
      
 



      
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 



      
 

ค ำน ำ 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กล่าวไว้ในหมวด 4 หน้าที่ของปวงชน                 
ชาวไทย มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ (4) เข้ารับการศึกษาอบรมการศึกษาภาคบังคับ  และหมวด 5 
หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตลอดจนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว มีสิทธิในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เพ่ือสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน
และส่งเสริมให้ภาคสังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การจัดการศึกษา  
โดยครอบครัวเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
จึงท าเอกสาร “คู่มือการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1” ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งจะสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ให้มีความรู้                     
ความเข้าใจในขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัว/ผู้จัดการ
ศึกษา สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ เรียน                 
เป็นส าคัญ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและควำมเป็นมำ 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐให้บุคคลมีสิทธิ     
เสมอกันในการรับการศึกษา ตามมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 
12 ปี ตั้งแต่วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รัฐจะต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกล่าว
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                  
ดังนี้ 
 มาตรา 10 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 มาตรา 12 ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไป                
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 13 และ 14 ก าหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง บุคคลและครอบครัวมีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์ คือ การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้
การศึกษา ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี
ส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด มาตรา 61 ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัด
โดยบุคคลและครอบครัวตามความเหมาะสมและความจ าเป็น และมาตรา 66 ก าหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง              
ตลอดชีวิต 
 มาตรา 15 ก าหนดการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา                  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพ่ือศึกษาต่อหลักสูตรแกนกลาง (Core Curriculum) คือ หั วใจส าคัญของความรู้
ประสบการณ์ที่ผู้ เรียนทุกคนจ าเป็นต้องรู้ ประชาชนในชาติต้องผ่านการศึกษาตามหลักสูตรนี้                 
เพราะถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของชาติ 
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 การศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) เป็นการจัดการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย มีรูปแบบการจัดการศึกษา                 
ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย เป็นการศึกษาทางเลือกเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์                
จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ ซึ่งมี เหตุผลมาจากพ้ืนฐานของบุคคลตามปรัชญาความเชื่อ                     
ทางการศึกษา และการเรียนรู้ หรือด้านอื่น ๆ การจัดการศึกษามีความแตกต่างของผู้เรียนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสุขและเกิดการเรียนรู้ได้    
เต็มตามศักยภาพ โดยน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีภารกิจจัดและการส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จึงได้จัดท าเอกสาร “คู่มือการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1”   ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ ความชัดเจนที่ เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ         
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษา ให้กับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ เพ่ือน าไปใช้ เป็น    
แนวทางการด าเนินงานและประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 
 
นิยำมศัพท์ 
 
 เพ่ือให้คู่มือการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นเอกสารที่สร้างความเข้าใจส าหรับผู้ศึกษาคู่มือฉบับนี้ จึงขอ
นิยามศัพท์ค าที่ใช้ในคู่มือนี้ ดังนี้ 
 1.  กศจ. ชุมพร หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
 2.  อกศจ. ชุมพร หมายถึง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
 3.  สพป.ชุมพร 1 หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 4.  สพม.11 หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
               (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) 
 5.  สพท. หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.  บ้านเรียน  หมายถึง  สถานที่จัดการศึกษาของครอบครัว 
 7.  ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ ตัวแทนผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา                      
ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ 
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โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการ 
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นองค์คณะที่เป็นหนึ่งเดียวที่ยัง
เหลืออยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในขณะนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน              
               โดยครอบครัว ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

 
 
 

 

โครงสร้างการบรหิารงาน 
การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 

 
ก.ต.ป.น. 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกำรส่งเสรมิ สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน              
โดยครอบครัว ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
 
 1.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้ 
  1.1  เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
  1.2  น าค าขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว เสนอให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาโดยเร็ว 
  1.3  จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา/ผู้เรียน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานการขออนุญาต และการเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  1.4  จัดท าข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พร้อมรายงานในระบบ
สารสนเทศ (DMC) และจัดท าเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประจ าตัวผู้เรียน ทะเบียนผู้เรียน ระเบียน
แสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เอกสารในการเทียบโอนผลการ
เรียน และเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  1.5  จัดให้มีคณะกรรมการวิชาการ/คณะท างานติดตามผลการจัดการศึกษา/
คณะท างานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือการส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ ตามหลักการการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้แก่ การจัดท าแผนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผล ประกอบด้วย บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครอบครัว และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท า
รายงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  1.6  ประสานงานสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอ         
ความร่วมมือในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้  การนิเทศติดตาม การวัดและประเมินผล              
การเรียนอย่างมีระบบ และมีคุณภาพ 
  1.7  ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็กและครอบครัว                   
อันพึงประสงค์ในการจัดการศึกษา เช่น จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ การให้การบริการหรือประสานงานแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ แก่ครอบครัวผู้จัดการศึกษา ได้ใช้เพ่ือการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
  1.8  วางแผน ก ากับ ดูแลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                    
โดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
  1.9  การวิ เคราะห์  วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                 
โดยครอบครัวตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
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  1.10  สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เพ่ือคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ              
อย่างเต็มที่ไร้ขีดจ ากัด 
  1.11  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
และสาธารณะอย่างสม่ าเสมอตามโอกาสที่เหมาะสมอันส่งผลต่อการพัฒนายกระดับความก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน 
  1.12  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร ความรู้ในเวทีสาธารณะ 
เครือข่ายภาคสังคมข่าวสารเพ่ือความรู้ความเข้าใจของสังคมโดยรวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุก     
ภาคส่วนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้มีความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
  1.13  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.  กลุ่มนโยบำยและแผน บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้ 
  2.1  รวบรวม ประมวลผลข้อมูลจ านวนผู้ เรียนที่ จัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                       
โดยครอบครัวเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขอการสนับสนุน
งบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.2  จัดท าฐานข้อมูลระบบ DMC รายงานในระบบ 
  2.3  จัดสรรงบประมาณและแจ้งให้บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว ทราบ 
  2.4  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  2.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้ 
  3.1  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
โดยครอบครัว เช่น เป็นคณะท างานพิจารณาแผนการจัดการศึกษา เป็นต้น 
  3.2  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลผู้เรียนจากการจัดการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวด้วยวิธีการที่หลากหลายตามบริบท ปรัชญา จุดเน้นและศักยภาพของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และส่งผลการรายงานการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลให้กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือรายงานผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
  3.3  ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
  3.4  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไปอย่างมีระบบ                  
และมีคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัวผู้จัดการศึกษา ในการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
  3.5  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย   
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
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  3.6  ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างเต็มที่                  
ไร้ขีดจ ากัด  
  3.7  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ บทบาทและหน้าที่ มีดังนี ้
  4.1  แจ้งการอนุมัติงวดตามบัญชีจัดสรร 
  4.2  ประสานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาให้กับบิดา/
มารดา/ผู้จัดการศึกษา 
  4.3  ให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินแก่บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา 
  4.4  จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพ่ือการตรวจสอบ 
 5.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและนิติกร) บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้ 
  ดูแล ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวภายใต้บทบาท อ านาจ หน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 และการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

บทท่ี 2 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนกำรขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัวของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ก าหนดแนวทางการขออนุญาต     
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการเพ่ือขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 ขั้นตอนที่ 2  การยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 ขั้นตอนที่ 3  การยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 ขั้นตอนที่ 4  การพิจารณาของ อกศจ.ชุมพร 
 ขั้นตอนที่ 5  การพิจารณาของ กศจ.ชุมพร 
 
ขั้นตอนที่ 1  กำรเตรียมกำรเพื่อขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
 เมื่อผู้ขอจัดการศึกษามาติดต่อขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวที่กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ค าแนะน าเพ่ือสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดการศึกษา
ร่วมกัน โดยเริ่มจากเหตุผลที่ครอบครัวสนใจหรือตัดสินที่จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึง                 
ความคาดหวัง เป้าหมาย แลคุณภาพของผู้ เรียนที่ต้องการ และแนวทางในการจัดการศึกษา                       
ซึ่งครอบครัวและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องพิจารณาร่วมกันถึงพัฒนาการด้านต่า ง ๆ                       
ของผู้เรียน โดยเน้นลักษณะเฉพาะตัว เช่น ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ฯลฯ กรณี             
เด็กมีความต้องการพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ
พิการ หรือความสามารถพิเศษ จ าเป็นต้องมีรูปแบบ วิธีการ ในการเรียนรู้ต่างจากเด็กทั่วไป เพ่ือให้
เด็กได้รับโอกาสตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม สิ่ง
ส าคัญ คือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นของผู้ท าหน้าที่ “ผู้จัดการศึกษา” ที่อาจเป็นบุคคลในครอบครัว 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัว รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต อาชีพของครอบครัว การใช้เวลา
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตร เป็นต้น  รวมถึงการ
ปรึกษาหารือสร้างความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ 
 1.  บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ได้แก่ 
  1.1  บทบาทของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา 
  1.2  บทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
                            (สพป.ชุมพร 1) 
  1.3  บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (กศจ.ชุมพร) 
 2.  ความรู้ ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ได้แก่ 
  2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  2.2  หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน                        
พุทธศักราช 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  2.3  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ส าหรับครอบครัว                       
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย) 
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 3.  ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการยื่นความประสงค์จะขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว ได้แก่ 
  3.1  สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นค าขออนุญาต ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นได้
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล าเนา (ภูมิล าเนา หมายถึง สถานที่อยู่ของบุคคล             
ตามกฎหมายหรือตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง แต่มีถิ่นที่พัก
อาศัยเป็นปัจจุบันอยู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาให้ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้) ทั้งนี้สถานที่ยื่นค าขออนุญาตสามารถด าเนินการ                
ได้ดังนี ้
   3.1.1  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ยื่นที่ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
   3.1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรณีครอบครัว จัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
   3.1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  3.2  เวลาในการยื่นความประสงค์ ครอบครัวสามารถยื่นความประสงค์จะขอ
อนุญาตจัดการศึกษาได้ปีละสองครั้ง โดยสอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการรับเงินอุดหนุน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้ปีการศึกษาละสองภาคเรียนคือภาคเรียนที่หนึ่ง ระหว่าง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และภาคเรียนที่สอง ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน    
 
ขั้นตอนที่ 2  กำรยื่นแบบแสดงควำมประสงค์จะขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                         

       โดยครอบครัว 
 ผู้จัดการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว สามารถยื่นแบบ
แสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ตามแบบยื่นความประสงค์ขอจัด
การศึกษาและจัดท าแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิ เทศก์ นักวิชาการ ครู ผู้ บริหารโรงเรียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ เชี่ยวชาญ หรือเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เพ่ือร่วมเป็นคณะท างานวิชาการ                  
หรือคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสม การส่งเสริม
คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล รวมทั้งร่วมกับครอบครัวจัดท าแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัว ก าหนดความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา          
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว                 
ควรเป็นแผนที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 อาจมีการท าความเข้าใจเพ่ิมเติมกับครอบครัว ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการการปรับ
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งก าหนดให้
ครอบครัวสามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท                   
และความแตกต่างของผู้ เรียน โดยผู้ เรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมาย                    
ด้วยกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่แตกต่างกันได้ หรือสามารถปรับปรุงเพ่ิมเติม
ส่วนที่ต้องการเน้น หรือความรู้ทักษะเฉพาะทางได้ตามความเหมาะสม สามารถจัดเวลาเรียนเป็นราย
ภาค รายปี หรือช่วงชั้น ครอบครัวสามารถจัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหลอมรวมบูรณาการ                 
เป็นกลุ่มประสบการณ์  แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผู้ เรียน ทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ เวลาเรียน                   
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญา
ของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้ 
 องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 1)  ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
 2)  ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
 3)  ระดับการศึกษาท่ีจัด 
 4)  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
 5)  รูปแบบการจัดการศึกษา 
 6)  การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ 
 7)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 8)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 9)  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
ขั้นตอนที่ 3  กำรยื่นค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
 1. เมื่อแผนได้รับการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์จากคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ                   
หรือคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวแล้ว ผู้จัดการศึกษา                 
ยื่นแบบค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
เอกสารค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
  2)  ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน 
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  3)  ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
  4)  ที่ตั้งและแผนผังของสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา 
  5)  ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
  6)  ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
  7)  แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบครัวและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกันก าหนด ตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา มีดังนี ้
  1)  กรณีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ ให้น าหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) 
เอกสารการขอย้ายสถานที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม ชื่อ-สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผู้เรียน ส าเนา
ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน แผนผังที่ตั้งสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา ส าเนาหลักฐาน
วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ระดับและประเภทการจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษา                        
ที่ครอบครัวและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกันก าหนดความมุ่งหมาย 
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พร้อมทั้ง
แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่ยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ 
  2)  กรณีผู้ เรียนที่เรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                  
หรือจากการศึกษาโดยครอบครัวจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ให้น าหลักฐานการเรียนรู้เดิม 
ชื่อ-สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผู้เรียน ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน ที่ตั้ง                 
และแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ระดับ                   
และประเภทการจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกันก าหนด ความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษา                     
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาประกอบการขออนุญาต เพ่ือใช้ในการประเมิน
เทียบโอนภายหลังการได้รับอนุญาตต่อไป 
  3)  กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิ การศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมสึกษาตอนปลาย                    
หรือเทียบเท่า ต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์การจัดการศึกษา                   
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับแบบค าขอจัดการศึกษาจากผู้ขอจัดการศึกษา ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานเบื้องต้น แล้วประทับตราลงรับ โดยให้ถือว่าเป็นการเริ่มนับ
ระยะเวลาการขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และควรค านึงถึงการแจ้งผลการพิจารณา             
ค าขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาภายใน 30 วัน 
 3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
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  1)  ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของค าขออนุญาตจัดการศึกษา 
  2)  เสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  3)  ประสานงานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เพ่ือน าเสนอค าขออนุญาต
จัดการศึกษาต่อ กศจ.ชุมพร โดยเร็ว รวมทั้งขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) เสนอส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณต่อไป 
  4)  แจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ผู้ขอจัดการศึกษาที่ยื่นค าขอ
อนุญาตจัดการศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษา 
 
ขั้นตอนที่ 4  กำรพิจำรณำของ อกศจ.ชุมพร 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร น าค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
เสนอคณะกรรมการ อกศจ. พิจารณากลั่นกรอง แล้วจึงน าเข้าที่ประชุม กศจ.ชุมพร 
ขั้นตอนที่ 5  กำรพิจำรณำของ กศจ.ชุมพร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  น าค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว              
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก อกศจ.ชุมพร แล้ว เข้าที่ประชุม กศจ.ชุมพร เพ่ือพิจารณาอนุญาต                     
หรือไม่อนุญาตจัดการศึกษา  

ในกรณีที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล และแนะน าให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว
ทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตและเอกสารหลักฐานครบถ้วน  และเมื่อผู้ยื่น
ค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาไม่ว่าทั้งหมด               
หรือบางส่วน สามารถท าหนังสืออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยให้ยื่นต่อ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัวที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
 

-15- 
 

 

ปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
 

รำยกำร ก ำหนดกำร 
1.  การยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง 
     1.1  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเมินความรู้ ความสามารถ                               
หรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
     1.2  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน าและรายละเอียด                             
ในการเตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
     1.3  คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา                              
และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลร่วมกับครอบครัวจัดท าแผนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
     1.4  ผู้ขอจัดการศึกษาส่งแบบยื่นความประสงค์พร้อมแผนการจัดการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ฉบับร่าง) และเอกสารประกอบ 
     1.5  คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของแผนการจัดการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

ครั้งท่ี 1  
เดือนมกราคม 
ครั้งท่ี 2  
เดือนมิถุนายน 

2.  การยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
     2.1  ผู้ขอจัดการศึกษายื่นค าร้องขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมแผนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ที่ได้รับการตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว                
และเอกสารประกอบตามที่ก าหนด 
     2.2  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตรวจสอบเอกสาร 
     2.3  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ชุมพร               
เพื่อน าเข้าวาระการประชุม อกศจ.ชุมพร และ กศจ.ชุมพร ตามล าดับ 

ครั้งท่ี 1  
เดือนกุมภาพันธ์ 
ครั้งท่ี 2  
เดือนกรกฎาคม 

3.  การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว เดือนมิถุนายน 
4.  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดย 
     4.1  ทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ัน ป.6 และ  ม.3 
     4.2  ทดสอบระดับชาติ NT ช้ัน ป.3 
     4.3  ข้อสอบมาตรฐานกลางของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 1 
     4.4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 1 ประเมินตรวจยืนยันผล
การเรียน โดย สังเกต สัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน ร่องรอยหลักฐานและประเมินสภาพ
จริงผู้เรียน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
เดือนกุมภาพันธ์ 
เดือนมีนาคม 
เดือนมีนาคม 
 
เดือนมีนาคม 

5.  แจ้งผลการประเมินให้บ้านเรียนทราบ เดือนเมษายน 
6.  บ้านเรียนส่งรายงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวให้กลุ่มส่งเสริม               
     การจัดการศึกษา 

วันท่ี 1-10  
เดือนเมษายน 

7.  สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปี/เสนอรายงาน กศจ.ชุมพร เดือนเมษายน 
8.  จัดท าหลักฐานผลการศึกษา เดือนเมษายน- 

เดือนพฤษภาคม 
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กำรจัดท ำทะเบียนผู้เรียนส ำหรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
 ทะเบียนผู้ เรียนเป็นเอกสารควบคุมที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดขึ้น เพ่ือการควบคุม
ตรวจสอบสถานภาพการเป็นผู้เรียนของบุคคลว่าเกิดข้ึนและสิ้นสุดเมื่อใด 
 1.  การจัดท าทะเบียนนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดท าทะเบียนผู้เรียน โดยใช้แบบพิมพ์ที่จัดจ าหน่ายโดยองค์การค้าของ 
สกสค. การกรอกเอกสารให้ด าเนินการตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผู้เรียน
ส าหรับการศึกษาโดยครอบครัว (รายละเอียดในเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว) 
 2.  การออกเลขประจ าตัวผู้เรียน ส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เลขที่
ออกให้แก่ผู้เรียนคนใดในทะเบียนผู้เรียน ถือเป็นเลขประจ าตัวของผู้เรียนคนนั้น ส าหรับการออกแบบ
บัตรประจ าตัวผู้เรียนจากการศึกษาโดยครอบครัว ให้อยู่ในดุลยพินิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เปิดให้การจัดการศึกษา
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถปรับใช้หลักสูตรตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบท                    
ของแต่ละกลุ่มได้ อย่างมีคุณภาพร่วมกันในระดับชาติ ทั้งนี้เป็นไปตาม “หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวเป็นการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อยู่ในกลุ่ม
ที่เป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุ่งหมายต่างไปจากการศึกษา               
ในระบบ ต้องการการศึกษาแบบก้าวหน้า การศึกษาทางเลือก รวมทั้งเป็นการศึกษาที่ตอบสนอง               
ต่อผู้เรียนตามความแตกต่างรายบุคคล โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1.  แนวทำงกำรเขียนแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้ นพื้ นฐำนโดยครอบครัว หัวข้อ 
“จุดมุ่งหมำย   กำรจัดกำรศึกษำ” 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพ่ือให้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน ในส่วนจุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะ ครอบครัวควรยึดตำมหลักสูตรแกนกลำง                
เป็นเบื้องต้น  แล้วสามารถปรับใช้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตรงตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษา               
ของครอบครัวยิ่งขึ้นได้ 
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  1.1  จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ 
   1.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ เห็นคุณค่า                  
ของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1.2  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
   1.1.3  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลัง
กาย 
   1.1.4  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก              
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.1.5  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์              
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 
  1.2  รูปแบบการจัดการศึกษา ให้ระบุรูปแบบการจัดการศึกษาที่ครอบครัวจะจัด
การศึกษา เช่น 
   1.2.1  แบบครอบครัวเดียว จัดการศึกษาส าหรับครอบครัวที่มีความสนใจ
เฉพาะด้าน แตกต่างกับกลุ่มบ้านเรียนหรือครอบครัวอ่ืน อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว/                      
กลุ่มครอบครัวอ่ืน/กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
   1.2.2  แบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน โดยมีการเข้าไป
ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนหรือเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้                    
และประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวและระบบ
โรงเรียนได้ 
   1.2.3  แบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน เป็นการจ าลองสังคม
เล็ก ๆ เชื่อว่าการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมองค์ความรู้และพัฒนาการของผู้เรียนได้ 
  1.3  สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ ดังนี้ 
   1.3.1  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร 
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ                
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
   1.3.2  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์                 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ                     
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เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
   1.3.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   1.3.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล                     
การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง               
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 
   1.3.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก
และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม                    
และมีคุณธรรม 
  1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
   1.4.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
   1.4.2  ซื่อสัตย์สุจริต 
   1.4.3  มีวินัย 
   1.4.4  ใฝ่เรียนรู้ 
   1.4.5  อยู่อย่างพอเพียง 
   1.4.6  มุ่งม่ันในการท างาน 
   1.4.7  รักความเป็นไทย 
   1.4.8  มีจิตสาธารณะ 
 2.  แนวทำงกำรเขียนแผนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มประสบกำรณ์ 
  2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาความรู้ เป็นองค์ความรู้ ทักษะ และค่านิยม                 
ที่ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด ครอบครัว
สามารถจัดการเรียนรู้ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางฯ หรืออาจหลอมรวม                
บูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ให้แสดง 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง เชื่อมโยงกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส าคัญที่ระบุไว้                        
ในมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ พร้อมทั้งให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ  
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ธรรมชาติการเรียนรู้ ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผู้เรียน โดยสามารถท่ีจะจัดเวลาเรียน                   
เป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชั้นก็ได้ เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์นี้ 
สามารถปรับและพัฒนาให้มีความเหมาะสมในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ 
  2.2  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาจเลือกจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน
ได้ เช่น 
   -  กิจกรรมแนะแนว 
   -  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวการชาด ชุมนุม ชมรม ฯลฯ)                   
ซึ่งกิจกรรมนี้อาจขอเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนใกล้บ้านได้ 
   -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม และเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังการมีจิตส านึกเพ่ือสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 ทั้งนี้ มีข้อที่ควรท าความเข้าใจเพ่ิมเติมในการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคลตามหลักพหุปัญญา 
คือ ผู้เรียนบางคนมีความสามารถที่เป็นจุดเด่นอาจไปได้เร็วกกว่าเกณฑ์ปกติ ส่วนเรื่องที่ไม่ถนัด               
อาจต้องการเวลาในการพัฒนามากกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นเรื่องตามธรรมชาติ ส่วนที่โดดเด่นเห็นชัด
หรือเริ่มมีแนวโน้ม จึงควรพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ส่วนที่ไม่ถนัดเป็นจุดอ่อนควรวางแนวทาง                
ซ่อมเสริมให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น ควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับมาตรฐานทักษะกระบวนการ 
(Performance Standard)  อย่างมีความยืดหยุ่นได้ในมาตรฐานเนื้อหา (Content Standard) 
ตลอดจนมีการยืดหยุ่นในการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของการวัดประเมินผลไว้ในบางกลุ่มประสบการณ์ 
ส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็นมีลักษณะหรือความต้องการพิเศษต่างจากผู้เรียนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



      
 

บทท่ี 3 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้ เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้บรรลุ                    
ตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะส าคัญ
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะธรรมชาติ
การเรียนรู้ ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นคุณภาพที่ต้องการให้เกิด                  
แก่เยาวชนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 สิ่งส าคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ควรให้ความส าคัญต่อการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการ  
ที่หลากหลาย เช่น การพูดคุยและใช้ค าถาม การสังเกต การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ การประเมินการ
ปฏิบัติ การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ การประเมิน
ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯ ทั้งนี้ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา             
โดยครอบครัวต้องร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เครื่องมือ และร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน  และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพ่ือให้การวัด                       
และประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
 1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน (Assessment For Learning)                 
ควรมีการด าเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ได้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง                
การเรียนการสอนและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา                     
และแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งหวังผลในด้านการบรรลุต ามเป้าหมายการเรียนรู้                    
หรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ครอบครัวและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน                    
โดยลักษณะการประเมินที่เป็นหัวใจของการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ คือ การประเมินผลระหว่างเรียน 
(formative assessment) ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ซึ่งมียุทธวิธีและเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินหลากหลาย ครอบครัวต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ใช้หลักการ                  
มีส่วนร่วม และสิ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน               
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของการประเมิน ดังนั้น กระบวนการ
ประเมินควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง การสอบถามหรือบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง 
การใช้ข้อสอบที่เน้นปฏิบัติจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน โดยการประเมินจากสถานกาณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลอง 
 2.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผล                   
การเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน                     
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จบรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์นั้น เพ่ือตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับ      
ผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อน
ชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ผู้เรียนมีการพัฒนาอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หรือไม่ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนรู้ต่อไป ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดี       
ต้องให้โอกาสผู้ เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย และพิจารณาตัดสิน          
บนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน 
 นอกจากนี้ ในการวัดและประเมินผลจะต้องค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของผู้เรียน เช่น 
ผู้ เรียนที่มีความพิการอาจต้องมีการปรับการประเมินผลที่ เอ้ือต่อสภาพผู้ เรีย น ทั้ งวิธีการ                   
และเครื่องมือที่ใช้ หรือกลุ่มผู้เรียนที่มีจุดเน้นเฉพาะด้าน เช่น เน้นด้านอาชีพ นาฏศิลป์ พลศึกษา ฯลฯ 
อาจก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนและวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญแก่ทักษะปฏิบัติ 
 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้                     
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ตลอดจนจัดท ารายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้                     
ของผู้ เรียน รวมทั้ง การจัดการเรียนการสอน และสภาพปัญหาที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา                      
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ด าเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการวัดและประเมินผลต้องแจ้งให้
ครอบครัวจัดให้มีการซ่อมเสริมแก่ผู้เรียน และจัดให้มีการประเมินผลใหม่ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ก าหนด 
 
กำรตัดสินผลกำรเรียน 
 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาตัดสินผลการเรียนตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ หรือกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาที่ก าหนด ควรค านึงถึงการประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู้ เรี ย น เป็ น ห ลั ก  (Formative Assessment) แ ล ะมี ก ารป ระ เมิ น เพ่ื อตั ด สิ น  (Summative 
Assessment) ในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยสามารถเลือกตัดสินผล
เป็นรายภาค รายปี หรือเป็นช่วงชั้น 
 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1.  เวลาเรียน : ยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยมี
ร่องรอยหลักฐานที่ผู้เรียนได้เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอที่จะน ามาใช้ตัดสินผลการเรียนได้ 
 2.  คุณภาพผู้ เรียน : ผู้ เรียนจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพที่สอดคล้องสัมพันธ์                      
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาปรับใช้ 
 3.  มิติของการประเมิน : ผู้ เรียนได้รับการประเมินและตัดสินผลการเรียนครอบคลุม                       
ทั้งในด้านความรู้ ความคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สมรรถนะ 
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ส าคัญของผู้ เรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาร่วมกันก าหนด 
 กรณีผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) และผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษอ่ืน ๆ                     
ให้สามารถขอรับการประเมินในการผ่านชั้นปี ช่วงชั้น หรือระดับการศึกษา จากการปรับระยะเวลา                
ในการเรียนให้เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ 
 
กำรให้ระดับผลกำรเรียน 
 การให้ระดับผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มประสบการณ์ ครอบครัว/
ผู้จัดการศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพ เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร 
ระบบร้อยละหรือระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน ตามความเหมาะสม หากครอบครัว/ผู้จัดการ
ศึกษาเลือกการให้ระดับผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกตลอดระดับการศึกษานั้น และควรให้
ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเคียงส าหรับการศึกษาต่อ                
ในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 
 
ระบบกำรให้ระดับผลกำรเรียน 
ระบบตัวเลข ระบบ

ตัวอักษร 
ระบบร้อยละ ระบบท่ีใช้ค ำส ำคัญสะท้อนมำตรฐำน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 
4 A 80-100 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ผ่าน 

3.5 B+ 75-79 ดี ดี 
3 B 70-74 

2.5 C+ 65-69 พอใช้ 
2 C 60-64 ผ่าน 

1.5 D+ 55-59 ผ่าน 
1 D 50-54 
0 F 0-49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไมผ่่าน 

 
ตัวอย่ำงกำรให้ระดับผลกำรเรียน 
 ครอบครัวนายกอไก่ เลือกใช้แผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดเตรียมหนังสือคู่มือ สื่อต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ มีการเรียนรู้              
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ข้างต้น และพยายามที่จะเก็บหลักฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประกอบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาแต่ครอบครัวก็ทราบดีว่า ภายใต้เงื่อนไขของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ซึ่ งเป็นการศึกษาของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ผู้ เรียนจะมีพัฒนาการ                      
ไปตามธรรมชาติ ศักยภาพ และความพร้อมของตนในขณะนั้น  ๆ ท าให้อาจจะไม่สามารถที่จะจัด                 
ตามตารางเวลาได้ ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์นั้น ๆ อีกทั้งการเรียนรู้จะเกิดข้ึน   
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ในการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยเมื่อพบเหตุการณ์หนี่ง ๆ ก็จะพูดคุย ชี้น า เชื่อมโยงให้เห็นว่าเหตุการณ์ 
นั้น ๆ สัมพันธ์กับเรื่องราวใด ๆ หรือสอนอะไรเราได้บ้าง ครอบครัวอาจจะไม่ได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้
เป็นหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลได้หมด หรืออาจจะเป็นส่วนที่ไม่สามารถจะใช้ข้อทดสอบ
ประเมินความรู้ ความสามารถได้ เนื่องจากอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับบทเรียน สาระความรู้ทั่ว ๆ ไป              
ที่มีการเรียนรู้กันตามชั้นเรียนปกติ แต่เป็นทักษะของชีวิตที่จะติดตัวไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 ดังนั้น แนวทางในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งในรูปแบบที่มีหลักฐานการเรียนรู้               
ที่อ้างอิงได้ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้ จึงน่าจะพิจารณาจากหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
ประเมินผลร่วมกับผลจากการสอบถาม พูดคุย สัมภาษณ์ครอบครัว เพ่ือประเมินพัฒนาการ ความรู้ 
ไหวพริบ สติปัญญา มารยาท ลักษณะนิสัย การแก้ปัญหา การโต้ตอบเชิงเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะ ในการสื่อสาร และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่ยอมรับ โดยครอบครัว และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ควรท าโครงงาน เพ่ือบูรณาการทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ส าหรับ                          
การประเมินผลครอบครัวนายกอไก่ แบ่งการประเมินเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
  1)  การประเมินผลรายปีโดยครอบครัว เน้นการประเมินผลเพ่ือการพัฒนา โดยวิธี
ประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยส่งผลการประเมินให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดท าสรุปผลการ
เรียนรู้รายปี เพ่ือแสดงพัฒนาการของการเรียนรู้ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด และความ
สนใจ               ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยประเมินจากร่องรอยการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน สมุดบันทึกของผู้เรียน ภาพถ่าย การสัมภาษณ์ พูดคุย การ
ถ่ายทอดประสบการณ์และบันทึกพัฒนาการเชิงพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากเพ่ือน 
คนรู้จัก และสังคม         
  2)  ครอบครัวเลือกให้ระบบผลการเรียน ดังนี้ 

-  ผลการเรียนใช้ระดับคุณภาพเป็นตัวเลข คือ 
    4  หมายถึง  ดีเยี่ยม 
    3.5 หรือ 3  หมายถึง  ดี  
    2.5, 2, 1.5  หมายถึง  พอใช้ 
    1  หมายถึง  ผ่าน 
    0  หมายถึง  ไม่ผ่าน 
   -  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้ระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ              
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน  
   -  การประเมินพัฒนาการในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ใช้ระดับคุณภาพ 
4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน  
   -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้ระดับคุณภาพคือ ผ่าน และไม่ผ่าน 
  3)  ครอบครัวร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตกลง
ในการใช้วิธีการ และเครื่องมือในการประเมินผลแสดงคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้      
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เพ่ือการตัดสินการจบระดับการศึกษาตามความพร้อมของระดับวัย และศักยภาพของผู้ เรียน                        
ด้วยวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือประเมินองค์ความรู้ ทักษะในการเรียนรู้ และเจตคติที่แสดง
คุณภาพผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานระดับชั้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใช้อัตราการเก็บคะแนน 70 : 30 คือ ครอบครัว                    
เก็บคะแนน 70 คะแนน และวัดผลโดยใช้แบบทดสอบกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  30 คะแนน 
 
กำรเลื่อนชั้น 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ระดับปฐมวัย 
 ผู้เรียนมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 1.  ผู้เรียนมีผลการประเมินผลการเรียนผ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์             
ตามแผนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
 2.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้จัดการศึกษา/
ครอบครัวร่วมกันก าหนด 
  
เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความแตกต่างทั้งวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ               
ในการจัดการศึกษาที่มุ่งสนองจุดเน้นและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผล             
ต่อการก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษา อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละระดับการศึกษา                   
ควรครอบคลุมสิ่งส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ระดับปฐมวัย 

ผู้เรียนมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ  
สังคมและด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  ระดับประถมศึกษำ 
  ผู้ เรียนต้องบรรลุคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้                 
ตามเกณฑ์ที่ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันก าหนด ดังนี้ 
  1)  ผู้เรียนมีผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ในระดับ 
“ผ่าน” ขึ้นไป  
  2)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ “ผ่าน”    
ขึ้นไป 
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  3)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
  4)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” 
  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
  เป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนต้องบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ตามเกณฑ์ที่ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาร่วมกันก าหนด ดังนี้ 
  1)  ผู้เรียนมีผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ในระดับ 
“ผ่าน” ขึ้นไป 
  2)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ “ผ่าน”  
ขึ้นไป  3)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  4)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 



      
 

 
 
 
 
 
 

บรรณำนุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

บรรณำนุกรม 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2562). แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
จ ากัด. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2557). แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผล                    
กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
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แบบยื่นควำมประสงค์ขอจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
ระดับ........................................................... สพป.ชุมพร เขต 1 

 
       เขียนที่ ................................................... 
              วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
 
เรื่อง  ยื่นความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป.ชุมพร 1 
 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นางนางสาว).................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน......................................................อาชีพ....... .................................................... 
ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขท่ี..........................ถนน............................................................. ........ 
ซอย.................................ต าบล............................. ............อ าเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท์...................................E-mail…………………….…………………….. 
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ าอยู่ในปัจจุบัน บ้านเลขท่ี........................ถนน................................................... 
ซอย...............................ต าบล...........................................อ าเภอ/เขต................................... ................. 
จังหวัด..................................โทรศัพท์.................................โทรศัพท์มือถือ……………….…………………….. 
โทรสาร................................E-mail……………………………………………………………………………………………. 
 
มีควำมประสงค์ขอจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัวร่วมกับ สพป.ชุมพร 1
ให้แก่ 
  ด.ช., ด.ญ....................................................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน........................................................เกี่ยวข้องเป็น..................................... ........ 
ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา..................................เป็นต้นไป 
  โดยมีผู้จัดกำรศึกษำคือ 
  นาย, นาง, นางสาว......................................เลขประจ าตัวประชาชน.......................... 
วุฒิการศึกษา..........................................สถาบัน........................................................ปี พ.ศ. ...... ........... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................ถนน...................................................ซอย................................... .................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด............................ ............. 
สถานที่จัดการศึกษา เลขท่ี.....................ถนน.......................................ซอย................ ........................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด................ .......................... 
โทรศัพท์...............................................................โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………… 
โทรสาร.....................................E-mail………………………………………………………………………………………. 
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พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 ส าเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
 ส าเนา หรือภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของครอบครัวและผู้เรียน 
 ส าเนา หรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน 
 ส าเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน 
 ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา 
 ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 
 แผนการจัดการศึกษา 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
      ลงชื่อ......................................ผู้ยื่นความประสงค์ 
            (......................................) 
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แบบยื่นค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
 
 

เขียนที่............................................................ 

วันที่...........เดือน....................................พ.ศ........... ..... 

เรื่อง  ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)............................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน.......................................อายุ............ปี  วฒุิการศึกษา.................................... . 
อาชีพ.......................................ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน......................... .................................... 
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ าอยู่ในปัจจุบัน.......................................................................... ........................ 

   มีควำมประสงค์ขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว ให้แก่ 
  ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว..................................................... ..................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน.........................................เกี่ยวข้องเป็น.................................................... ....... 
ในระดับการศึกษา ชั้น........................................................... ตั้งแต่ปีการศึกษา.......................... ..........
เป็นต้นไป 
  ผู้จัดกำรศึกษำคือ 
  นาย, นาง, นางสาว...................................เลขประจ าตัวประชาชน............................. 
วุฒิการศึกษา...................................................สถาบัน........................ .................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................ถนน.............................................ซอย......................................... .................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................. ..........จังหวัด........................................ 
สถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา เลขท่ี.................ถนน..................................ซอย.................................... ........ 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

นักเรียน 1 นิ้ว  
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พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 1. ส าเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน 
 2. ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา 
 3. ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 
 4. แผนการจัดการศึกษา 
 5. ส าเนา หรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน 
 6. ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
 7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................... .... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ลงชื่อ.......................................ผู้ยื่นค าขออนุญาต 
            (.......................................) 
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หัวข้อกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว                           
มีองค์ประกอบ ดังนี ้

 1.  ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
 2.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
 3.  ระดับการศึกษาท่ีจัด 
 4.  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
 5.  รูปแบบการจัดการศึกษา 
 6.  โครงสร้างเวลาเรียน 
 7.  การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ 
 8.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 9.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 10.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์ 
  -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  -  การอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน 
 11.  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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แบบฟอร์มกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
 
1. ข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัว 
 ชื่อ-สกุล บิดา................................................วุฒิการศึกษา.......................................................  
 ประสบการณ์................................................................................................................... ......... 
 อายุ.....................ปี  อาชีพ................................................ ....................................................... 
 ที่อยู่................................................................................................... ....................................... 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ชื่อ-สกุล มารดา..............................................วุฒิการศึกษา..................................................... 
 ประสบการณ์................................................................................................................... ......... 
 อายุ...................ปี  อาชีพ......................................................................................................... 
 ที่อยู่..........................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  

2. ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เรียน 
 2.1 ระบุข้อมูลของผู้เรียน 
       ชื่อ-สกุล ผู้เรียน............................................................. ................................................... 
       วัน เดือน ปีเกิด...................................................อายุ......................................... .............. 
       ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน) 
       .......................................................................... ................................................................ 
       .......................................................................................................................................... 
 2.2 พัฒนำกำรของผู้เรียน (ระบุการพัฒนาการของผู้เรียน/ความสามารถพิเศษ/                
ความต้องการพิเศษ) 
        พัฒนาการตามวัย 
        พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ 
        พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ 
       ..........................................................................................................................................  
       .......................................................................................................................................... 

3. ระดับกำรศึกษำที่จัด 
 ............................................................................................................................. .................... 
 เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ......................................................... .................................................................................. ....... 
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4. จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................................. ..................... 
5. รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ (โปรดระบุ)  
  จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน 
หรือครอบครัวอื่นและมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน 
  จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น โดยมีการเข้าไปใช้
ทรัพยากรในโรงเรียนหรือเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์
ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
  จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน เป็นการจ าลองสังคมเล็ก ๆ 
เชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้ 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

6. โครงสร้ำงเวลำเรียน 
  ............................................................................................................................. ..................... 

7. กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มประสบกำรณ์ 
 .............................................................. ............................................................................ ........ 
 ............................................................................................................................. ..................... 

8. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 .................................................................................................... .............................................. 

9. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 .......................................................................................................................................... ........ 

10. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้และเกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์ 

............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................ ...................................... 
  -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

............................................................................................................................. ..................... 
 .......................................................................................................................................... ........ 
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  -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................ ...................................... 
  -  การอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน 

............................................................................................................................. ..................... 
 .......................................................................................................................................... ........ 
  
11. อ่ืน ๆ (ครอบครัวสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้) 
 .......................................................................................................................................... ........ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กลุ่ม
ประสบการณ์ 

เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนที่มุ่งหวัง 

ภาคเรียน/ชั้นปี/ช่วง
ชั้น 

กิจกรรม 
การเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

หลักฐานร่องรอย 
จากการเรียนรู้ 
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รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
 
1.  ปกรายงานผลการจัดการศึกษา 
2.  สารบัญ 
3.  ข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน 
4.  ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
5.  การจัดการเรียนการสอนในรอบ 1 ปี และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ควรแยกเป็น                   
     กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์ตามท่ีได้รับอนุมัติ) 
6.  สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์การจบชั้นเรียน 
 6.1  ผลการประเมินทุกรายวิชา/กลุ่มประสบการณ์ที่จัดการเรียนการสอน (ผลประเมิน                
เป็นคะแนนร้อยละ และเทียบระดับเกรด) 
 6.2  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ผลประเมินมี 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี 
ผ่าน ไม่ผ่าน) 
 6.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ผลประเมินมี 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ไม่ผ่าน) 
 6.4  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลประเมิน มี 2 ระดับ คือ ผ่าน ไม่ผ่าน) 
7.  จุดเด่น/ความส าเร็จที่ส าคัญของการจัดการศึกษา 
8.  ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ควรพัฒนา 
9.  ภาคผนวก ประกอบด้วยร่องรอยหลักฐานที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในรอบปี  
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แบบฟอร์มกำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                     
โดยครอบครัว 

 
แบบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
ปีกำรศึกษำ ......................... 

ส ำหรับ ......................................................... ชั้น ............... 
ผู้จัดกำรศึกษำ ................................................................ 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
 
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เรียน 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
ข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัว 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอบในรอบ 1 ปี และกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ (ควรแยกเป็น 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือกลุ่มประสบกำรณ์ตำมแผนที่ได้รับอนุมัติ) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมเกณฑ์กำรจบชั้นเรียน 

1. ผลการประเมินทุกรายวิชา/กลุ่มประสบการณ์ท่ีจัดการเรียนการสอน (ผลประเมิน                     
เป็นคะแนนร้อยละ และเทียบระดับเกรด) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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 2.  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ผลประเมินมี 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี 
ผ่าน ไม่ผ่าน) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 3.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ผลประเมินมี 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน             
ไม่ผ่าน) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 4.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลประเมินมี 2 ระดับ คือ ผ่าน ไม่ผ่าน) 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................. .......................................... 
 
จุดเด่น/ควำมส ำเร็จที่ส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
ปัญหำอุปสรรค หรือสิ่งท่ีควรพัฒนำ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
ภาคผนวก ประกอบด้วยร่องรอยหลักฐานที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในรอบปี ได้แก่  
 1.  แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.  แบบประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
 3.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4.  แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 5.  ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอน การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 



      
 

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว 
ใส่เสื้อเชิ้ต             

สีขาวแขนสั้น 
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ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวผู้เรียน 
 

ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวผู้เรียนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
 
       เขียนที่.................................................... 
     วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .......... 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................  
ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)................................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่............................. ตรอก/ซอย........................................................................................  
ถนน........................................................ ต าบล/แขวง........................................................ ....................  
อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด..............................................  รหัสไปรษณีย์ 
...................... 
โทรศัพท์.......................................................... 
 
 มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่  
(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).................................................................. ระดับชั้น
.......................... 
เกิดวันที่......................... เดือน....................................................... พ.ศ. ...................... อายุ...............
ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่............................. ตรอก/ซอย..................................................................... ................... 
ถนน........................................................ ต าบล/แขวง............................................................................ 
อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด..............................................  รหัสไปรษณีย์ 
...................... 
โทรศัพท์.......................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ยื่นค าร้อง 
                (.........................................) 
 
หมำยเหตุ 
 ให้แนบรูปถ่ายผู้เรียน (ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป เพ่ือประกอบการ
จัดท าเอกสารดังกล่าว 



      
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
นายมนูญ  จันทร์สุข           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 
คณะท ำงำน 
1.  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
2.  นายบุญเนือง  เพชรเล็ก  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  นางชมัยพร  รัตนพรหม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
4.  นางสาวอภิตา  เกียงสุภา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5.  นางวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
6.  นางสาววะชิราพรรณ์  พรหมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก ์
7.  นางจันทนา  ทันประจ าสินธุ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
8.  นางกาญจนา  พัดพา   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
9. นางจงดี  เอกฉาย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
10.  นางสาวหยาดพิรุณ  ขนเม่น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ผู้เรียบเรียง/จัดพิมพ์ 
นางจงดี  เอกฉาย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางสาวหยาดพิรุณ  ขนเม่น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นายธงชัย  นิลพรรณ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


