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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานการสรา้งโอกาสทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกศึกษาสกลนคร เขต 3 
 
1. ระยะเวลาที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564 - 2565 

2. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 
 2. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 4. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับ 
 5. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา  2565 
 6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ปีการศึกษา 2565 
3. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 สาระส าคัญ 
 "การศึกษา" แม้จะไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในการด ารงชีวิต แต่ถือเป็นปัจจัยที่จ าเป็นและมีส่วนส าคัญ 
ในการพัฒนามนุษย์ ให้มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะด้านจิตใจและสติ ปัญญา นานาประเทศต่างตระหนักถึง
ความส าคัญของการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เช่นเดี ยวกันกับประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับ
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด าเนินแผนงานเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) 
ซึ่งเป็น 1 ในจ านวน 5 แผนงานส าคัญ โดยแผนงานดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการศึกษาใน
ประการส าคัญ กล่าวคือ เป้าหมายหลักที่ 2 ให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา และเป้าหมายย่อยที่ 
3 ให้  เด็กทุกคนทั้งหญิงและชายส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษานอกจากนี้  UNDP ยังได้จัดท าดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (HAI) ซึ่งมี ดัชนี ย่อยด้านหนึ่งที่วัดความก้าวหน้าของคนในด้านการศึกษาด้วย 
  การด าเนินงานด้านการศึกษาของประเทศไทย ได้มีกฎหมายที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการ
และส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาของประเทศ กล่าวคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ที่มีบทบัญญัติสิทธิของบุคคลในการรับ
การศึกษา   ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่ใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
ก าหนดระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับ ไว้  ปี คือต้องเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้นโยบายรัฐบาล
ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทุกคนได้ รับการศึกษาฟรี 15 ปี ทั้งการศึกษาอกระบบตั้งแต่ระดับนุบาลถึง
มัธยมศึกษา   ตอนปลาย รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และ  



การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี โอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
          เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับจ านวนหนึ่งมีการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีเสียเปรียบ 
อยู่ในสภาวะยากล าบาก มีความเสี่ยงต่อการด ารงชีวิตในสังคม ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ถูกผลักดันหล่อ
หลอมให้มีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น มั่วสุม เล่นการพนัน อบายมุข การค้าประเวณี ขายแรงงาน
ในวัยไม่สมควร ติดสารเสพติด ต่อต้านสังคม ก้าวร้าวรุนแรง เด็กกลุ่มนี้จะขาดโอกาสในการเข้าศึกษา หรือเมื่อ
เข้าศึกษาแล้วจะออกกลางคัน หรือไม่ก็มีแนวโน้มที่จะออกกลางคัน 

        ดังนั้น เพื่อใหสรางโอกาสทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และ 
เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน ลดภาระสังคมและประเทศชาติ แกปัญหาเด็กที่อยูในสภาวะยากล าบาก ขาดโอกาส 
เขารับการศึกษา เด็กออกกลางคัน และเด็กที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน ตามสภาพการณขางตน ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จึงไดก าหนดและเลือกแนวทาง กระบวนการ การชวยเหลือ 
สงเสริม สนับสนุนใหเด็กกลุมดังกลาวขางตน อันประกอบดวย เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไมไดเขาเรียน 
เด็กที่เขาเรียนแลวแตออกกลางคัน เด็กที่ก าลังเรียนอยู แตมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน เด็กที่อยูในสภาวะ 
ยากล าบาก และเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไมเขาเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชกระบวนการ 
บริหารแบบมีสวนรวม 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 

EPCD ทวีโอกาส Model

สร้างโอกาสทางการศึกษา
Educational  

Opportunities (E) 

สรรหาการมีส่วนร่วม
Participation (P) 

วางแผน จดัท าโครงการ

 ด าเนินงานเร่ืองการรับนกัเรียน
ส ารวจ้อ้มู/จจดัท าทเเบียนนกัเรียน

เยีย่มบา้นนกัเรียนก/ุ่มเป้าหมาย

ปรเสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือ
ช่วยเห/ือใหน้กัเรียนก/ุ่มเป้าหมายมี
โอกาสเ้า้ถึงความช่วยเห/ือ

วเิคราเห์จุดแ้ง็ จุดอ่อน
ปรับปรุง พฒันา

ติดตาม ปรเเมินผ/
สรุปรายงานผ/

ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษา

ปรเสานองคก์รเครือ้่าย
Coordinating party 

network (C) 

้ยายต่อยอดการพฒันา 
Developed (D) 

ส่งเสริมแ/เสนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา

p

D

C

A



ขั้นที่ 1  วางแผนการด าเนินงาน (Plan) เพ่ือด าเนินการโครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาก าหนดเป
าหมาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนที่จ าเปน เพ่ือใหการด าเนินงานบรรลุเปาหมาย 
สอดคล้องตามนโยบายพันธกิจ และวิสัยทัศนของหน่วยงานที่ว่า “ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรม  น าโรงเรียนสู่
มาตรฐาน ประสานการมีส่วนร่วม ครบถ้วนประชากรวัยเรียน”   

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่ไดก าหนดไว (Do)

  ด าเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ 
2.1 ด าเนินการให้โรงเรียนส ารวจข้อมูลเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามเด็กตกหล่น มีแนวโน้ม 

ออกกลางคัน ออกกลางคัน และมีปัญหาในการศึกษาต่อ  (ส าหรับเด็กจบ ป.6 ที่มีปัญหาอุปสรรคในการศึกษา
ต่อ มีการส ารวจ 2 รอบ โดยรอบแรกเพ่ือแก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือทันท่วงทีก่อนจบการศึกษา/และรอบที่ 2 ช่วง
เปิดภาคเรียนใหม่) 

        2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดท าทะเบียนข้อมูลนักเรียนตกหล่น มี
แนวโน้มออกกลางคัน ออกกลางคัน และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังไม่เข้าเรียน 

 2.3 แต่งตั้งคณะท างาน และคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย/
พบปะนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคและติดตามช่วยเหลือให้ได้เข้าเรียน
ต่อ วิเคราะห์ข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา        

2.4 เผยแพร่ข้อมูลประวัตินักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน    

2.5 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษาในการส ารวจ/จัดเก็บ/จัดท า/ 
รายงานข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา 

2.5 การส ารวจและจัดท าข้อมูลด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา 
2.6 วางแผนการรับนักเรียน(แผนชั้นเรียนรายปี) ของสถานศึกษา 
2.7 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.8 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่องใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนใน

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษสกลนคร เขต 3  เรื่อง 

การจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ   

2.9 ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และด าเนินการรับนักเรียน 

สร้างโอกาสทางการศึกษา 
Educational  Opportunities 

(E)



ขั้นที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยการจัดโครงการ ดังนี้ 
3.1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ
เสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพให้แก่การศึกษาในสถานศึกษาในท้องถิ่นมากขึ้น มีการส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณ สนับสนุนด้านวิชาการ การวางแผนพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้การจัดการศึกษา
ในท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านการเรียน คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  

3.2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  
โดยการค้นหา และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลที่เป็นต้นแบบความดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน ชุมชน 
ส่งผลให้มีคนอยากท าความดี และมีคนดีเพ่ิมมากข้ึน ไม่ให้คนดี หายไปจากสังคมไทย อันจะเป็นการสร้างสันติ
สุขและความสงบให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยแบ่งประเภทบุคคลที่รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น 4 
ประเภท คือ 

      3.2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
3.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษา  

      3.2.3 บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์ 
3.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 การระดมเงินเข้าสมทบกองทุนนิธิคุณธรรมน าความรู้ (คนรักเด็ก) โดยมีกิจกรรม/
โครงการส าคัญคือ 

3.3.1 การจัดท าวารสาร เด็กด้อยโอกาส ฝันจะเป็นจริงได้ ด้วยธารน้ าใจที่ไหลหลั่ง 
3.3.2 โครงการ 10 บาทของท่าน แบ่งปันเพ่ือเด็ก  

ขั้นที่ 4 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงความ
ช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต ด้านสุขภาพอนามัย การจ้างงาน พ่อแม่อุปถัมภ์ 
การฝึกอาชีพ หรือการส่งต่อสถานศึกษาเฉพาะทาง ดังนี้ 

 ขอความร่วมมือศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ดูแลหรือส่งต่อนักเรียน
พิเศษ บกพร่อง เข้าเรียนในสถานศึกษาเฉพาะทาง 

 ประสานส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 สรรหาการมีสวนรวม 
Participation (P) 

ปรเสานองคก์รเครือ้่าย 
Coordinating party network 

(C) 

รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนส าหรับรายที่ไม่สามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับในระบบ 

โรงเรียนได 



 ช่วยเหลือ คัดกรอกนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส /ครอบครัวประสบปัญหา
ทางสังคมขาดความอบอุ่นและความมั่นคงในการด าเนินชีวิต และติดตามนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ที่ไม่เรียนต่อ ส่ง
เข้าเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดงบประมาณ จัดหา
ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ ครู พร้อมด้วยผู้ปกครอง ไปส่งนักเรียนถึงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด 

 จัดท าข้อมูลนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังไม่เข้าเรียน น าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พิจารณาก าหนดแนวทางช่วยเหลือ 

ติดตามใหไดเขาเรียน   

 ประสานงาน การจัดหาทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจนจากทุก
ภาคสวน ดังนี้ มูลนิธิยุวพัฒน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ทุนสงเสริมการ 

ศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาท 

สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน

ในพระบรมราชินูปถัมภ เงินสงเคราะหจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร 

บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร กองทุนพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.ทาแร จังหวัดสกลนคร กองทุน EDF  

ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

ขั้นที่ 5 ก ากับ ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือการด าเนินงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ

โรงเรียน สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพื่อสะท้อนภาพ รวมทั้งน าเสนอผลงานการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) และ
ตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
         ขั้นที่ 6 ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ให้ค าแนะน าเพ่ือน าสู่การพัฒนาการสร้างโอกาสให้แก่ประชากรวัยเรียนให้ได้รับ
โอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

้ยายต่อยอดการพฒันา 

Developed (D) 



 

ปฏิทินการด าเนินงานสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 
 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนใน

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค 
บังคับ ปีการศึกษา 2565 

กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
จังหวัด 

2 การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค 
บังคับ ปีการศึกษา 2565 

มีนาคม 2565 คณะกรรมการ
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
จังหวัด 

3 จัดท าแผนชั้นเรียนรายปี (แผนการรับ
นักเรียน) 
นักเรียน) 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2564 

สพป./โรงเรียน 

4 แต่งตั้ งคณะกรรมการรับนักเรียน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 

ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
จังหวัด 

5 แต่งตั้ งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2565 

มกราคม 2565 สพป. 

6 ประก าศน โยบ ายและแนวป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ป ระ ถ ม ศึ ก ษ าส ก ล น ค ร  เข ต  3  ปี
การศึกษา 2565 

กุมภาพันธ์ 2565 คณ ะกรรมการรับ
นั ก เรี ย น ข อ ง เข ต
พื้นที่การศึกษา 

7 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน พฤศจิกายน 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565 

สพป/โรงเรียน 

8 รับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2565 

โรงเรยน 

9 รายงานผลการรับนักเรียน กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2565 

สพป./โรงเรียน 

10 ติดตามนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่
ส่ง 
เข้าเรียน 

เมษายน – ม ิถ ุนายน 255 สพป./โรงเรียน 

11 มีปัญหาอุปสรรคในการเรียนต่อ เข้า 
เรียน สถานศึกษาเฉพาะทาง 
สถานศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
สถานศึกษาส าหรับผู้พิการ 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

สพป. 



ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

12 ป ร ะ ส าน ทุ ก ภ าค ส่ ว น  ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาอุปสรรค
ในการศึกษาต่อ 
ต่อ 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

สพป. 

13 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง 
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค 
บังคับ ปีการศึกษา 2565 

    มีนาคม 2565 คณะกรรมการ
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
จังหวัด 

14 การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ปีการศึกษา 2565 

กุมภาพันธ์  2565 คณะกรรมการ
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
จังหวัด 



นางสุทธิมา  สาริบุตร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา




