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การสงสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
1. การสงสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1 การศึกษาในระบบ
ขัๅนตอนการดานินงาน
1) ประสานสารวจรวบรวมขຌอมูลประชากรละทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทาสามนละ
ผนทีไการศึกษาพืไอสนับสนุน สงสริมการจัดการศึกษาเดຌอยางทัไวถึงละมีประสิทธิภาพ
2) สรຌางความขຌา฿จ฿หຌมี ก ารก าหนดกีไ ยวกั บ การศึ ก ษา฿นระบบ การศึก ษานอกระบบ ละ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3) สงสริม฿หຌมีก ารก าหนดวิธีก ารละนวทางดานินการจัดการศึก ษาตัๅงตร ะดับ การศึก ษา
ปฐมวัยละระดับ การศึกษาขัๅนพืๅ นฐานอยางทัไ วถึง ละมีคุณภาพ ดยเม สียคา฿ชຌจาย ทัๅงนีๅ฿หຌสามารถ
ชืไอ มยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธ ยาศัย ตลอดจนการสงสริม฿หຌกิดการพัฒ นาอยาง
ตอนืไองตลอดชีวิต
4) ศึกษา วิจัย ละผยพรการจัดการศึก ษาทีไมี ป ระสิท ธิภาพกส ถานศึก ษาละผูຌกีไยวขຌอ ง
พืไอจะนาเปสูการปฏิบัติ
5) ประสานการดานินงานกับสถานศึกษาละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไ อสรຌางครือขายพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
6) ประสานการติดตาม ประมินผลการจัดการศึกษาละปรับปรุงพัฒนา
กระบวนงาน
1) การสงสริม฿หຌมีการกาหนดวิธีการละนวทางการดานินการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยาง
ทัไวถึงละมีคุณภาพ
2) การกຌปัญหาดใกตกหลน ดใกกลุมสีไยง ละดใกออกกลางคัน
3) งานทะบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดกใบหลักฐานการศึกษา
- การยกลิกหลักฐานการศึกษา
- การตรวจสอบคุณวุฒิละการรับรองความรูຌ
- การซืๅอบบพิมพ์
1.2 การศึกษานอกระบบ
ขัๅนตอนละนวการปฏิบัติ
1) ศึกษานวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบขายภารกิจของขตพืๅ นทีไการศึกษา
สถานศึกษา ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2) รวมวางผนละก าหนดนวทาง฿นการสนับ สนุนสงสริม การจัด การศึก ษานอกระบบ฿หຌ
ชืไอมยงกับการจัดการศึกษา฿นระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌตลอดชีวิต

3) ประสานงานกับหนวยงานทีไจัดการศึกษานอกระบบหรื อผูຌกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุน฿หຌผูຌรียน
เดຌรับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึง
4) ประสานการติดตาม ประมินผล การจัดการศึกษานอกระบบ พืไอปรับปรุงการจัดการศึกษา
นอกระบบ฿หຌทัไวถึง มีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ
1.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ขัๅนตอนละนวการปฏิบัติ
1) ศึกษานวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนขอบขายภารกิจของขตพืๅนทีไการศึกษา
สถานศึกษา ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
2) สงสริม฿หຌสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันทีไจัดการศึกษารวมวางผนละกาหนดนวทาง
฿นการสนับสนุนสงสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌตใมศักยภาพ
3) ประสานการผยพรขຌอมูล หลงการรียนรูຌ สงสริมผูຌรียน฿หຌ฿ชຌหลงรียนรูຌอยางหมาะสม
สริมสรຌางอกาส฿นการเดຌรับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึง
4) ประสานการติดตาม ประมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยพืไอปรับปรุงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย฿หຌทัไวถึง มีคุณภาพ ละมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระบียบละอกสารทีไกีไยวขຌอง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ.2542 ละทีไกຌเขพิไมติม
2. หลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. 2544
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
2. การส ง สริ ม การจั ด การศึ ก ษาของบุ คคล ครอบครั ว ชุ ม ชน สถาบั นทางศาสนา ละสถาน
ประกอบการ ฯลฯ
ขัๅนตอนละนวการปฏิบัติ
ํ. ประชาสั ม พั น ธ์ สรຌ างความขຌ า฿จ ฿นสิ ท ธิ  ละหนຌ า ทีไ ฿นการจั ด การศึ ก ษาของ บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ละสถานประกอบการ ฯลฯ
๎. สงสริมละพัฒนาความสามารถ฿นการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนา ละสถานประกอบการ ฯลฯ
๏. ประมินศักยภาพ ละความพรຌอม฿นการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนา ละสถานประกอบการฯลฯ
๐. สนั บ สนุ น ฿หຌ บิ ด า มารดา หรื อ ผูຌ ปกครองมี ค วามรูຌ ความสามารถ฿นการอบรม
ลีๅยงดูละ฿หຌการศึกษากบุตรหรือบุคคลซึไงอยู฿นความดูล
๑. การดานินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา
ละสถานประกอบการ ฯลฯ

๒. ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุม ชนสถาบันทางศาสนา ละสถาน
ประกอบการอยางตอนืไอง
กฎหมาย ระบียบละอกสารทีไกีไยวขຌอง
ํ. พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. ๎๑๐๎ ละทีไกຌเขพิไมติม
๎. หลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. ๎๑๐๐
3. ระบียบ/หลักกณฑ์/วิธีการประมินศักยภาพ ละความพรຌอม฿นการจัดการศึกษา
3. งานสงสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ขัๅนตอนละนวการปฏิบัติ
ํ. สรຌางความขຌา฿จ฿นสิทธิละหนຌาทีไ฿นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
๎. สงสริม฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มีความพรຌอม฿นการจัดการศึกษา
๏.ประมิ น ความพรຌ อ ม฿นการจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น ตาม
คารຌองขอ
๐. การพิจารณา฿หຌความหใน฿นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
๑.ประสาน ติดตามละประมิ นผลการจัดการศึก ษาขององค์กรปกครองสวนทຌ องถิไนอยาง
ตอนืไอง
กฎหมาย ระบียบละอกสารทีไกีไยวขຌอง
ํ. พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. ๎๑๐๎
๎. หลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. ๎๑๐๐
๏. ระบียบ/หลักกณฑ์/วิธีการประมินศักยภาพ ละความพรຌอม฿นการจัดการศึกษา
๐. พระราชบัญ ญัติก ารกาหนดขัๅนตอนละผนการกระจายอ านาจ฿หຌองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๎

