
โครงการ 
“พาน้องกลบัมาเรียน”



ผลการด าเนินงาน

ยงัไมต่ดิตาม

ตดิตามแลว้พบตวั

ตดิตามแลว้ไมพ่บตวั

สพฐ. สอศ. สช. กศน.

ยงัไม่ติดตาม 5,485 18,147 9,866 39,283

ติดตามแล้ว - พบตวั 28,402 339 820 17,660

ติดตามแล้ว - ไม่พบตวั 1,419 126 97 0

รวม 35,306 18,612 10,783 56,943ข้อมลูจาก https://dropout.edudev.in.th
ณ วนัที ่28 ก.พ. 65 เวลา 13.30 น.  

60%
ยังไมต่ดิตาม
72,781 คน

40%
ตดิตามแลว้
48,863 คน

97%
พบตวั 47,221 คน 

3%
ไม่พบตวั 1,642 คน

ภาพรวม
รายองคก์รหลัก



ผลการด าเนินงาน

ไมร่ะบุสาเหตุ 4.60 %
อายพุน้เกณฑแ์ละไมป่ระสงคจ์ะเรยีนต่อ 3.57 %
ผูป้กครองมรีายไดน้้อย ไมพ่อเพยีง 3.49 %
สภาพของครอบครวั 2.30 %
ความพกิาร 1.29 %
ปัญหาการปรบัสภาพตวัเองในสงัคม 1.19 %
ไดร้บัผลกระทบจาก Covid-19 0.70 %

สุขภาพอนามยั 0.63 %
เสยีชวีติ 0.32 %
อยูใ่นกลุม่เสีย่ง 0.31 %
การประพฤต ิปฏบิตัขิดักบัระเบยีบ
ของสถานศกึษา

0.27 %

การคมนาคมไมส่ะดวก 0.18 %
ไดร้บัผลกระทบจากภยัต่างๆ 0.05 %

เดก็อยู่ในระบบการศึกษา 56.28 %

50.77 % เขา้เรยีนในสถานศกึษา
สงักดัอืน่

5.11 % เขา้เรยีนในสงักดัเดมิ

0.40 % ไปเรยีนตอ่ตา่งประเทศ

เดก็หลดุจากระบบการศึกษา 43.72 %

15.38 % จบการศกึษาภาคบังคับและไมป่ระสงค์
จะเขา้เรยีนตอ่

4.78 %  ยา้ยถิน่ทีอ่ยู่

4.66 % ความจ าเป็นทางครอบครัว

จ าแนกตามสาเหตุ (ตดิตามแล้วพบตวั)

3 
อันดับแรก



ระ
ดบั

โครงสรา้งการบรหิารงานแต่ละระดบั
ระดบัสว่นราชการ 

(สพฐ./สอศ./กศน./สช.)
ระดบัจงัหวดั (กศจ./หน่วยงานที ่MOU

และภาคเีครอืขา่ย/สพป. เขต 1)
ระดบัสถานศกึษาระดบั สพป./สพม./ศูนยก์ารศกึษพเิศษ/

อาชวีศกึษาจงัหวดั/กศน.จงัหวดั/สช.จงัหวดั

หน้
าท

ี่

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ (เลขาธิการ : ประธาน)
2. ก าหนดนโยบายแผนงาน
3. ชี้แจง/สร้างความเข้าใจแผนงานและแนวทาง

การติดตามค้นหาฯ หน่วยงานในสังกัดและ
ภาคีเครือข่าย

4. ประสานการด าเนินงานกับทุกหน่วยงานและ
รายงานผล ศธ. ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์

5. ส่งต่อข้อมูลเด็กที่ไม่พบตัวให้หน่วยงานท่ี
ลงนาม MOU

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ (ศึกษาธิการจังหวัด : 
ประธาน, สพป.เขต 1 : เลขานุการ)

2. ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน สังกัด สพฐ. สอศ. กศน. สช. 
ในหน้าท่ี

3. ให้ค าปรึกษาและแนะน าการด าเนินงาน
กับหน่วยงานในพื้นท่ี

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ (หัวหน้าหน่วยงาน 
: ประธาน)

2. ก าหนดแผน แนวทางการด าเนินงานติดตาม 
ค้นหา โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่ลงนาม 
MOU/ภาคีเครือข่าย

3. วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลเด็กหลุดจากระบบฯ 
ที่ได้รับจากส่วนราชการ

4. สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ติดตามค้นหา
พร้อมวิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหตุ 
วิธีแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล

5. ก ากับ ติดตาม รายงานผลต่อส่วนราชการ
ระดับจังหวัด กรรมการระดับจังหวัดเดือนละ 
1 ครั้ง

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ (ผอ. สถานศึกษา 
: ประธาน)

2. วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลเด็กหลุดจากระบบฯ 
ที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด

3. ลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาโดยใช้ Mobile 
Application “พาน้องกลับมาเรียน” และ
เว็บไซต์ https://dropout.edudev.in.th
เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผล

4. ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่ลงนาม 
MOU และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 
ในการติดตามค้นหา ช่วยเหลือและส่งต่อ

5. สรุป รายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกวันศุกร์

https://dropout.edudev.in.th/


Timeline



ภารกจิส่วนที่ 1 เขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา

ล าดับที่ 1

ตั้งคณะกรรมการระดับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา
(จัดตั้ง War Room)

ล าดับที่ 2

ปฏิบัติตามภารกิจพาน้องกลับมา
เรียน

ล าดับที่ 3

รายงานผลและติดตามนักเรียนให้ได้
100%

ล าดับที่ 4

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาจัดท าข้อมูลและ
สารสนเทศของนักเรียน



ภารกจิส่วนที่ 2 การติดตามของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

และสถานศึกษาโครงการ “พาน้องกลบัมาเรียน”

กรณี 1 เจอตัวในพื้นที่จังหวัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ประสานความร่วมมือในการติดตามนักเรียนเข้ามาเรียนในสังกัดเดิม

หรือต่างสังกัดก็ได้

กรณี 2 เจอตัวแต่อยู่พื้นที่ต่างจังหวัด
ให้ส่งข้อมูลของนักเรียนกลับไปยังส่วนกลางเพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการและส่งข้อมูลกลับมาที่จังหวัดของนักเรียน

ประเด็นท่ี 1 มีชื่อในระบบ และเจอตัว 
ให้น ากลับสู่ระบบ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ระบุสาเหตุเพื่อการบริหารจัดการ



ภารกจิส่วนที่ 2 การติดตามของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

และสถานศึกษาโครงการ “พาน้องกลบัมาเรียน”

ประเด็นท่ี 2 มีชื่อในระบบแต่ไม่เจอตัว
หาสาเหตุและวิธีแก้ไขร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามนักเรียนกลับมาเรียน

ประเด็นท่ี 3 ไม่มีชื่อในระบบแต่เจอตัว
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายด าเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับ

การศึกษาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล

ประเด็นที่ 4 รักษา พัฒนา ส่งต่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รบัโอกาส

ทางการศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ



ส่ิงท่ีจะ
ด าเนินการ

ต่อไป

เม.ย.
2565

16 พ.ค.
2565

ม.ิย.- ก.ค.
2565

ลงพืน้ทีเ่ยีย่มบา้นเดก็ โดยใชร้ะบบการดแูล
ชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีเ่ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ

กรณีตดิตาม คน้หาแลว้ไมพ่บตวัเดก็ 
สง่ขอ้มลูใหก้บัหน่วยงานทีร่ว่มลงนาม
บนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ชว่ยตดิตามคน้หา

น าเดก็เขา้เรยีนในระบบการศกึษา 
สงักดั สพฐ. สอศ. (อาชวีะอยูป่ระจ า
เรยีนฟร ีมอีาชพี ) ทอ้งถิน่ หรอื กศน. 


