ฉบับ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

แนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค
(กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผ่านระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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ส่วนที่ ๑
แนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค
(กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑. ที่มาและความสำคัญ
ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕(๒) กำหนดวัตถุประสงค์
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนเงินและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองทุ น เพื ่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.) ร่ ว มกั บ หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษา ๕ หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๓) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
๕) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือ นักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย
โอกาส เข้าถึงการศึกษาและมีพัฒนาการที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
จากการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพิ่มเติมในสถานการณ์ COVID-๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบ
การศึกษาและติดตามการศึกษาต่อ ของนักเรียนทุนเสมอภาค จำนวน ๑,๑๗๓,๗๕๒ คน พบว่าร้อยละ ๙๕.๓๓
ยังคงอยู่ในระบบการศึกษา และไม่พบการศึกษาต่อ ร้อยละ ๔.๖๗ ในกลุ่มที่ไม่พบการศึกษาต่อส่วนใหญ่ร้อยละ ๓.๖๗
เป็นช่วงชั้นรอยต่อ (อนุบาล ๓, ป.๖ และ ม.๓) ทั้งนี้ยังพบว่าระดับชั้น ม.๒ มีจำนวนการหลุดออกจากระบบแนวโน้ม
สูงขึ้น และ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ยังคงส่งผลกระทบต่อนักเรียน
ยากจนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะครัวเรือนนักเรียนทุนเสมอภาคที่รายได้เฉลี่ยลดลงเหลือเพียง ๑,๐๙๔ บาท/เดือน
อีกทั้งจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ กสศ. พบว่าในพื้นที่ ๒๙ จังหวัดประสบปัญหาการเรียนช่วง COVID-๑๙ เนื่องจาก
ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ จำนวน ๒๗๑,๘๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๔ ของจำนวน
นักเรียนทุนเสมอภาคทั้งหมดในพื้นที่ ๒๙ จังหวัด จากสถานการณ์สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนทุนเสมอภาค ยังคงได้รับ
ผลกระทบซ้ำเติมจาก COVID-๑๙ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ที่ถดถอย และโอกาสทางการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น
จากการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา กสศ. ได้สนับสนุนข้อมูลนักเรียนที่ไม่พบการศึกษาต่อและนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบสถานะการคงอยู่ในระบบการศึกษา และดำเนินการค้นหา ติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันเวลา ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสำคัญและประกาศ
เป็ น นโยบายผ่ า น โครงการส่ ง เสริ ม โอกาส ความเสมอภาค และความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา “พาน้ อ ง
กลับมาเรียน” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ๑๔ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อทำให้เด็ก
หลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นศูนย์
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เพื่อเป็นการดำเนินการให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และทราบถึงสถานการณ์ แนวโน้มการศึกษาต่อของ
นักเรียนทุนเสมอภาคในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และเป็นการเตรียมแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลในการเตรียม
ความพร้อมให้น ักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอ
ภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ผ่านระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อติดตามแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
๒.๒ เพื่อสนับสนุนการส่งต่อข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
๒.๓ บูรณาการการติดตามและวิเคราะห์ภาวะการเรียนรู้ สุขภาพ และความเสี่ยงด้านอื่นๆของนักเรียนกลุ่ม ช่วงชั้น
รอยต่อเพื่อสนับสนุนแนวทางการช่วยเหลือในพื้นที่ต้นแบบของ กสศ.
๓. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทุนเสมอภาค ประกอบด้วย ๕ ระดับชั้น คือ ระดับชั้นอนุบาล ๓, ประถมศึกษาปีที่ ๖,
มัธยมศึกษาปีที่ ๒, มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เฉพาะ บช.ตชด.) ในสถานศึกษา ๕ สังกัด
๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
๓.๓ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
๓.๔ สำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) : สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
๓.๕ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประเภทโรงเรียนการกุศล
๔. นิยามที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) : หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลน
ทุน ทรัพย์แบบ (Proxy Means Test: PMT) ซึ่ง อยู่ในกลุ่มที่มีค่า คะแนนความยากจนพิเ ศษ (Extremely Poor)
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กสศ. กำหนดครอบคลุ ม ๕ ระดั บ ชั ้ น คื อ ระดั บ ชั ้ น อนุ บ าล ๓, ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๖,
มัธยมศึกษาปีที่ ๒, มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เฉพาะ บช.ตชด.)
๔.๒ การศึกษาต่อ : หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบการศึกษา
ในระบบการศึ ก ษา นอกระบบการศึ ก ษาและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในระดั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
(อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอื่นๆ
๔.๓ การไม่ศึกษาต่อ : หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อในแต่ละช่วงชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๔ หน่วยกำกับติดตาม: หมายถึง หน่วยงานที่ต้นสังกัดมอบหมาย หรือขอความร่วมมือในการสนับสนุน และติดตาม
สถานศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๔๕ เขต
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในกำกับ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) คือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๑๖ ภาค
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) คือ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เขต ๑๑
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) คือ ศึกษาธิการจังหวัด
๕. ภารกิจและบทบาทหน้าที่
ภาคีร่วมดำเนินงาน
กสศ.

หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยกำกับติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษา

ภารกิจ
๑. สนับ สนุน เครื่องมือหรือระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการบันทึกข้อมูล แนวโน้ม
การศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๔
๒. สนั บ สนุ น เพื ่ อ สร้ า งความเข้ า ใจแนวทางการดำเนิ น งานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาและหน่วยกำกับติดตามในพื้นที่
๓. ประมวลผลข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อ
ส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาแก่หน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด
กระทรวง หรือหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ผลักดันหรือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
๑. สร้างความเข้าใจแนวทางและกระบวนการดำเนินงานโครงการแก่สถานศึกษาในสังกัด
๒. ประสานงานและสนั บ สนุ น หน่ ว ยกำกั บ ติ ด ตาม และสถานศึ ก ษา เพื ่ อ ยกระดั บ
การดำเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของ
นักเรียนทุนเสมอภาค
๓. สุ่มตรวจสอบการดำเนินการของสถานศึกษา
๔. วางมาตรการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อให้ได้รับการศึกษา เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง
ในการหลุดออกจากระบบการศึกษา
๑. ให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูล แนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค
(กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
๒. สอบถามผู้ป กครองหรือนักเรียนทุนเสมอภาค เรื่อง แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อของ
นักเรีย น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมทั้งสาเหตุ กรณีการไม่ศึกษาในระบบ
การศึกษา
๓. วางมาตรการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อให้ได้รับการศึกษา เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง
ในการหลุดออกจากระบบการศึกษา
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ปฏิทินการดำเนินงานบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค
(กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ดำเนินการ

กิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค
(กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ : เพจ Facebook ของแต่ละสังกัด
๑๕ มี.ค. ๖๕
เปิดระบบสารสนเทศให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของ
นักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบสารสนเทศคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของแต่ละ
สังกัด จำนวน ๕ สังกัด (สพฐ. อปท. บช.ตชด. สช. และ พศ.)
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทุนเสมอภาคระดับชัน้ อนุบาล ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เฉพาะ บช.ตชด.)
สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค
ผ่านบัญชีผู้ใช้งาน : ครูคัดกรอง/ครูประจำชั้น สามารถเข้าบันทึกข้อมูลเป็นรายห้องเรียน
๑๕ มี.ค. ๖๕
กลไกการติดตามระดับสถานศึกษา และหน่วยกำกับติดตาม
–
- แอดมินสถานศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลของครูคัดกรอง และ
๑๕ เม.ย ๖๕
สามารถดึงข้อมูลรายงานแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนรายงานผู้บริหาร
(ระบบปิด ๑๗.๐๐ น.)
สถานศึกษา
- แอดมินหน่วยกำกับติดตาม ติดตามความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลของ
สถานศึกษา และ สามารถดึงข้อมูลสถิติแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนเพื่อ
วางมาตรการการช่วยเหลือนักเรียน
๒๕ - ๒๖ เม.ย ๖๕ กสศ. ประมวลผลข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้น
รอยต่อ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และจัดทำข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และจัดทำข้อเสนอในการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค

ผู้รับผิดชอบหลัก

๑๔ มี.ค. ๖๕

กสศ.

ม.นเรศวร

สถานศึกษา
สถานศึกษา
หน่วยกำกับติดตาม

หมายเหตุ : ปฏิทินการดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19
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ฉบับ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓
แนวทางการระบุการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ)
กรณีศึกษาต่อ
กรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมหรือศึกษาต่อที่โรงเรียนใหม่ (ก.) ในกรณีที่
ศึกษาต่อที่โรงเรียนใหม่ กรุณาระบุสาเหตุ (ข.)
ก. แนวโน้มการศึกษาต่อ

ข. ระบุสาเหตุ

๑. ศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิม

- ไม่มี -

๒. ศึกษาต่อที่โรงเรียนใหม่

▪
▪

จบระดับชั้นสูงสุดที่ รร เปิดสอน
นักเรียนประสงค์ย้ายโรงเรียน

ยกตัวอย่าง
• กรณีตัวอย่างที่ ๑ นักเรียนทุนเสมอภาคจะศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิม
1) (ก.) ช่องแนวโน้มการศึกษาต่อกรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะ “ศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิม”
• กรณีตัวอย่างที่ ๒ นักเรียนทุนเสมอภาคจะออกจากโรงเรียนเดิมไปศึกษาต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือ
การบวชเรีย นหลักสูตรพระปริย ัติธ รรม สถาบันศึกษาปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม
การเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ หรือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
1) (ก.) ช่องแนวโน้มการศึกษาต่อกรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะ “ศึกษาต่อที่โรงเรียนใหม่”
2) (ข.) กรุณาระบุสาเหตุ (การศึกษาต่อที่โรงเรียนใหม่)
➢ เลือก นักเรียนประสงค์ย้ายโรงเรียน
3) กรุณาระบุโรงเรียนใหม่ โดยการค้นหาชื่อโรงเรียนในช่องโรงเรียนใหม่ (เมื่อพบแล้ว สังกัดและรหัส
ของโรงเรียนดังกล่าวจะปรากฏในช่องสังกัดโดยอัตโนมัติ)
• กรณีตัวอย่างที่ ๓ นักเรียนทุนเสมอภาคจะออกจากโรงเรียนใหม่ เนื่องจากจบระดับชั้นสูงสุดที่โรงเรียนเดิม
เปิดสอน
๑) (ก.) ช่องแนวโน้มการศึกษาต่อกรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะ “ศึกษาต่อที่โรงเรียนใหม่”
๒) (ข.) กรุณาระบุสาเหตุ (การศึกษาต่อที่โรงเรียนใหม่)
➢ เลือก จบระดับชั้นสูงสุดที่ รร เปิดสอน
๓) ระบุโรงเรียนใหม่ โดยการค้นหาชื่อโรงเรียนในช่องโรงเรียนใหม่ (เมื่อพบแล้ว สังกัดและรหัสของ
โรงเรียนดังกล่าวจะปรากฏในช่องสังกัดโดยอัตโนมัติ)
กรณีไม่ศึกษาต่อ
กรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะไม่ศึกษาต่อ (ก.) พร้อมเลือกด้านสาเหตุการไม่ศึกษาต่อ (ข.) และ เลือก
รายละเอียดสาเหตุการไม่ศึกษาต่อ (ค.)
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ก. แนวโน้ม
การศึกษาต่อ
๓. ไม่ศึกษาต่อ

ข. ด้านสาเหตุ
การไม่ศึกษาต่อ
ด้านทุนทรัพย์

ค. เลือกรายละเอียดสาเหตุการไม่ศึกษาต่อ
▪ ไม่มีค่าเดินทางไปสมัครเรียนต่อ
▪ ไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาเล่าเรียน
▪ ยากจน/ไม่มีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง/ปัญหา
ทางการเงิน/ไม่มีทุนในการศึกษาต่อ
▪ ไม่มีค่าเครืองแบบชุดนักเรียน

ด้านสุขภาพกาย/
สุขภาพจิต

▪ มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
▪ มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
▪ มีความบกพร่องทางสติปัญญา
▪ มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์/มีปัญหา
พฤติกรรม/มีปัญหาการเข้ากับผู้อื่น
▪ ไม่สามารถไปเรียนโรงเรียนเฉพาะทางได้/เด็กพิเศษ/
บกพร่องทางการเรียนรู้
▪ มีความพิการหรือความต้องการพิเศษ

ด้านความต้องการ
ส่วนตัว/ครอบครัว

▪ ไม่อยากเรียนต่อ
▪ แต่งงานมีครอบครัว/เลี้ยงลูก/เลี้ยงหลาน
▪ ไม่พร้อม/มีปัญหาครอบครัว/ปัญหาส่วนตัว

ด้านที่อยู่อาศัย

▪ ที่อยู่ห่างไกลสถานศึกษา/เดินทางลำบากหรืออันตราย

ด้านการทำงาน

▪ ย้ายถิ่นฐาน/ย้ายตามผู้ปกครอง/กลับต่างจังหวัด/กลับ
ต่างประเทศ
▪ ทำงาน/ช่วยผู้ปกครองทำงาน/หารายได้/ดูแลครอบครัว
▪ ฝึกอาชีพ/พัฒนาฝีมือ

ด้านการเรียน

▪ ขาดเรียนนาน/ยังไม่จบ/เวลาเรียนไม่ครบ/ติด 0/แก้ ร /
พักการเรียน/ลาออก/ซ้ำชั้น
▪ ยังไม่ได้สมัครเข้าเรียน/ยังหาโรงเรียน/ไม่ได้/สมัครไม่ทัน/
ยังไม่มีการสอบคัดเลือก
▪ กลัวเรียนไม่ไหว/เรียนไม่เก่ง/มีปัญหาการเรียน/ไม่ชอบการ
เรียน
▪ จบระดับชั้นสูงสุดที่ รร เปิดสอน
▪ จบการศึกษาภาคบังคับ
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ก. แนวโน้ม
การศึกษาต่อ

ข. ด้านสาเหตุ
การไม่ศึกษาต่อ
ด้านศาสนา
ติดต่อไม่ได้

ค. เลือกรายละเอียดสาเหตุการไม่ศึกษาต่อ
▪ บวช/บวชเรียน/เรียนต่อโรงเรียนสอนศาสนา
▪ ไม่ทราบสาเหตุ/ติดต่อไม่ได้

ยกตัวอย่าง
• กรณีต ัวอย่า งที่ ๔ นักเรีย นทุน เสมอภาคจะออกจากโรงเรียนเดิมไปฝึกอาชีพพัฒ นาฝีมือแรงงานหรือ
การศึกษาตามสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
1) (ก.) ช่องแนวโน้มการศึกษาต่อกรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะ “ไม่ศึกษาต่อ”
2) (ข.) กรุณาเลือกรายละเอียดสาเหตุการไม่ศึกษาต่อแต่ละด้าน
➢ ด้านการทำงาน
1. ฝึกอาชีพ/พัฒนาฝีมือ
• กรณีตัวอย่างที่ ๕ นักเรียนทุนเสมอภาคจะออกจากโรงเรียนเดิมไปทำงาน
๑) (ก.) ช่องแนวโน้มการศึกษาต่อกรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะ “ไม่ศึกษาต่อ”
๒) (ข.) กรุณาเลือกรายละเอียดสาเหตุการไม่ศึกษาต่อแต่ละด้าน
➢ ด้านการทำงาน
2. ทำงาน/ช่วยผู้ปกครองทำงาน/หารายได้/ดูแลครอบครัว
• กรณีตัวอย่างที่ ๖ นักเรียนทุนเสมอภาคจะออกจากโรงเรียนเดิมไปบวช/เป็นนักบวชตามศาสนา
๑) (ก.) ช่องแนวโน้มการศึกษาต่อกรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะ “ไม่ศึกษาต่อ”
๒) (ข.) กรุณาเลือกรายละเอียดสาเหตุการไม่ศึกษาต่อแต่ละด้าน
➢ ด้านศาสนา
o บวช/บวชเรียน/เรียนต่อโรงเรียนสอนศาสนา
• กรณีตัวอย่างที่ ๗ นักเรียนทุนเสมอภาคจะออกจากโรงเรียนเดิม เนื่องจากไม่อยากเรียนต่อ
๑) (ก.) ช่องแนวโน้มการศึกษาต่อกรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะ “ไม่ศึกษาต่อ”
๒) (ข.) กรุณาเลือกรายละเอียดสาเหตุการไม่ศึกษาต่อแต่ละด้าน
➢ ด้านความต้องการส่วนตัว/ครอบครัว
o ไม่อยากเรียนต่อ
• กรณีตัวอย่างที่ ๘ นักเรียนทุนเสมอภาคจะออกจากโรงเรียนเดิม แต่ยังไม่ได้สมัครเข้ าเรียน/ยังหาโรงเรียน/
ไม่ได้/สมัครไม่ทัน/ยังไม่มีการสอบคัดเลือก
๑) (ก.) ช่องแนวโน้มการศึกษาต่อกรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะ “ไม่ศึกษาต่อ”
๒) (ข.) กรุณาเลือกรายละเอียดสาเหตุการไม่ศึกษาต่อแต่ละด้าน
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➢ ด้านการเรียน
o ยังไม่ได้สมัครเข้าเรียน/ยังหาโรงเรียน/ไม่ได้/สมัครไม่ทัน/ยังไม่มีการสอบคัดเลือก
• กรณีตัวอย่างที่ ๙ นักเรียนทุนเสมอภาคจะออกจากโรงเรียนเดิม เพื่อไปแต่งงานมีครอบครัว/เลี้ยงลูก/เลี้ยง
หลาน
๑) (ก.) ช่องแนวโน้มการศึกษาต่อกรุณาเลือกว่านักเรียนทุนเสมอภาคจะ “ไม่ศึกษาต่อ”
๒) (ข.) กรุกรุณาเลือกรายละเอียดสาเหตุการไม่ศึกษาต่อแต่ละด้าน
➢ ด้านความต้องการส่วนตัว/ครอบครัว
o แต่งงานมีครอบครัว/เลี้ยงลูก/เลี้ยงหลาน
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