
“เพิม่โอกาสทีม่คุีณภาพ
ของเดก็ไทย”

ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

โครงกำร “พำน้องกลับมำเรียน”



เด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคัน
28,134 คน

( ขอ้มลู ณ 17 ม.ค. 2565)

- กสศ.  14,953 คน
- DMC  13,181 คน

สรุปการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันข้อมูลการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

สถานะเดก็ตกหล่นและออกกลางคัน
ข้อมูล ณ วันที ่31 พ.ค.65 ข้อมูล ณ วันที ่27 ก.ค. 65

เพิม่

ลด

รวม (คน) รอ้ยละ รวม (คน) รอ้ยละ (คน)

1. ติดตามพบตัว
(กลับเข้าระบบการศึกษา)

20,053 71.28 20,119 71.51
66

2. ติดตามพบตัว
(ไม่กลับเข้าระบบการศึกษา)

7,355 26.14 7,378 26.23
23

3. ติดตามไม่พบตัว 428 1.52 381 1.35 47

4. ก าลังติดตาม 226 0.80 184 0.65 42

5. เสียชีวิต 72 0.26 72 0.26 -

รวม 28,134 100 28,134 100

ติดตามค้นหาเด็กได้เพิ่มขึ้น จากกลุ่มติดตามไม่พบตัว จ านวน 47 คน กลุ่มก าลังติดตาม จ านวน 42 คน
รวมจ านวนเดก็ทีต่ดิตามพบตัว เพิม่ขึน้ 89 คน น ากลับเข้าระบบได้จ านวน 66 คน ยังไม่เข้าระบบ จ านวน 23 คน



เด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคัน
28,134 คน

( ขอ้มลู ณ 17 ม.ค. 2565)

ข้อมูลการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

สถานะเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคัน

ระดับการศึกษา
รวม 
(คน)

ร้อยละ
ภาคบังคับ

พ้นภาค
บังคับ

1. ติดตามพบตัว
(กลับเข้าระบบการศึกษา)

17,514 2,605 20,119 71.51

2. ติดตามพบตัว
(ไม่กลับเข้าระบบการศึกษา)

6,737 641 7,378 26.23

3. ติดตามไม่พบตัว 354 27 381 1.35

4. ก าลังติดตาม 104 80 184 0.65

5. เสียชีวิต 64 8 72 0.26

รวม 24,773 3,361 28,134 100

- กสศ.  14,953 คน
- DMC  13,181 คน



การด าเนินงาน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(กรกฎาคม-กันยายน 2565)

การติดตาม ช่วยเหลือเดก็ตกหล่นและเดก็ออกกลางคนัใหไ้ดรั้บการศึกษา
จัดท าแนวทางการด าเนินงาน

01
“พานอ้งกลบัมาเรียน” ส าหรับการปฏิบัตงิานในพืน้ที่ระดบัจงัหวดั

สร้างการรับรู้การด าเนินงานตามแนวทางฯ 
จัดประชุมกบัหน่วยงานทีล่งนามความร่วมมือ (MOU)

02
“พานอ้งกลบัมาเรียน” ส าหรับการปฏิบัตงิานในพืน้ที่ระดบัจงัหวดั

แจง้ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัทราบ
และจดัท ากลไก
การขบัเคลื่อน
ระดบัจงัหวดั

เร่งรัดการติดตาม คน้หา และช่วยเหลือเดก็ใหก้ลบัเขา้ระบบการศึกษา
จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ทุกแห่ง

03
ร่วมกบัคณะกรรมการขบัเคล่ือนระดบัจงัหวดัฯ

แนวทางการเฝ้าระวงั ติดตาม ช่วยเหลือเดก็ตกหล่นและเดก็ออกกลางคนั
การศึกษา วจิัย ออกแบบและพฒันาต้นแบบ

04
โดยใช้กระบวนการคดิออกแบบ (Design Thinking)

➢มีต้นแบบแนวทางการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ช่วยเหลือ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ทีม่ีประสิทธิภาพ 
➢เด็กกลุ่มเส่ียงที่จะหลุดออกนอกระบบ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และไม่ออกนอก
ระบบ 
➢เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันได้รับ
การดูแลช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการรายบุคคล



กลไกการขบัเคลื่อนระดบัจงัหวดั
โครงการ “พาน้องกลบัมาเรยีน”

จัง
หวั

ด
คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัด

ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 120/2565 สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน /ศึกษาธิการจังหวัด เป็นเลขานุการ

อำจแต่งตั้ง
ทีมปฏิบัติกำรฯ 

ระดับจังหวัด (เพ่ิมเติม)

อาจแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ “พาน้องกลับมาเรียน” 

ระดับอ าเภอ (เพ่ิมเติม)
*โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่

อาจแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ “พาน้องกลับมาเรียน” 

ระดับต าบล (เพ่ิมเติม)
*โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่

ต ำ
บล

/ อ
 ำเภ

อ

คณะกรรมการระดับสถานศึกษา ตามความเหมาะสมของพื้นที่สถานศึกษา
ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ศูนย์ เป็นประธาน

วิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหต ุวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นรายบคุคล 
ลงพื้นที่ติดตามค้นหา และด าเนินการดูแลช่วยเหลือให้เด็กได้รับการศึกษา

หรือมีงานท า มีอาชีพ

พื้น
ที่ บูรณำกำรด ำเนินงำน

ร่วมกับก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
อสม.และหน่วยงำนอื่น

ในพ้ืนที่


