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รายงานการประชุมหารือกาหนดแนวทาง “การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น” ในรูปแบบที่เหมาะสม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรี สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. นางพิชมญ์มณฑน์ ลีกาเนิดไทย
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. นางสาววิมลรัตน์ ภูริคุปต์
ผอ.กศน. เขตหลักสี่
4. นางสาวกรรณิการ์ อินทราย
ผอ.กศน. เขตราชเทวี
5. นางสาวนริสา เนืองขัยขวา
ผอ.กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
6. นางสาวยุวนิตย ประสงค์สุข
ผอ.กศน. เขตปทุมวัน
7. นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์
ผอ.กศน. เขตวัฒนา
8. นางสาวบุสรา นิลเต๊ะ
ผอ.กศน. เขตบางบอน (มอบผู้แทน)
9. นายมาโนช มหารชพงศ์
ผู้แทนประธานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
10. นางสาวสุชาดา นาคอ่วม
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กรุงเทพมหานคร
11. นางอารมณ์ บทมาตย์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กทม.
12. นางสาวพิมพ์นารา จุงไพศาลสกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.1
13. นางสาวนันชรัตน์ เอี่ยมวรชัย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สพม.2
14. นางสาวกันตพร ทองประดิษฐ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.กทม.
15. นางทัศนีย์ นิวาศะบุตร
นักวิชาการศึกษาชานาญการ กศน.กทม.
16. นายกิติพงศ์ ทองพวา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
17. นางปรียาลักษณ์ ครุฑน้อย
ครู กศน.ตาบล กศน.เขตพระโขนง
18. นายกิตติ อ่วมธรรม
ครู อาสาสมัคร กศน. เขตลาดกระบัง
19. นายนพรัตน์ อินทรยง
ครู กศน.ตาบล กศน.จอมทอง
20. นางสาวพะยอม ชาติสมบูรณ์
ครู กศน. เขต พระโขนง
21. นางเนาวรัตน์ บัวเผื่อน
ครู กศน. เขตสาทร
22. นายบุญชนะ ล้อมสิริอุดม
ครู กศน. เขตหนองแขม
23. นางสาวอภิญญา ทับทิมพราย
ครู กศน. เขตลาดกระบัง
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์
2. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
3. นายธนารัชต์ สมคเณ
4. นางรัชนุข สละโวหาร
5. นายสาธิต ประทุมสุวรรณ

ผอ.กศน.กทม.
ติดราชการ
รอง ผอ.สพป.กทม.
ติดราชการ
รอง ผอ.สพม.1
ติดราชการ
รอง ผอ. กศน.กทม.
ติดราชการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ติดราชการ
ศธจ.กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ด้วย ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ติดราชการเร่งด่วน
จึงมอบหมายให้ นางสาวสุชาดา นาคอ่วม ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดาเนินการประชุมตามระเบียบตามวาระไปพลางก่อน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 ความเป็นมา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดาเนินโครงการการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตก
หล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย
3.1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทาข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัด
เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกลางคัน และเด็กตกหล่นได้รับโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
3.1.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ที่ได้รับการศึกษาใน
รูปแบบที่เหมาะสม ร้อยละ 60
3.1.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีรูปแบบการจัดการศึกษา หรือกระบวนการที่บูรณาการความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 ข้อมูลพื้นฐานในจังหวัด
จากการดาเนินการสารวจข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประชากร
วัยที่อยู่นอกระบบการศึกษา จานวน 21,147 คน จาแนกเป็นรายเขตปกครอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ในระเบียบวาระการประชุม)
ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีการปรับปรุงข้อมูล ผ่านระบบกากับติดตามประชาวัยเรียนนอกระบบการศึกษา
อยู่เป็นระยะ ๆ ทาให้ข้อมูลจานวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 4.1 แนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
1) การแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อให้การดาเนินการกาหนดร่างแนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงขอแต่งตั้งผู้แทน
หน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม ณ ที่นี้ เป็นคณะทางานในจัดทาข้อมูลประกอบการกาหนดแนว
ทางการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่
เหมาะสม
นายมาโนช มหารชพงศ์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แจ้งว่า เนื่องจาก
ผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับคาสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาธนบุรี พร้อมกับมีการเปลี่ยนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี จึงขอให้คาสั่งคณะทางานที่จะแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
เรื่องที่ 4.2. รูปแบบการดาเนินการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมของสถานศึกษา
จากข้อมูลจานวนประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา จานวน 21,147 คน
กศน. กรุงเทพมหานคร ได้ดาเนินการตรวจสอบและปรับฐานข้อมูลแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
คงเหลือนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา มีเด็กกลุ่มทีย่ ังต้องได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 13,647 คน แบ่งออกเป็น
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1.
2.
3.
4.
5.

เด็กปกติที่ไม่ได้เรียน
เด็กออกกลางคัน
เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ
เด็กพิการ
เด็กที่ได้ดาเนินการแล้วต้องส่งต่อ

จานวน 8,443 คน
จานวน 388 คน
จานวน 1,972 คน
จานวน 256 คน
จานวน 2,587 คน

(ต้องดำเนินกำรปรับข้อมูลในระบบ)

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมเสนอ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ดังนี้
สภาพปัญหา
รูปแบบการให้การช่วยเหลือ หน่วยงานรับผิดชอบ
แนวทาง / กระบวนการ
เด็กปกติที่ไม่ได้เรียน
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาใน สพป. สพม.1 สพม.2
โรงเรียนสังกัด สพป. สพม.
สานักการศึกษา
กทม. สช. กศน.กทม.
กศน.กทม.
เด็กออกกลางคัน
ช่วยเหลือให้กลับเข้ารับ
สพป. สพม.1 สพม.2
การศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สานักการศึกษา
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป. สพม. กทม. สช.
กศน.กทม.
นาเสนอและอภิปราย
หรือส่งต่อให้เข้าเรียน กศน.
เด็กพิการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาใน โรงเรียนพิการเรียนรวม แนวทาง /กระบวนการใน
การให้การช่วยเหลือ
โรงเรียนประเภทเรียนรวม
โรงเรียนเฉพาะความ
หรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ พิการ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
เด็กที่จบการศึกษาภาค ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่ สถาบันอาชีวศึกษา
บังคับ (ม.3)
สูงขึ้น (ม.ปลาย หรือ อาชีวะ) กศน.กทม.
หากทางานแล้ว ส่งเสริมให้
ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ดาเนินการแล้วพร้อมส่ง ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาตาม กศน.กทม.
ต่อ
ความต้องการ และดาเนินการ
ปรับฐานข้อมูลในระบบ
* รายละเอียดตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุม ฯ ได้มกี ารแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทาง / กระบวนการให้การ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่นให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ดังนี้
1. เด็กปกติที่ไม่ได้รับการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /หน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกับสถานศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเด็ก โดยพิจารณาจากระดับอายุ ระดับการศึกษา และเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา หากเด็กมีความ
ประสงค์เข้าเรี ยนในระดับ ชั้น ที่โ รงเรี ยนยั งสามารถรับนักเรียนได้ ให้ พิจารณารับเด็กเข้าเรียนตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่เด็กไม่ประสงค์เข้าเรียนสถานศึกษาในระบบ พิจารณาให้คาแนะนาให้นักเรียนเข้าเรียนใน
ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ (กศน.) ต่อไป
สาหรับกระบวนในการส่งต่อนักเรียนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อายุไม่ถึง 15 ปี)
ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการออกหนังสือส่งตัว โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1) เป็นเด็กที่มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2) มีความประสงค์เข้าเรียน กศน. ในระดับประถมศึกษา
3) มีหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1
4) ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองลงลายมือชื่อในแบบคาร้อง
แสดงความประสงค์ขอสมัครเข้าเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2
1) เป็นเด็กที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือ เป็นนักเรียนที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ที่อยู่
ในเขตพื้นที่บริการ หรือเด็กมีความประสงค์เข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
ที่อยู่ในพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่
2) มีหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1
3) ได้รับการยืนยอมจากผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองลงลายมือชื่อในแบบคาร้อง
แสดงความประสงค์ขอสมัครเข้าเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. เด็กออกกลางคัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกับสถานศึกษา ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลเด็กออกกลางคันที่มีอยู่ในสถานศึกษา และดาเนินการติดตามให้นักเรียนกลับมาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน แต่ห ากดาเนินการติดตามแล้ว นักเรียนไม่
ประสงค์กลับเข้าเรียนในสถานศึกษา และมีความประสงค์เข้ารับการศึกษาต่อในศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
(กศน.) ให้ดาเนินการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กศน. เช่นเดียวกับ ข้อ 1
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3. เด็กพิการ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ร่วมกับ กศน.เขต/แขวง
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและระบุประเภทความพิการ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งต่อและให้การช่วยเหลือ
ในกรณีที่เด็กมีศักยภาพพอจะเข้าเรียนรวมในสถานศึกษาที่รับนักเรียนพิการเรียนรวมได้
ให้ประสานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการประสานงานให้เด็กได้เข้าเรียนตามศักยภาพ กรณีที่ไม่
สามารถเรียนในสถานศึกษาเรียนรวมได้ ให้ประสานส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ /ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หรือแนะนาให้ผู้ปกครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวตามรูปแบบเหมาะสมตามศักยภาพของเด็ก
4. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
หากเด็กมีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขต ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา
ในกรณี ที่เด็กประกอบอาชีพ ควรส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาที่
เกี่ยวกับอาชีพของตนเอง เช่น จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับทักษะการประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
5. ดาเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ
ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดาเนินการส่งข้อมูลเด็กกลุ่มดังกล่าว ให้กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นเด็กที่เข้า
เรียนในสถานศึกษาในสังกัดหรือไม่ แล้วส่งผลการตรวจสอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบต่อไป
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เรื่องที่ 4.3 การนาเข้าข้อมูลผ่านระบบการกากับติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา
ขอความร่วมมือสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร แจ้ง กศน.เขต/แขวง ดาเนินลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบ ดังนี้
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กรณีนักเรียนได้รับการช่วยเหลือตามรูปแบบ/แนวทางที่กาหนด เรียบร้อยแล้ว ให้ระบุรูปแบบการให้
การช่วยเหลือ ดังนี้
รูปแบบการช่วยเหลือ
ใช้ตอบคาถามรูปแบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ให้
เข้าสู่ระบบการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
[1-1] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพป.
[1-2] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.
[1-3] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อศจ.(อาชีวศึกษาจังหวัด)
[1-4] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สช.
[1-5] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ (เด็กพิการ)
[1-6] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษา กศน. (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
[1-7] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษา กศน. (การศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพ ทักษะชีวิต พัฒนาสังคม
ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง)
[1-8] ช่วยเหลือให้ได้รบการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กทม.
[1-9] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล,อบต.)
[1-10] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาโรงเรียนสังกัด ตชด.
[1-11] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในวัด
[1-12] ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาสังกัดอื่น ๆ (โปรดระบุ)

จึงนาเสนอในที่ประชุม พิจารณาเห็นขอบในการกาหนดระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูล และ
นาเข้าข้อมูลการช่วยเหลือ เป็นระยะๆ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และให้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องที่ 5.1 หารือการสร้างความร่วมมือในการส่งต่อนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ เพื่อเข้าศึกษา / หรือศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
จากข้อมูลเด็กปกติที่ไม่ได้รับการศึกษา และเด็กออกกลางคัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พบว่าเด็ก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 6 - 15 ปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ แต่ด้วยเหตุผลความจาเป็น
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาทางการเรียน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางการเงิน และอื่นๆ ทาให้เด็กไม่สามารถเข้าเรียน
ในสถานศึกษาในระบบได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่า สมควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด ในการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสเข้ารับการศึกษา โดยการอานวย
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ความสะดวกแก่นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อลดทอนขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารการส่งตัวนักเรียน ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ และแนวทางในการส่งต่อนักเรียนเขารับการศึกษาต่อในสถานศึกษาในสังกัด
กศน. เช่น การทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักการศึกษา และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อลดขั้นตอนและการจัดทาเอกสารในการสมัครเข้าเรียน กศน.
1. ในกรณีที่เด็กเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณามอบอานาจให้ผู้อานวยการสถานศึกษา (ที่นักเรียนเคยศึกษาอยู่) ออกหนังสือส่งตัวนักเรียนไปยังศูนย์
กศน. เขต พร้อมแนบหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 และแจ้ง ผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ในกรณี ที่ เ ด็ ก เคยศึ ก ษา หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า จากโรงเรี ย นในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ให้สานักการศึกษา พิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ อาจจะพิจารณามอบอานาจให้หน่วยงานที
เกี่ยวข้องดาเนินการออกหนังสือส่งตัวนักเรียนไปยังศูนย์ กศน. เขต พร้อมแนบหลักฐานแสดงผลการเรียน
ปพ.1 และแจ้งผลการดาเนินงานให้สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. ในกรณี ที่ เ ด็ ก เคยศึ ก ษา หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า จากโรงเรี ย นสั ง กั ด สช.
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ ออกหนังสือส่งตัวนักเรียนไปยังศูนย์ กศน. เขต พร้ อมแนบ
หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1
4. ให้สานักงาน กศน.กทม. หรือ ศูนย์ กศน.เขต แจ้งผลการรับเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร /สถานศึกษาเอกชน (เป็นรายกรณี) ทราบ
เพื่อตรวจสอบยืนยันว่านักเรียนได้สมัครเข้าเรียน กศน. จริงหรือไม่ หลังเสร็จสิ้นการรับนักเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เสนอแนวทางดังกล่าว ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการฯ ระดับจังหวัด และนาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
แนวทางในดาเนินการปรับแก้ระเบียบ / แนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานส่งเสริมกรศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อไป
เรื่องที่ 5.2 หารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว
ปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับหรืออายุต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์
ไม่สามารถเรียน หรือไม่ประสงค์จะเรียนในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวได้ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. 2547 แต่เนื่องจากผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว บางครอบครัวไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและยังมีข้อคิดเห็นในทางปฏิบัติไม่ตรงกันกับการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
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1. กรณีครอบครัวประสงค์ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 2
และ 3 หลังจากแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว เพื่อให้ครอบครัวได้รับสิทธิรับเงินอุดหนุนรายหัวจากาภาครัฐให้แก่ผู้เรียน
ในแต่ละภาคเรียน
2. กรณียกเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุญาตการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวรับทราบนับตั้งแต่วันได้รับอนุญาตจัด
การศึกษาโดยครอบครัว หากผู้จัดการศึกษาไม่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะดาเนินการตาม ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ
8 (2) ได้หรือไม่
3. กรณีการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (แบบกลุ่ม) ตาม
ข้อเสนอของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยผู้เรียนต้องการนาผลงานของผู้เรียนมานาเสนอพร้อม ๆ กัน
หลายครอบครัว ในวันเดียวกัน และไม่ใช้เกณฑ์การวัดและประเมินตามที่คณะกรรมการวิชาการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงหารือในที่ประชุม ฯ เพื่อหาแนวทางการใน
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มติที่ประชุม 1. กรณีที่ 1 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 2
และ ข้อ 3 หลังจากแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ในแต่ละภาคเรียน และเป็นไปตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. กรณีที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะดาเนินการยกเลิกการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 8 (2) ได้
ต่อเมื่อตรวจสอบแล้วครอบครัวไม่ได้มีจัดการศึกษาจริง หรือ แจ้งการจัดการศึกษาเท็จ หรือทาผิดกฎหมาย
3. กรณีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีมาตรฐานเกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม
คณะกรรมการวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องวัดและประเมินผลเป็นรายครอบครัว ไม่วัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแบบรวมกลุ่ม
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เลิกประชุมเวลา 16.40 น.

(นางสาวสุวิชา บัวผุด) ผู้จดรายงานการประชุม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
(นางสาวสุชาดา นาคอ่วม) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

