคุณธรรม สละเวลาสอนซอมใหเด็ก
ที่มีปVญหาในการเรียนโดยไมเก็บคาใชจายเพิ่ม
6.2 คัดกรองเด็ก ศึกษาปVญหาเด็กเป9นรายบุคคล แยกประเภทเด็ก และดูแลเด็กตามสภาพปVญหาครู
และผูปกครองรวมมือกันศึกษาปVญหาที่มีและรวมมือกันแกไขปVญหา
6.3 ครูสรางนวัตกรรมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เราความสนใจของเด็ก กระตุนใหเด็กสนใจ
การเรียนใหเด็กทําแบบฝ\กหัดงายๆ หรือบูรณาการเรื่องการใหการบานสลับวิชากันไปแตละสัปดาห%
6.4 จัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดมี โอกาสแสดงออกซึ่งศักยภาพอยางเต็มที่ มีการมอบรางวัลเพื่อใหเด็ ก
ภาคภูมิใจ
6.5 จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก จัดแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
7. ปEญหาเศรษฐกิจของครอบครัว
จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพเพื่อใหมีรายไดระหวางเรียน เชน การเลี้ยงปลา กบ ปูนา ปลูกพืชผัก
สวนครัวทําอาหารพรอมจําหนาย การทําปุ^ยหมัก การฝ\กทักษะนวดแผนไทย ฝ\กทักษะการซอมแซมเครื่องยนต%เล็ก
ติดตั้งซอมแซมระบบไฟฟ]า ประปา ฯลฯ ซึ่งจะทําใหมีรายไดชวยเหลือครอบครัวเพิ่มขึ้นโดยไมตองออกจาก
ระบบการศึกษา
การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักเรียนที่กลับเขาสูระบบการศึกษา
ใหเรียนจบหลักสูตร
1. ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่บริการ
2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย%
4. กลุมงานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาล
5. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
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ราง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง การจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑ(การศึกษาภาคบังคับ
ป+การศึกษา ...............
---------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ แ ก( ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก(ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ4และวิ ธีก าร
นับอายุเด็ก เพื่อเข(ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิ การ
จังหวัดมุกดาหาร ในคราวประชุม ครั้งที่........./.........เมื่อวันที่.....................................จึงประกาศการจัดสรร
โอกาสเข(าศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑ4การศึกษาภาคบังคับ ดังนี้
๑. ให( บิ ด ามารดา หรื อ บิ ด า หรื อ มารดา ซึ่ ง เป@ น ผู( ใ ช( อํ า นาจปกครอง หรื อ ผู( ป กครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย4 ข องเด็ กที่ สํา เร็ จ การศึ กษาชั้น ประถมศึ ก ษาปB ที่ ๖ ในปB การศึ ก ษา
................สงเด็กในความปกครองไปเข(าเรียนตอในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึ กษา
ตอนต(น ตามบัญชีแสดงรายชื่อสถานศึกษาที่แนบท(ายประกาศนี้ พร(อมทั้งสงเด็กเข(าเรียนตามกําหนดการ
ของสถานศึกษา ตั้งแตปBการศึกษา ................ เป@นต(นไป จนกวาจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปBที่ ๓ หรืออายุ
ยางเข(าปBที่สิบหก
๒. เมื่ อ บิ ด ามารดา หรื อ บิ ด า หรื อ มารดา ซึ่ ง เป@ น ผู( ใ ช( อํ า นาจปกครอง หรื อ ผู( ป กครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย4ข องเด็ กคนใดได( รับแจ(ง การจัด สรรโอกาสระหวางสถานศึ กษาแล( ว
ไมสงเด็ ก เข( า เรี ย นตอหรื อ กระทํ า การด( ว ยประการใด ๆ อั น เป@ น เหตุ ใ ห( เ ด็ ก มิ ไ ด( เ ข( า เรี ย นในสถานศึ ก ษา
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให(ถือวาไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต(องระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ประกาศ ณ วันที่........................................ พ.ศ. ................

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

คูม่ ือพาน้องกลับมาเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

(ตัวอยางหนังสือแจง)

ที่ ศธ ๐๔๓๒๘........ /

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

เรื่อง ให(สงเด็กที่อยูในความปกครองเข(าเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น
เรียน (ชื่อผู(ปกครอง) .........................................
ด(วยพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได(กําหนดให(ผู(ปกครองของเด็กที่มีอายุ
ยางเข(าปBที่เจ็ดถึงอายุยางเข(าปBที่สิบหก เข(าเรียนในสถานศึกษา เว(นแตเด็กที่สอบได(ชั้นปBที่เก(าของการศึกษา
ภาคบังคับแล(ว โรงเรียน......................................................ได(ตรวจสอบแล(วมีเด็กในความปกครองของทาน
ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา จะต(องเรียนตอจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น (ม. ๓) เว(นแตมีอายุ
ยางเข(าปBที่สิบหก ดังนี้
๑. เด็กชาย/เด็กหญิง........................................ เกิดวันที่......................................
๒. เด็กชาย/เด็กหญิง....................................... เกิดวันที่......................................
๓. เด็กชาย/เด็กหญิง....................................... เกิดวันที่......................................
ฉะนั้น จึงขอให( ทานสงเด็ก ที่จบชั้นประถมศึ กษาปBที่ ๖ เข(าเรียนตอในโรงเรียนที่เปH ด สอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต(น ในปBการศึกษาถัดจากปBการศึกษาที่จบชั้นดังกลาวเป@นต(นไป จนกวาจะพ(นเกณฑ4
การศึกษาภาคบังคับ หากฝJาฝKนจะมีความผิดตามมาตรา ๑๓ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
ต(องระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ(วน)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(..................................................................)
ตําแหนง ผู(อํานวยการโรงเรียน...................................
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นางสุพร สามัตถิยะ
2. นายธีรภัทร วงษ(สว)าง
3. นายธิติวัฒน( พิไลวงศ(

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

คณะทํางาน
1. นายธิติวัฒน( พิไลวงศ(
2. นายวริทธิ์ จารุเกษม
3. นางสาววิสาขา เบาทอง
4. นายณัฐพงศ( นัยจิต
5. นางสาวนุชนาฎ ทองนู
6. นางสาวชนากานต( ทรัพย(สมาน

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ผูอํานวยการกลุ)มส)งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิชาการศึกษา

