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เพื่อตดิตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั 

ใหก้ลบัเขา้สูร่ะบบการศึกษา และไดร้บัการศึกษาอยา่งมีคุณภาาพ 

เพื่อให้เด็กท่ีกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ หรือได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานท า

เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณภาการด าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานการศึกษาที่ เ ก่ียวข้องทุกระดับ (ก่อนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา และ กศน.)

Drop Out
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ภารกิจ

ติดตาม
ค้นหา

น ากลับเข้าสู่
ระบบ

การศึกษา

ได้รับ
การศึกษา 
ไม่ต  ากว่า
ภาคบังคับประสาน

หน่วยงาน/
ภาคี

เครือข่าย

ส่งเสริม
การใช้ระบบ

ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน

เป้าหมาย

เด็กหลุดออกจากระบบ = 0

ได้รับการศึกษาที มีคุณภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ

ระยะเร่งด่วน : ก.พ.- 16 พ.ค.65
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ค าจ  ากดัความ

“ เด็ก ” ประชากรวยัเรียนท่ีอยูใ่นช่วงอายุ 3 –18 ปี 

และเด็กพิการ ตั้งแต่แรกพบความพิการถึงอายุ 18 ปี

“เด็กตกหลน่และ

เด็กออกกลางคนั”
เด็กในวยัการศึกษาขั้นพื้ นฐานท่ีเคยเขา้เรียนในสถานศึกษาแลว้ แต่

ออกจากสถานศึกษากอ่นท่ีจะจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

“การศึกษาาาคบงัคบั” การศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

“การศึกษาขั้นพื้ นฐาน” การศึกษาระดบักอ่นประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

“ เด็กที่ตอ้งตดิตาม

และคน้หา”
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันของโรงเรียนเอกชนในระบบ ท่ีคัด

กรองมาจากระบบงานทะเบียนโรงเรียนเอกชน (REGIS) ในภาคเรียน

ท่ี 1/2564 น ามาเปรียบเทียบกับภาคเรียนท่ี 2/2564 และ

ด าเนินการตรวจสอบความซ ้าซอ้นจากศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สป. แลว้ 

“สถานศึกษา” โรงเรียนเอกชนในระบบ ซ่ึงหมายรวมถึงโรงเรียนประเภทสามญัศึกษา 

และโรงเรียนนานาชาติ ท่ีมีเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั ปี 2564



1. ส านกังานคณภะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2. ส านกังานคณภะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั/ ส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดั

4. โรงเรียนเอกชนในระบบ (ประเาทสามญัศึกษาและนานาชาต)ิ

5

Drop Out
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 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัเป็นรายบุคคล จดัส่งให ้สพฐ.

 สพฐ. จดัท าฐานขอ้มูลจ  านวนเด็กท่ีตอ้งตดิตามคน้หา จ านวนเด็กท่ียงัไมไ่ดติ้ดตาม 

จ านวนเด็กท่ีติดตามพบตวั และติดตามแลว้ไมพ่บตวั เผยแพรผ่่านทางเวบ็ไซต ์https://dropout.edudev.in.th

 สพฐ. จดัท า Application “พานอ้งกลบัมาเรียน” ท่ีท าหน้าท่ีในการแจง้ต าแหน่งท่ีตั้ง (Check in) 

โดยระบุสถานะของเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั

 จดัท าแนวทางการด าเนินงานตดิตามคน้หา โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานแต่ละระดบั 

(สช./ ศธจ./ สช.จงัหวดั /สถานศึกษาเอกชน)

 สง่เสริมการใชร้ะบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัเด็กออกจากระบบการศึกษา

 ช้ีแจง สรา้งความเขา้ใจ ประชาสมัพนัธ ์แนวทางการด าเนินงานติดตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัฯ

 ประสานการด าเนินงานกบัหน่วยงานในสงักดัทุกระดบั หน่วยงานท่ีร่วมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) และภาคีเครือขา่ย

 ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม เสนอกระทรวงศึกษาธิการ

 กรณีภ ตดิตามคน้หาแลว้ไม่พบตวัเด็ก ด าเนินการสง่ตอ่ขอ้มูลใหก้บักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวม

และส่งต่อขอ้มลูใหก้บัหน่วยงานท่ีร่วมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

https://dropout.edudev.in.th/
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 แตง่ตั้งคณภะท างาน มีเลขาธิการ เป็นประธาน  ก าหนดแผนงานและแนวทางการด าเนินงาน

 ตรวจสอบ วิเคราะห ์ขอ้มูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัท่ีไดร้บัแจง้จาก สช. 

ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์ 

 ส่งเสริม สนบัสนุน สถานศึกษาในการตดิตามคน้หาฯ โดยวิเคราะหปั์ญหา สาเหตุ วิธีการแกไ้ขปัญหา     

เป็นรายบุคคล และด าเนินการน าเด็กเขา้สู่ระบบการศึกษา

 ลงพื้ นท่ีตดิตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั โดยใช้Mobile Application “พาน้องกลบัมาเรียน” และ   
เวบ็ไซต ์https://dropout.edudev.in.th เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและรายงานผล

ปฏิบตังิานรว่มกบัสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และาาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี

สง่เสริมการใชร้ะบบการดแูลช่วยเหลอืนักเรียน ท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัเด็กออกจากระบบการศึกษา

 ประสานการด าเนินงานกบัหน่วยงานในสงักดัทุกระดบั หน่วยงานท่ีร่วมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) และภาคีเครือขา่ย

 ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงานระดบัพื้ นท่ี เสนอส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภารกิจติดตามและค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันฯ โรงเรียนเอกชนใน กทม.
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 แตง่ตั้งคณภะท างาน โดยมีองคป์ระกอบของคณะท างานเป็นไปตามความเหมาะสมของพื้ นท่ี

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวัด (ยกเวน้ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตลู) 

ศึกษาธิการจงัหวดั                                                               ประธาน

รอง ผอ.ศึกษาธิการจงัหวดั ท่ีก ากบัดูแลกลุ่มพฒันาศึกษา               รองประธาน

ผอ.กลุ่มพฒันาการศึกษา                                                    คณะท างานและเลขานุการ

ส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชนจงัหวัด (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส สงขลำ สตูล)

ผอ.ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั                                      ประธาน

รองผูอ้ านวยการ ท่ีก ากบั ดูแลกลุ่มพฒันาคุณภาพ ฯ                     รองประธาน

ผูอ้ านวยการกลุ่มพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                คณะท างานและเลขานุการ

 ช้ีแจง สรา้งความเขา้ใจ ประชาสมัพนัธ ์แผนและแนวทางการด าเนินงานติดตามคน้หาเด็กตกหล่นและ

เด็กออกกลางคนักลบัเขา้สู่ระบบการศึกษาใหส้ถานศึกษาในสงักดัทราบและถือปฏิบตัิ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด / ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

Drop Out

/ 3. ตรวจสอบ ...
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 ตรวจสอบ วิเคราะห ์ขอ้มูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัท่ีไดร้บัแจง้จาก สช. ใหถู้กตอ้ง

ครบถว้น สมบรูณ ์ 

 ส่งเสริม สนบัสนุน สถานศึกษาในการตดิตามคน้หาฯ โดยวิเคราะหปั์ญหา สาเหตุ วิธีการแกไ้ขปัญหา     

เป็นรายบุคคล และด าเนินการน าเด็กเขา้สู่ระบบการศึกษา พรอ้มจดัท าแผนป้องกนัเด็กออกจาก

ระบบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

ลงพื้ นท่ีตดิตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั โดยใช้Mobile Application “พาน้องกลบัมาเรยีน”
และเวบ็ไซต ์https://dropout.edudev.in.th เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและรายงานผล

ปฏิบตังิานรว่มกบัสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และาาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี

ก ากบั ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม เสนอส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.)

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ต่อ)

Drop Out
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 แตง่ตั้งคณภะท างาน โดยมีองคป์ระกอบของคณะท างานเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา

ตรวจสอบ วิเคราะห ์ขอ้มูลเด็กตกหลน่และเด็กออกกลางคนั ท่ีไดร้บัแจง้จาก ศธจ. หรือ สช.จงัหวดั

ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสมบรูณ ์

③ แกปั้ญหาเด็กตกหลน่และเด็กออกกลางคนัเป็นรายบุคคล โดยวเิคราะหส์ภาพปัญหา หาสาเหตุ 

และวธีิการแกไ้ขปัญหา และด าเนินการน าเด็กเขา้สูร่ะบบการศึกษา พรอ้มจดัท าแผนป้องกนัเด็กออกจาก

ระบบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

④ ติดตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัและบนัทึกขอ้มลู โดยใช้ Mobile Application

“พาน้องกลบัมาเรียน” และเวบ็ไซต ์https://dropout.edudev.in.th เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม

และรายงานผล

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและนานาชาติ 
(ที มีเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน)

Drop Out

/ด าเนินงาน...
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 ด าเนินงานตามระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนั

เด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ใหส้ านักงานศึกษาธิการจงัหวดั/ส านักงาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดั (สช.จงัหวดั)

Drop Out

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและนานาชาติ 
(ที มีเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน)      ต่อ
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①  ตรวจสอบ วิเคราะห ์ขอ้มูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัท่ีไดร้บัแจง้จาก สช. ใหถู้กตอ้ง

ครบถว้น สมบรูณ ์ 

② ส่งเสริม สนบัสนุน สถานศึกษาในการตดิตามคน้หาฯ โดยวิเคราะหปั์ญหา สาเหตุ วิธีการแกไ้ขปัญหา     

เป็นรายบุคคล และด าเนินการน าเด็กเขา้สู่ระบบการศึกษา พรอ้มจดัท าแผนป้องกนัเด็กออกจาก

ระบบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

③ ลงพื้ นท่ีตดิตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั โดยใช้ Mobile Application “พาน้องกลบัมาเรียน”
และเวบ็ไซต ์https://dropout.edudev.in.th เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและรายงานผล

④ ปฏิบตังิานรว่มกบัสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และาาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี

⑤ ก ากบั ตดิตาม รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม เสนอส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับโรงเรียนใน กทม.

Drop Out
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สรา้งความรว่มมือกบัแตล่ะหน่วยงาน

เพื่อบูรณภาการด าเนินงานรว่มกนั จ  านวน 

12 หน่วยงาน ดงัน้ี

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย

3. กระทรวงสาธารณสุข

4. กระทรวงวฒันธรรม

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

10. กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

11. กรุงเทพมหานคร

12. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา





การประชาสมัพนัธ์

การด าเนินงานตามโครงการ

ส่งเสริมโอกาส ความเสมอาาค

และความเท่าเทียมทางการศึกษา

“พานอ้งกลบัมาเรียน”
ตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

(MOU)

14Drop Out

หน่วยงานขบัเคล่ือน : กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย

3. กระทรวงสาธารณสุข

4. กระทรวงวฒันธรรม

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

10. กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

11. กรุงเทพมหานคร

12. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา





การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ

เด็กตกหลน่และเด็ก

ออกกลางคนัเป็นรายบุคคล

และฐานขอ้มูลจ  านวนเด็ก

ตอ้งด าเนินการตดิตามคน้หา

15Drop Out

หน่วยงานขบัเคลื่อน : สพฐ.

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ

(สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย





การตดิตามคน้หาเด็กตกหลน่และ

เด็กออกกลางคนั

(3.1) กรณีภพบตวัเด็ก น าเขา้สู่ระบบ

การศึกษา โดยสง่เขา้เรียนตาม

ความตอ้งการและ

ความพรอ้มของเด็ก ใหก้บั

หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาในพื้ นท่ี

16Drop Out

หน่วยงานขบัเคลื่อน : สช. ศธจ. สช.จงัหวดั 

และสถานศึกษา

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล/อบต./ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น)

3. กระทรวงสาธารณสุข (อสม.)

4. กระทรวงวฒันธรรม (วดั : บวร)

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

8. กรุงเทพมหานคร





การตดิตามคน้หาเด็กตกหลน่และเด็กออก

กลางคนั (ตอ่)

(3.2) กรณีภพบตวัเด็ก ยงัไม่สามารถ

กลบัเขา้สูร่ะบบการศึกษา ใหบู้รณภาการ

ด าเนินงานในการดแูล ช่วยเหลือ 

และส่งตอ่ กบัหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ที่รว่มบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ (MOU) 

ตามสาาพปัญหาหรือขอ้จ  ากดัของเด็ก

แตล่ะบุคคล เพื่อใหเ้ด็กไดเ้ขา้สู่ระบบ

การศึกษา

17Drop Out

หน่วยงานขบัเคล่ือน : สช. ศธจ. สช.จงัหวดั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล/อบต./ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น)

3. กระทรวงสาธารณสุข (อสม.)

4. กระทรวงวฒันธรรม (วดั : บวร)

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

10. กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

11. กรุงเทพมหานคร

12. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา





การตดิตามคน้หาเด็กตกหลน่และ

เด็กออกกลางคนั (ตอ่)

(3.3)  กรณีภไม่พบตวัเด็ก ด าเนินการ

สนบัสนุนขอ้มูลสารสนเทศ

ของเด็กเป็นรายบุคคล และส่งตอ่ขอ้มูล

ใหแ้ตล่ะหน่วยงานที่บนัทึกขอ้ตกลง

ความรว่มมือ (MOU) เพื่อตดิตามคน้หา

18Drop Out

หน่วยงานขบัเคล่ือน : สช. ศธจ. สช.จงัหวดั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล/อบต./ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น)

3. กระทรวงสาธารณสุข (อสม.)

4. กระทรวงวฒันธรรม (วดั : บวร)

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

10. กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

11. กรุงเทพมหานคร

12. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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Time line: การขับเคลื อนการด าเนินงาน

Drop Out

- แต่งตั้งคณะท างาน

ตามองค์ประกอบท่ี

เหมาะสมของแต่ละ

พ้ืนท่ี  (ระดับ สช./

ศธจ ./สช.จังหวัด/

สถานศึกษา)

- ก าหนดแผน และ

แนวทางในการติดตาม

คน้หา

-ลงพ้ืนท่ีติดตามคน้หา 

- รายงานผลการติดตาม

คน้หา ผ่านแอพพลิเคชัน

“พานอ้งกลบัมาเรียน”

4444444444444443333

3333333

STEP 01 STEP 02

- ส่งขอ้มูลกรณีติดตาม

คน้หาแล้วไม่พบตัวเด็ก

ให้กับหน่วยงานท่ีร่วม

ลงนามบันทึกข้อตกลง 

(MOU) ชว่ยติดตามคน้หา

4444444444444443333

3333333

STEP 03

-น าเด็กเขา้เรียนในระบบ

การศึกษา สังกัด สพฐ. 

สอศ. (อาชีวะอยู่ประจ า

เ รี ย นฟ รี  มี อ า ชี พ )

ทอ้งถ่ิน หรือ กศน.

4444444444444443333

3333333

STEP 04

- ใช้ ระบบการดู แล

ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เ รี ยน

ท่ี เ ข ้ ม แ ข็ ง  แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ

4444444444444443333

3333333

STEP 05

าายใน 9 ก.พ.65 ก.พ. – มี.ค. 65

ติดตามผลทุกวนัจนัทร์

ของทุกสปัดาห ์

สช./ศธจ./สช.จ/รร. สช./ศธจ./สช.จ สช.

เมษายน 65

ติดตามผลทุกวนัจนัทร์

ของทุกสปัดาห ์

สช./ศธจ./สช.จ/รร.

16 พ.ค. 65

เด็กตกหล่น/ออกกลางคนั

เขา้สู่ระบบการศึกษา

ระยะเร่งด่วน

เด็กหลุดจากระบบ=0

มิ.ย.-ก.ค. 65

ป้องกนัเด็กหลุดออกจาก

ระบบการศึกษา

สช. ศธจ./สช.จ/รร.

รายงาน รมว.ศธ. ทุกวนัพุธของทุกสปัดาห์ CASE ที่น่าสนใจ ศธ./สช. ลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือ




