คู่มือปฏิบัติงาน
ของ
นางสาวณัฐฐิชา อินสวาสดิ์
พนักงานธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
งำนจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ ตำมอัธยำศัยและกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต
งำนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำและ
สถำนประกอบกำร ฯลฯ
งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งำนส่งเสริมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
งำนส่งเสริมกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้
งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสและเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ

๑. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทำแผนกำหนดที่ตั้งสถำนศึกษำ (School Mapping)
๒. กำหนดพื้นที่เขตบริกำรของสถำนศึกษำทั้ง ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยยึดหลักกำรกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องทุก
สังกัด
๓. สำรวจข้อมูลประชำกรก่อนวัยเรียน
๔. วิเครำะห์ข้อมูลประชำกรวัยเรียนและวำงแผนกำรรับนักเรียนแต่ละระดับโดยคำนึงถึงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคในกำรได้รับกำรศึกษำของประชำชนตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ตรวจสอบและจั ด ท ำบั ญ ชี ร ำยชื่ อ เด็ ก อำยุ ถึ ง เกณฑ์ ก ำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ ส่ ง ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่
รับผิดชอบพื้นที่เขตบริกำรทรำบและเตรียมกำรรับนักเรียน

๖. ประกำศรำยละเอียดกำรส่งเด็กเข้ำเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอำยุถึง
เกณฑ์ ก ำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ ส่ ง เด็ ก เข้ ำ เรี ย นในสถำนศึ ก ษำที่ จั ด กำรศึ ก ษำกำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ
ก่อนถึงกำหนดที่เด็กต้องเข้ำเรียนในสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๗. ตรวจสอบ ติดตำม สรุปผลกำรรับเด็กเข้ำเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด
๘. รำยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๙. ประสำนงำนกับสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ
อื่น เกี่ยวกับกำรย้ำยนักเรียนและกำรติดตำมเด็กเข้ำเรียน

๒. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอด
ชีวิต
๒.๑ การจัดการศึกษาในระบบ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสำนกำรสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชำกร และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดทำสำมะ
โนนักเรียนและแผนที่กำรศึกษำ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ
๒. สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำม
อัธยำศัยและกำรศึกษำตลอดชีวิต
๓. ส่งเสริมให้มีกำรกำหนดวิธีกำรและแนวทำงดำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับกำรศึกษำ
ปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เสียค่ ำใช้จ่ำย ทั้งนี้ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับ
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยตลอดจนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
๔. ศึกษำ วิจัย และเผยแพร่รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพแก่สถำนศึกษำและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำไปสู่กำรปฏิบัติ
๕. ประสำนกำรดำเนินงำนกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๖. ประสำนกำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและปรับปรุงพัฒนำ

๒.๒ การศึกษานอกระบบ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษำแนวทำงกำรจั ด กำรศึ ก ษำนอกระบบ ตลอดจนขอบข่ ำ ยภำรกิ จ ของเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒. ร่วมวำงแผนและกำหนดแนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ ให้
เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. ประสานงานกับหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษานอกระบบหรือผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้
ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัวถึ
่ ง

๔. ประสำนกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผล กำรจั ด กำรศึ ก ษำนอกระบบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กำรจั ด
กำรศึกษำนอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ

๒.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษำแนวทำงกำรจั ด กำรศึ ก ษำตำมอั ธยำศั ย ตลอดจนขอบข่ ำ ยภำรกิจ ของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือสถำบันที่จัดกำรศึกษำร่วมวำงแผนและกำหนด
แนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภำพ
๓. ประสำนกำรเผยแพร่ ข้ อ มูล แหล่ ง กำรเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ ใ ช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้อย่ำง
เหมำะสม เสริมสร้ำงโอกำสในกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
๔. ประสำนกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ทั่วถึง มีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ประชำกรในวัยเรียนทุกคนได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมในระดับกำรศึกษำปฐมวัย และได้รับ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ มีโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปี
๒. ผู้มีหน้ำที่ในกำรจั ดกำรศึก ษำทุก ฝ่ ำย มีควำมเข้ำใจที่ถูก ต้องและจัด กำรศึก ษำอย่ ำ งมี
คุณภำพทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและแนวทำงที่จะเชื่อมโยง ระหว่ำง
กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
๔. มีกำรส่งเสริม ศึกษำ วิจัย และเผยแพร่ รูปแบบที่เหมำะสมในกำรจัดกำรศึกษำ
๕. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรประสำนงำนอย่ำงเป็นระบบ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒.๓ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้
เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๓. ประสำนกำรใช้ประโยชน์แหล่งกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ

๔. ส่งเสริมประชำสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญ ญำ
ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
๕. ติดตำม ประเมินผลกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ สิ่ง แวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีทะเบียนแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒. มีกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
๓. ผู้เรียนใช้ประโยชน์จำกแหล่ง กำรเรียนรู้ สิ่ง แวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญ ญำท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๔

๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการ ฯลฯ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจ ในสิทธิและหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำของ บุคคล ครอบครัว
ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ และสถำนประกอบกำร ฯลฯ
๒. ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำง
ศำสนำ และสถำนประกอบกำร ฯลฯ
๓. ประเมินศักยภำพ และควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถำบัน ทำง
ศำสนำ และสถำนประกอบกำรฯลฯ
๔. สนั บ สนุ น ให้ บิ ด ำ มำรดำ หรื อ ผู้ ป กครองมี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรอบรมเลี้ ย งดู แ ละให้
กำรศึกษำแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในควำมดูแล
๕. กำรดำเนินงำนอนุญำตกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำและ
สถำนประกอบกำร ฯลฯ
๖. ติ ด ตำม ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำของบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชนสถำบั น ทำงศำสนำ และสถำน
ประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ และสถำนประกอบกำร ฯลฯ มีควำมเข้ำใจในสิทธิ
หน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำมีควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ

๒. มีระบบกำรติดตำม กำกับ ดูแล ผลกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถำบันทำง
ศำสนำ และสถำนประกอบกำร ฯลฯ อย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีกำรประเมินศักยภำพ และควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ

๒.๕ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. สร้ำงควำมเข้ำใจในสิทธิและหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ
๓. ประเมินควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมคำร้องขอ
๔. กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ประสำน ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำใจสิทธิ หน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมพร้อมและจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีกำรประเมินศักยภำพ และควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ
๔. พระรำชบัญญัติกำรกำหนดขั้นตอนและแผนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๖ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น กำรสรรหำและแต่ ง ตั้ งคณะกรรมกำรสถำนศึ กษำขั้ น พื้ นฐำนให้ เ ป็ น ไปตำม
เจตนำรมณ์ของระเบียบ
๒. ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน
๓. สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบัติในหน้ำที่สอดคล้องและเป็น
ตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวง
๒. มีกำรสนับสนุน ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงว่ำด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

๒.๗ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
๑. ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเทียบโอน
ผลกำรเรียน
๒. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ก ำ ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ วิ ธี ก ำ ร แ ล ะ แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
๓. นิเทศ ติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. คณะกรรมกำรที่ ท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรเที ย บโอนผลกำรเรี ย นของสถำนศึ ก ษำ มี ค วำมเข้ ำ ใจและ
ดำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียนได้
๒. สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำร
เรียน

๒.๘ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็ก ที่มีความสามารถ
พิเศษ
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
๑. ประสำนกำรสำรวจข้อมูลกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนเพื่อรวบรวมข้ อมู ลที่
จำเป็นของเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงเป็นระบบ
๒. ประสำนงำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษกับ
สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

๓. ศึ ก ษำ วิ จั ย และส่ ง เสริ ม กำรศึ กษำ วิ จั ย เพื่ อ หำรู ป แบบและเผยแพร่ วิ ธี ก ำรจั ด กำรศึ กษำแก่
ผู้เกี่ยวข้อง
๔. ติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีข้อมูลเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสและเด็กที่มี ควำมสำมำรถพิ เศษ อย่ำงเป็นระบบถูกต้องเป็ น
ปัจจุบัน
๒. เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษทุกคน ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
๓. มีกำรประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพสำหรับเด็กพิกำรเด็กด้อยโอกำส และเด็กที่
มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงเป็นระบบ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และ
เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ

