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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมา 

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต เปนการศึกษาท่ีมุงใหประชาชน มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับ 
การศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน ดวยการพัฒนาวัฒนธรรม
การเรียนรูและพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู จะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนโดยในการจัด
การศึกษาดังกลาว ไดมีการจัดจากหลายหนวยงานรวมท้ังการดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการท่ีมี
แนวคิดหลักในการจัดการศึกษาท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และภายใตแนวคิดและ
หลักการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 คือเพ่ือใหบุคคลไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ ในการจัดการเรียนรูจะตองใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ในการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษานอกระบบยึดหลักการดังนี้คือ 

 1. ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง ท่ัวถึง เปนธรรม และมีคุณภาพ 
เหมาะสมกบสภาพชีวิตของประชาชน  

2 กระจายอํานาจแกสถานศึกษา และการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู สวนการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยยึดหลักการดังนี้ 

      2.1 การเขาถึงแหลงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 
        2.2. การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทังสวนภูมิปญญาทองถ่ินและสวนท่ีนํา 

เทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา 
3. การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูท่ีเปนคุณประโยชนตอผูเรียนท้ังนี้เพ่ือสรางโอกาสในการเรียนรู

ตลอดชีวิตใหแกประชาชน การจัดการศึกษาจึงมีความหลากหลายท้ังกลุมเปาหมาย หลักสูตร รูปแบบ/กิจกรรม
เรียนรูและผูทําหนาท่ีในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีท้ังบุคลากรของ กศน.และ องคกร ภาคีเครือขาย ในการบริหาร
จัดการใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิตใหเปนวิถีชีวิตของประชาชน ไดเรียนรูตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเองให
เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องอันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูและ
ภูมิปญญา ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

จากการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  
2551 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้ึน เพ่ือใหเหมาะสมกบการเปลี่ยนแปลงและสอดคลอง
กับสภาพสังคมปจจุบันของบุคคลท่ีอยูนอกระบบ ซ่ึงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนตามปรัชญาและหลักการจัดการศึกษานอกระบบ และเปน
หลักสูตรท่ีใชจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชนท่ัวไป เพ่ือตอบสนองอุดมการณของการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต และสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสงัคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู คือ พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหประชาชนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรูท้ังท่ีเปนวิทยาการใหม วัฒนธรรมและภูมิปญญา ท่ีมุงสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 
สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลายรูปแบบ และปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยกับการสรางสังคมแหง         
การเรียนรู โดยมีแนวทางหลักท่ีสําคัญคือการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย ให
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ตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางรูเทาทันและพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิตในสวนของ
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย พ.ศ. 2551 ก็ไดกลาวถึงการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในประเด็นท่ีสอดคลองกน คือ การจัดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดเรียนรูอยาง 
ตอเนื่องและสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยระบุไวในมาตรา 6 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา (1) 
การศึกษานอกระบบ ในขอ (ก) ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับ การศึกษาอยางกวางขวางท่ัวถึง เปน
ธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ใน มาตรา 9 (1) ผูเรียนซ่ึงเปนผูไดรับ
ประโยชนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและสามารถเลือกรับบริการได หลากหลายตามความตองการของ
ตนเอง หากพิจารณาถึงขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ก็ไดแสดงให
เห็นถึงความชัดเจนยิ่งข้ึนในการมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี คุณภาพ โดยมีการกลาวถึงประเด็น
สําคัญจากหลักการและกรอบแนวคิดเพ่ือการจัดการศึกษาในอนาคตวา ระบบการเรียนรู คือ ระบบท่ี
เอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีปจจัยและเครื่องมือ สนับสนุนใหเกิด
การเรียนรูอยางเหมาะสม พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงได
ประกาศและมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 4 มีนาคม 2551 จึงมีการปรับเปลี่ยนเปน สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ “สํานักงาน กศน.” ในปจจุบัน ภายใตวิสัยทัศน “คนไทยไดรับ
โอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับชวงวัย สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21” 

 ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น บุคลากรผูปฏิบัติงานจําเปน  
ตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนจึงจะ
บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําคูมือปฏิบัติงานจึงเปนเครื่องมือประกอบใชในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกวิธี รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรมเกิดความพึงพอใจและประโยชนสุขแก
ประชาชนผูรับบริการ โดยคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบดวยกระบวนการ วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน 
ตัวอยางการจัดทําหนังสือ เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงาน
และปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
 การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน งานการศึกษานอกระบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานนักเรียนของโรงเรียนและ 
เจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ทุกคนเพ่ือทํางานแทนกันได 

2. เพ่ือสรางความเขาใจใหแกโรงเรียนนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดผลลัพธเหมือนกันและ 
คงท่ีทุกโรงเรียน 

3. เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับ มีความรู ความเขาใจในหลักการ กระบวนการ และ 
ข้ันตอนการบริหารงานการศึกษานอกระบบ เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4. เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม และเผยแพรใหกับ 
บุคคลผูสนใจ 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

1. เปนเครื่องมือท่ีชวยบอกทิศทางการทํางานมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนการตางๆ ท่ีระบุ 
รายละเอียดในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคการนั้นๆ 

2. ยกระดับองคการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน 
4. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ การทํางานซํ้าซอน 
5. บุคลากรหรือเจาหนาท่ีสามารถทํางานแทนกันไดอยางถูกตองรวดเร็ว เม่ือมีการโยกยายตําแหนง 

งาน หรือมีการลาออกจากหนาท่ี 
6. ประหยัดคาใชจายในการเดินทางมาติดตอกับหนวยงานราชการตางๆ 
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บทที่ 2 
งานการศึกษานอกระบบ 

 
ความหมายงานการศึกษานอกระบบ 

 

การศึกษานอกระบบ คือ (Non-formal education)  การศึกษาท่ีจัดข้ึนนอกระบบปกติซ่ึงจัดใหกับ 
ประชาชนทุกเพศทุกวัยท่ีไมมีการจํากัดพ้ืนฐานการศึกษา อาชีพประสบการณหรือความสนใจ จุดมุงหมายท่ีจะ
ใหผูเรียนไดรับความรูพ้ืนฐานแกการดํารงชีวิต มีความรูทางดานทักษะการประกอบอาชีพและความรูดานอ่ืนๆ 
เพ่ือใหเปนพ้ืนฐานการดํารงชีวิตซ่ึงการจัดการศึกษานั้นจะมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ
การศึกษาระยะเวลาของการศึกษา โดยท่ีเนื้อหาหรือหลักสูตรจะตองเหมาะสมกับสภาพปญหาและความพรอม
ของผูท่ีเรียนของแตละคน หลักการของการศึกษานอกระบบ 

1. เนนความเสมอภาค และโอกาสทางการศึกษามอบโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. สงเสริม การจัดการศึกษาอยางตอเนื่องมีความยืดหยุนในเรื่องกฎเกณฑ และระเบียบตางๆ 
3. จัดการศึกษา ใหตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายใหเรียนรูสิ่งท่ีสัมพันธกับชีวิต 
4. จัดการศึกษาหลากหลายรูป แบบตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เชน ผูสอนเปน 

ผูท่ีเชี่ยวชาญจากหนวยงาน การศึกษานอกระบบถือเปนกระบวนการการจัดการศึกษาใหกับผูท่ีพลาดโอกาส
การเรียนจากภาคปกติหรือผูท่ีตองการพัฒนาตนเองในการเรียนรู ซ่ึงจะเนนการเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนเปน
สําคัญ 

5. ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกคนควรไดรับ 
โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิ์ท่ีทุกคนควรไดรับ จะทําใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง 
และเกิดสังคมการเรียนรูท่ีกวางขวางและรวดเร็ว สงผลใหประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาท่ีสูงข้ึนอยางม่ันคงเพราะการพัฒนาท่ีบุคคลจะทําใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
และมีคุณธรรมสามารถนําความรูมาชวยพัฒนาและยกระดับตนเองใหมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
การศึกษานอกระบบหรือท่ีเรามักจะเรียกกันวา กศน. ซ่ึงเปนสถานท่ีเปดโอกาสใหกับผูท่ีประสบปญหาเรื่อง 
การเรียนไมจบหรือไมสามารถเรียนตอในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได เชน มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะปจจุบันการสมัครงานในบริษัทตางๆ จําเปนตองมีวุฒิการศึกษามาสมัครอยาง
นอยก็ตองจบมัธยมศึกษาตอนปลายจึงสมัครงานได ทําใหใครหลายคนท่ีไมมีวุฒิการศึกษา ก็สามารถมาเรียนท่ี
ไดเพ่ือนําวุฒิการศึกษาไปสมัครงานได 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  มาตรา 4  เด็ก หมายถึง เด็กซ่ึงมีอายุยางเขาป
ท่ีเจ็ดจนถึงอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตเด็กท่ีสอบไดชั้นปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับแลว มาตรา 6 ให
ผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา (ความหมายของคําวาสถานศึกษา บอกไวในมาตรา 4 คือ สถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ) มาตรา 7 ในกรณีไมสามารถดําเนินการใหเด็กเขาเรียนได ใหพนักงานเจาหนาท่ี
รายงานใหคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีท่ีพบเด็กแลวแตกรณี เพ่ือ
ดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา มาตรา 13 ผูปกครองท่ีไมปฏิบัติตามมาตรา 6 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท 

      ตามหนังสือสํานักงาน กศน. ท่ี ศธ 0210.04/5719  เรื่อง  การรับนักเรียนในระบบเขาศึกษาใน 
สถานศึกษา กศน. ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 ระบุวา  กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ เขาเรียน         
ภาคบังคับในสถานศึกษา กศน. ให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําหนังสือสงตัวเด็กนักเรียนมา และตอง    
เขาเรียนโดยใชเวลาเรียน กศน. ไมนอยกวาเด็กในวัยเดียวกันท่ีเรียนอยูในโรงเรียนปกติ แตถาจบภาคบังคับแลว 
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มาสมัครเรียน กศน. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุเทาไหรก็มาสมัครได และใชเวลาเรียนตามระเบียบ
ของ กศน. ถาเปนเด็กไรสัญชาติ/ไมมีทะเบียนบาน ไมตองไปผานสํานักงาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ใหมาสมัครเรียน
กับ กศน.ได  ตอนนี้เด็กในวัยเรียนท่ีไมสามารถเรียนในระบบได เชน บุตรแรงงานตางดาว มาเขาเรียน กศน.
มากแลว สําหรับคําวา “ตองมาใชเวลาเรียน กศน. ไมนอยกวาเด็กในวัยเดียวกันท่ีเรียนอยูในโรงเรียนปกติ” นั้น 
ใหยึดอายุเปนหลัก ไมยึดจํานวนปท่ีเรียน โดยหลักสําคัญในการจบ คือ 

      ก. ตองเรียนครบตามโครงสรางและเง่ือนไขการจบหลักสูตร  และ 
      ข. จะจบระดับชั้นประถมศึกษาตองอายุ 12 ป จะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตองอายุ 15 ป  

ไมวาจะมีการเทียบโอนหรือไมก็ตาม สวนเวลาเรียนจะเปนก่ีปไมสําคัญ อาจนอยกวา 3 ป หรือมากกวา 6 ป    
ก็ได ใหยึดอายุเปนหลัก  (โดยถาเด็กยังอายุนอย เหลือเวลาอีกมากกวา 6 ป หรือ 3 ป จึงจะอายุครบ 12 ป 
หรือ 15 ป ควรจัดทําแผนการสอนตามเวลาท่ีเหลือ เชน มาเริ่มเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตอนอายุ 
11 ป ซ่ึงเหลือเวลา 4 ปจึงจะอายุครบ 15 ป ก็ควรทําแผนการสอนใหเด็กใชเวลาเรียน 4 ป เพราะถาใหเด็ก
เรียน 2 ปจบแลวไมออกใบวุฒิใหเด็กเขาจะไมเขาใจและอาจเปนปญหาได) 
 ฉะนั้น เพ่ือใหผูปกครองนักเรียนท่ีมาติดตอขอหนังสือรับรอง มีความเขาใจทราบความตองการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในเรื่องเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรอง จึงไดจัดทํารายละเอียดใหกับ
ผูปกครอง โรงเรียนและตัวอยางหนังสือรับรอง เพ่ือไมใหเกิดการเรียนซํ้าซอนและการรับเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณแผนดินทางใดทางหนึ่ง หากมีมีการตรวจสอบและพบวามีการลงทะเบียนเรียนซํ้าซอนกับ
สถานศึกษาอ่ืนจะถือวาการเรียนกับ กศน. เปนโมฆะ 
 เอกสารประกอบในการขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. สําเนาสูติบัตรของนักเรียน 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน 
4. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน 
5. สําเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผูปกครอง 
6. สําเนาทะเบียนบาน บิดา/มารดา หรือผูปกครอง 
ท้ังนี้ให บิดา/มารดา หรือผูปกครอง รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
การทําหนังสือรับรองสงตอนักเรียนเขาเรียนการศึกษานอกระบบ จะรับรองใหเฉพาะนักเรียนท่ีมี 

สําเนาทะเบียนบานท่ีอยูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เทานั้น 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมในระดับการศึกษาปฐมวัยและไดรับ 
การศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพมีโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป 

2. เพ่ือใหผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาทุกฝายมีความเขาใจท่ีถูกตองและจัดการศึกษาอยางมี 
คุณภาพ 

3. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและแนวทางท่ีจะเชื่อมโยง 
ระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. เพ่ือสงเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพรรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษา 
5. เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษามีการประสานงานอยางเปนระบบ 
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ขอบเขตของงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบขายภารกิจของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของวางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง ติดตามประเมินผล ปรับปรุง
เชื่อมโยงการจัดการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณของการศึกษานอกระบบท่ีมี
ความยืดหยุนและหลากหลายรูปแบบไมไมขอจํากัดเรื่องอายุและสถานท่ีโดยมุงหมายใหเปนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพมนุษย โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ 
2. มีขอบขายภารกิจความรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3. วางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม 

อัธยาศัย เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต 
4. ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยาง 

ท่ัวถึง 
5. ประสานติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือปรับปรุงการจัดการศึกษานอกระบบ 

ใหท่ัวถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
6. สรุปรายงาน 
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เอกสารประกอบในการขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. สําเนาสูติบัตรของนักเรียน 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน 
4. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน 
5. สําเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผูปกครอง 
6. สําเนาทะเบียนบาน บิดา/มารดา หรือผูปกครอง 
 
ท้ังนี้ให บิดา/มารดา หรือผูปกครอง รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

เหตุผลที่ขอยายไปเรียน กศน. 

1. ไมสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน 
2. ระยะเวลาในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรียนในระบบมากเกินไป 
3. เปนบุคคลพิเศษ 
4. ผูปกครองยายสถานท่ีทํางานบอย 
5. เด็กมีโรคประจําตัว 
6. คาใชจายในการเรียน 
7. ตองการหารายไดชวยเหลือบิดา มารดา ระหวางเรียน 
8. เด็กบกพรองทางรางกาย 
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แบบคํารองขอยายนักเรียน 

เขียนท่ี   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

เรื่อง  ขอยายนักเรียน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
ดวยขาพเจา .......................................................................................................อายุ...........ป 

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี.........ตําบล..............................อําเภอ.............................จังหวัด................................. 
ผูปกครองของ (เด็กชาย/เด็กหญิง)..............................................................................................ซ่ึงเก่ียวของเปน
บิดา/มารดา/...........................มีความประสงคขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
สงตัว (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................เลขบัตรประชาชน....................................
วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................อายุ..........ปซ่ึงจบการศึกษาในระดบัชั้น.....................
สถานศึกษา.....................................................................อําเภอ..............................จังหวัด..................................
ขอไปเขาเรียนท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......................................................
จังหวัด.............................เนื่องจาก/เหตุผล..........................................................................................................  
   ท้ังนี้ การยายไปเขาเรียนในโรงเรียนดังกลาว นักเรียนจะพักอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.......
ตําบล..........................................อําเภอ.......................................จังหวดั.............................................และได
แนบเอกสารท่ีเก่ียวของมาประกอบพิจารณา รายละเอียดดังแนบ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ................................................. 
                                                                     (.........................................................) 
                                                                                       ผูปกครอง 
ความเห็นของเจาหนาท่ี 
 ไดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนแลวเห็นควรสงตอไปเรียนท่ี กศน.อําเภอ................................... 

                                                                     (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 
ความเห็นของผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
........................................................................................................................................................................ 

                                                                    (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 

ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

                                                                    (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 
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แบบคํารองขอยายนักเรียน 

เขียนท่ี   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

เรื่อง  ขอยายนักเรียน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
ดวยขาพเจา .......................................................................................................อายุ...........ป 

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี.........ตําบล..............................อําเภอ.............................จังหวัด................................. 
ผูปกครองของ (เด็กชาย/เด็กหญิง)..............................................................................................ซ่ึงเก่ียวของเปน
บิดา/มารดา/...........................มีความประสงคขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
สงตัว (เด็กชาย/เด็กหญิง)...................................................................................เลขบัตรประชาชน
........................................วัน/เดือน/ปเกิด.....................................................................อายุ..........ป   ซ่ึงจบ
การศึกษาในระดับชั้น........................สถานศึกษา.....................................................................อําเภอ
........................................จังหวัด..................................ขอไปเขาเรียนท่ี  สถาบันการศึกษาทางไกล  สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.)  เนื่องจาก (เหตุผล) 
.......................................................................................................................  
   ท้ังนี้ การยายไปเขาเรียนในโรงเรียนดังกลาว นักเรียนจะพักอยูบานเลขท่ี........................หมู
ท่ี.........ตําบล..........................................อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................
และไดแนบเอกสารท่ีเก่ียวของมาประกอบพิจารณา รายละเอียดดังแนบ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ................................................. 
                                                                     (.........................................................) 
                                                                                       ผูปกครอง 
ความเห็นของเจาหนาท่ี 
 ไดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนแลวเห็นควร
.................................................................................................. 
                                                                     (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 
 
ความเห็นของผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
........................................................................................................................................................................ 
                                                                    (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 
ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

                                                                    (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 
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                ตัวอยางหนังสือสงถึงหนวยงานการศึกษานอกระบบ 
        
 

 
 
ท่ี ศธ 04050/                                       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                เชียงใหม  เขต 4 
                134 หมู 8 ถนนเชียงใหม–ฮอด ตําบลสันกลาง 
       อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม   50120 

                 มกราคม  2564 

เรื่อง    การรับรองเพ่ือเขาศึกษาตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เรียน   ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............................. 

   ดวย ..............................................................................อาศัยอยูบานเลขท่ี............ หมูท่ี  ..... 
ตําบล...............................  อําเภอ...................................  จังหวัด................................. ในฐานะผูปกครองของ 
..................................................................................................... มีความประสงค ขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 รับรองเพ่ือเขาศึกษาตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................................................
จังหวัด...................................... เนื่องจาก................................................................................อายุตํ่ากวา 15 ป 
ซ่ึงจบการศึกษาในระดับชั้น.................................................โรงเรียน............................................................. 
อําเภอ................................  จังหวัด.....................................   

    ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 จึงขอความอนุเคราะห 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........................จังหวัด........................ 
รับบุคคลดังกลาวเขาศึกษาตอในระดับ............................................... และพรอมแจงการรับเขาเปนนักศึกษาให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ทราบดวย                      

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป   

          ขอแสดงความนับถือ   
 
 
 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 0 53-311351  ตอ 27 
 



12 
 

                  ตัวอยางหนังสือสงถึงสถาบันการศึกษาทางไกล 

        

 

 

 
ท่ี ศธ 04050/                                        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
        เชียงใหม  เขต 4 
                  134 หมู 8 ถนนเชียงใหม–ฮอด ตําบลสันกลาง 
         อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม   50120 

                 มกราคม  2564 

เรื่อง    การรับรองเพ่ือเขาศึกษาตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เรียน   ผูอํานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.) 

   ดวย .........................................................................อาศัยอยูบานเลขท่ี............ หมูท่ี  ..... 
ตําบล.......... ........ .... ....  อําเภอ......... ... ..... .... ..  จังหวัด........ .... ..... ... ... ในฐานะผูปกครองของ 
............................................................................................. มีความประสงค ขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 รับรองเพ่ือเขาศึกษาตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 
สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน 
กศน.)  เนื่องจาก.................................................................................อายุตํ่ากวา 15 ปบริบูรณ ซ่ึงจบการศึกษา
ในระดับชั้น....................................โรงเรียน....................................................................................          อําเภอ
...................................  จังหวัด.....................................   

    ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 จึงขอความอนุเคราะห 
ผู อํ า น ว ยกา รสถ าบั น ก า ร ศึ กษาทา ง ไ กล  ( สทก . )   รั บบุ ค คลดั ง กล า ว เ ข า ศึ กษ าต อ ใ น ระดั บ
............................................... และพรอมแจงการรับเขาเปนนักศึกษาใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ทราบดวย                      

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป   

          ขอแสดงความนับถือ   
 
 
                                             

 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 0 53-311351  ตอ 27 
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บทที่ 3 
กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของ 

 
 คูมือปฏิบัติงาน งานการศึกษานอกระบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
เลมนี้ จะมีเนื้อหาประกอบดวยการขออนุญาตเรียนตอในการศึกษานอกระบบ ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เนื่องจากนักเรียนมีอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวของได
มอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต ทําหนังสือรับรองในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของ
นักเรียนเพ่ือแจงใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงในท่ีนี้จะขอนําเสนอกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ท่ีใชอยูในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับงานการศึกษานอกระบบ ไวดังนี้ 

1. พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ  
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
4. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  

พ.ศ. 2548  
6. หนังสือสํานักงาน กศน. ท่ี ศธ 0210.04/5719 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 

 
สรุปรายละเอียดกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ  
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

- การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

- การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายความวา การศึกษากอนระดับระดับอุดมศึกษา 
- การศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษา 

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

- สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายความวา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- กระทรวง หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

- มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
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- มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล 
ไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตลอดจนใหไดรับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว 

- มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย (๑) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน (๒) 
การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม (๓) 
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม 
และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืน ๆ 

-    มาตรา ๑๗ ใหมีการศึกษาภาคบังคับจานวนเกาป โดยใหเด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ด เขา 
เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตสอบไดชั้นปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

-  มาตรา ๓๗  การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดย 
คํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ดานอ่ืนดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 

- ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนาของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

- ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับ 
มัธยมศึกษาการกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษา
นั้นเปนสําคัญ ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัด 
ใหมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังตอไปนี้เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ได 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การศึกษาภาคบังคับ” หมายความวา การศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งถึงชั้นปท่ีเกาของ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
         “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ 
                            “ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเปนผูใชอํานาจ
ปกครอง หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยูดวยเปน
ประจําหรือท่ีเด็กอยูรับใชการงาน 
    “เด็ก” หมายความวา เด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดจนถึงอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแต
เด็กท่ีสอบไดชั้นปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับแลว   

- มาตรา ๕ ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แลวแตกรณีประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
ระหวางสถานศึกษาท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับโดยใหปดประกาศไว ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา รวมท้ังตองแจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบ
กอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 

- มาตรา ๖ ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเม่ือผูปกครองรองขอ ใหสถานศึกษา 
มีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

- มาตรา 11 ผูใดซ่ึงมิใชผูปกครอง มีเด็กซ่ึงไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยูดวยตอง 
แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณี ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีเด็ก
มาอาศัยอยู เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูนั้น 

- มาตรา ๑๓ ผูปกครองท่ีไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
- มาตรา ๑๔ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๙ ตองระวาง 

โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
- มาตรา ๑๕ ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระทําดวยประการใดๆ อันเปนเหตุใหเด็ก 

มิไดเรียนในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
- มาตรา 16 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
- มาตรา ๓๘/๒ ใหบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลท่ีรับอุปการะดูแลเด็กท่ีมีเอกสาร 

แสดงตน ตามมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๓๘/๑ ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวแทนเด็กภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
เด็กมีอายุครบหาป 

- มาตรา ๓๘/๓ บัตรประจําตัวตามมาตรา ๑๙/๒ มาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ มีอายุ 
สิบป และใหผูถือบัตรมีหนาท่ียื่นคําขอตออายุบัตรประจําตัวภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีบัตรหมดอายุ เวนแตผู
นั้นจะมีอายุครบเจ็ดสิบป ในกรณีเชนนั้นใหบัตรประจําตัวท่ีมีอยูมีอายุตลอดชีวิต แตไมเปนการหามท่ีบุคคลนั้น
จะขอมีบัตรใหมตามวรรคสอง 

- ในกรณีท่ีบัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือมีการแกไขชื่อ 
ตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปเกิดในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ ใหผูถือบัตรประจําตัวขอมีบัตรประจําตัว
ใหม ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีบัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือนับแตมีการ
แกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือวันเดือนปเกิดในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ แลวแตกรณี 

- การขอมีบัตรประจําตัวของเด็กท่ีมีอายุไมถึงสิบหาป ใหเปนหนาท่ีของบิดา มารดา  
ผูปกครองหรือบุคคลท่ีรับอุปการะดูแลเด็กคนนั้นเปนผูยื่นคําขอมีบัตร 

- หลักเกณฑและวิธีการในการขอมีบัตรประจําตัว แบบและลักษณะของบัตรประจําตัว  
และรายการในบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด” 
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4. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 

- การนับอายุ เด็กเพ่ือเขารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหนับตามป 
ปฏิทิน หากเด็กอายุ ครบเจ็ดปบริบูรณในปใด ใหนับวาเด็กมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดในปนั้น 

- ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนับ 
อายุเด็กเพ่ือเขารับการศึกษา ระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ขอ 1 การรับเด็กเพ่ือเขารับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหรับเด็กท่ีมีอายุไมนอยกวา ๔ ปบริบูรณ 
  ขอ 2 การนับอายุเด็กเพ่ือเขารับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหนับตั้งแตวันท่ีเด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปดภาค
เรียนท่ี ๑ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนใน 
สถานศึกษา พ.ศ. 2548  

- “หลักฐานทางการศึกษา” หมายความวา เอกสารอันเปนหลักฐานทางการศึกษาของ 
นักเรียน/นักศึกษา หรือเอกสารท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนหลักฐานทางการศึกษา ตามระเบียบนี้ 

- ขอ ๕ ใหสถานศึกษาถือเปนหนาท่ีในการท่ีจะรับเด็กท่ีอยูในวัยการศึกษาตามกฎหมายวา 
ดวยการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนในสถานศึกษา 

- ขอ ๖ การรับนักเรียน/นักศึกษาท่ีไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษามากอน ใหสถานศึกษา 
เรียกหลักฐาน เชน สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด เพ่ือนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา 

6. หนังสือสํานักงาน กศน. ท่ี ศธ 0210.04/5719 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 
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เอกสารอางอิง 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ  
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 (ออนไลน) วันท่ีคนขอมูล  28 พฤศจิกายน 2562 เขาถึงไดจาก
https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/NationalEducation.pdf 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธิการนับอายเุด็กเพ่ือเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
 (ออนไลน) วันท่ีคนขอมูล  28 พฤศจิกายน 2562 เขาถึงไดจาก 
  http://202.29.212.162/samutprakan2/files/re-2556.pdf 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  (ออนไลน) วันท่ีคนขอมูล  28 พฤศจิกายน  

2562 เขาถึงไดจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/049/T_0033.PDF 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนใน 
 สถานศึกษา พ.ศ. 2548 (ออนไลน) วันท่ีคนขอมูล  28 พฤศจิกายน 2562เขาถึงไดจาก 
 http://kormor.obec.go.th/discipline/dis033.pdf  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (ออนไลน) วันท่ีคนขอมูล  28 พฤศจิกายน 2562 เขาถึงได 
 จาก http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu3.pdf 

https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/NationalEducation.pdf
http://202.29.212.162/samutprakan2/files/re-2556.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/049/T_0033.PDF
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis033.pdf
http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu3.pdf
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