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คํานํา

 เจตนาแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มุงเนนใหประชาชน
ไดรับความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา โดยใหความสําคัญ และอิสระในการเลือกรับ
การศึกษาไดทุกรูปแบบ รวมทั้งใหการศึกษาทางเลือกไดรับความคุมครอง และการสงเสริม
ทีเ่หมาะสมจากรฐั ซึง่เปนหลกัการเดียวกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 โดย
ความในมาตรา 42 ระบวุาบคุคลยอมมเีสรภีาพในวชิาการ การศกึษาอบรม การเรยีนการสอน
การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตองไมขัด
ตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเปนหลักการสําคัญหนึ่งของการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 มาตรา 12 ที่กําหนดใหบุคคล ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เพื่อสนองเจตนารมณดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงวาดวย
สทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครวั พ.ศ.2547 เพือ่เปนทางเลอืกในการจดัการ
ศกึษาใหแกบตุรหลาน และสงเสรมิใหภาคสงัคมมสีวนรวมจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน เพือ่ใหการ
จดัการศกึษาโดยครอบครวัเปนไปตามเจตนารมณดงักลาว สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน จึงจัดทําเอกสาร คูมือการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อิงตาม
หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (สําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ) เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัว ผูจัดการศึกษา ใชเปน
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 จึงหวังวาเอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครอบครัว ผูจัดการศึกษา ตลอดจนบุคลากร
ที่เกี่ยวของ และหนวยงานทางการศึกษาที่สนใจ มีความพรอมที่จะรวมพัฒนาผูเรียนใหไดรบั
การพฒันาอยางเตม็ศกัยภาพ มคีวามสขุ เปนคนด ีคนเกง พรอมทัง้ธาํรงรกัษาไวซึง่ความเปนไทย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

บริบทสังคมไทย การปฏิรูปการศึกษา และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในการจัดการศึกษา
 
 ไมเพียงประเทศไทยเทานั้นที่ใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา ทุกประเทศ
ในโลกก็เชนกัน เนื่องจากโลกที่วิวัฒน และไรพรมแดนผนวกกับพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนไปอยางรวดเร็ว 
วิธีการเขาถึงความรูเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนท่ีจะตองปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของโลก และสังคมจากการจัดการศึกษาในอดีตที่
มุงเนนแตการศึกษาในระบบ เปนการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย  ยืดหยุน สอดคลอง
กบัความแตกตางของผูเรยีน ตรงตามธรรมชาติของการเรยีนรู เปนการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
 รูปแบบการจัดการศึกษาจึงเปลี่ยนแปลง จากเดิมรัฐเปนผูจัดการศึกษาใหกับ
ประชาชน มาเปนการเปดโอกาสใหองคกรทางสังคมมีสวนรวม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได
ตระหนัก และเห็นความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาบนความหลากหลายดังกลาว จึงได
ประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547   
เพื่อเปนทางเลือกในการจัดการศึกษาสําหรับครอบครัว และสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวม
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พรอมทัง้ใหสทิธปิระโยชนแกผูจดัการศกึษา จงึนบัไดวาครอบครวัเปน
สวนสําคญัทีม่บีทบาทในการพฒันา และสรางสรรคนวตักรรมการศกึษา (สาํนกังานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา. 2551 : คํานํา) 
 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหความสําคัญตอการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยไดดําเนินการใหมีกลไกทางกฎหมาย และสนับสนุนตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ภายใตหลักหรือกรอบในการดําเนินการ 5 ประการ ไดแก
 1. สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว
 2. พอแมจะตองมีอิสระในการดําเนินการ มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
 3. มคีวามสอดคลองกบัหลกัการ และแนวทางในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ
 4. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 5. มีความเปนสากลเทียบเคียงกับตางประเทศได

บทที่ 1 บทนํา
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 กระทรวงศกึษาธกิารโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  ไดประกาศ
ใช “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551” และ “หลักเกณฑ และวิธีการ
ปรบัใชหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 สาํหรบักลุมเปาหมายเฉพาะ”
เพ่ือใหหนวยงาน และบคุคล ทีเ่กีย่วของในการจดัการศกึษามคีวามเขาใจทีช่ดัเจนตรงกนั และ
เหน็แนวทางในการนําสิง่ทีก่าํหนดไวในหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐานไปสูการปฏบัิติ 
ใหเหมาะสมกับบริบท และความตองการของผูเรียนกลุมเปาหมายตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 การศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะมีความแตกตางในมิติที่สําคัญ คือ
 1. การศึกษาเฉพาะทางที่มีจุดเนนพิเศษ เชน กีฬา นาฏศิลป ปริยัติธรรม ฯลฯ
 2. การศึกษาทีม่แีนวคิด ปรชัญา จดุมุงหมายตางไปจากการศกึษาในระบบ ตองการ
การศึกษาแบบกาวหนา (Progressive) การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
 3. การศึกษาทีส่นองตอผูเรยีนทีม่คีวามแตกตางทางธรรมชาต ิศกัยภาพ ฐานะความ
เปนอยู ภูมิลําเนา เชน เด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีความถนัดเฉพาะทาง เด็กพิการ เด็กใน
ภาวะยากลําบาก เด็กในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เด็กไรสัญชาติ เปนตน
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะจึงมีความหลากหลาย
รูปแบบ และมีความแตกตางกันในหลายมิติ ทั้งเปาหมาย วัตถุประสงคการจัดการศึกษา
จดุเนนหรอืความตองการเฉพาะ ปรชัญาความเช่ือ และวธิกีารบรหิารจดัการ การจดัการศกึษา
โดยครอบครวัจัดเปนการศึกษาของกลุมเปาหมายเฉพาะ ในสวนทีเ่ปนการศกึษา แบบกาวหนา 
หรือการศึกษาทางเลือก รวมทั้งเปนการศึกษาที่ตอบสนองตอผูเรียนที่มีความหลากหลาย
แตกตางรายบุคคล จึงจัดอยูในกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีเปนการศึกษานอกระบบ และตาม
อัธยาศัยประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาการประถมศกึษา และสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
ซึง่ทาํใหการปฏบิตัใินระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไดปรบัเปลีย่นภารกจิ ความรบัผดิชอบออกไป
 จากผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังมี
ขอจาํกดับางประการทีต่องสรางความเขาใจรวมกนัระหวางสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครอบครัว หรือผูจัดการศึกษา ไดแก 
 1. ดานการบริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีผูรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจใน แนวทางการดาํเนนิงานการจดัการศกึษาโดยครอบครวัอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 
 2. ดานความรวมมือประสานสัมพันธ ระหวางครอบครัวกับภาครัฐ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียน ประสบการณรวมกัน การศึกษาวิเคราะห วิจัย และ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือกอื่นๆ 
 3. ดานการวัด และประเมินผลการเรียนรู ตามกฎกระทรวงที่ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกําหนดคุณภาพท่ี



3

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไวในมาตรฐาน และตัวช้ีวัด 8 
กลุมสาระการเรียนรู พบวายังขาดแนวปฏิบัติที่ยืดหยุน การประเมินผลผูเรียนดวยรูปแบบ
ที่หลากหลาย เนื่องจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสวนใหญจัดเปนการศึกษานอกระบบ 
และตามอัธยาศัย โดยมีการจัดการเรียนรูเปนไปตามธรรมชาติของตัวผูเรียน ตามความถนัด
หรอืศกัยภาพทีแ่ตกตางกนัของบคุคล ซึง่ตองมกีารปรบัใชมาตรฐานและตวัชีว้ดัของหลกัสตูร
ที่มุงไปในทางการวัดประเมินอยางเปนองครวม ตามสภาพท่ีแทจริงของผูเรียน เพื่อทําให
ทุกคนสามารถประสบผลสําเร็จไดตามวิถีทางที่เหมาะสม
 4. ดานสิทธิประโยชนของครอบครัว ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ดาํเนินการไดเฉพาะเรือ่งเงนิอดุหนนุการศกึษารายหวัสาํหรบัผูเรยีน  สทิธดิานอืน่ๆ ยงัดาํเนนิ
การไดนอย โดยเฉพาะการเขาถึงการบริการทางการศึกษา อาทิ การเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
รักษาดินแดน (รด.) การเขารับการฝกอบรม การแขงขัน การขอรับทุนทางวิชาการ ทุนการ
ศกึษา โครงการแลกเปลีย่น ฯลฯ ตลอดจนสทิธิทีจ่ะไดรับการสนบัสนนุทางวิชาการเพื่อสราง
ความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับบุตร 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานจงึเลง็เหน็ความสาํคญั ความจาํเปนใน
การพัฒนา “คูมือการดาํเนนิงานการจัดการศกึษาโดยครอบครวั” ฉบับนีข้ึ้นเพือ่ใหทุกฝายท่ี
เกี่ยวของใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแทนฉบับเดิม  ซึ่งจะสรางความ
ชดัเจนใหกบัครอบครวั/ผูจดัการศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและเจาหนาทีผู่เกีย่วของ 
ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทีต่องการเรยีนรูเกีย่วกบัการจดัการศกึษาโดยครอบครวั ใหมคีวาม
รูความเขาใจในกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของแตละฝาย นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเติมสาระของเจตคติหรือทัศนคติท่ีถูกตองตอสิทธิ
ของผูเรียน สิทธิของครอบครัว และวิธีการอันเหมาะสมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภายใตบริบทสังคมไทย เพื่อนําไปสูความรวมมือ และการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ 
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งถือเปนกุญแจแหงความสําเร็จของการ
ศึกษาที่แทจริง

หลักการ และแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 กาํหนดใหบคุคลยอมมสีทิธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
โดยไมเกบ็คาใชจาย ผูยากไร ผูพกิารหรอืทพุพลภาพ หรอืผูอยูในสภาวะยากลาํบาก ตองไดรบั
สทิธติามวรรคหนึง่ และการสนบัสนนุจากรฐัเพือ่ใหไดรบัการศกึษาโดยทดัเทยีมกบับคุคลอืน่
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชน 
การเรียนรูดวยตนเอง และการเรยีนรูตลอดชวีติ ยอมไดรบัความคุมครอง และสงเสรมิท่ีเหมาะ
สมจากรัฐ และมาตรา 50 บุคคลยอม มีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียน
การสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง
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เทาทีไ่มขดัตอหนาทีข่องพลเมอืงหรอืศีลธรรมอนัดขีองประชาชน ประกอบกบัพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 มาตรา 12 ทีก่าํหนด
วานอกเหนือจากรฐั เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหบคุคล ครอบครวั องคกรชมุชน 
องคกรเอกชน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ มสีทิธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาโดยครอบครวั จงึเปนสวนหนึง่ของการจดัการศกึษาตามมาตรา 12 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ที่มุ งเนนใหมีความยืดหยุนหลากหลาย และมีอิสระในรูปแบบ และวิธีจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย มีความตองการการศึกษา
เปนพิเศษ และขาดโอกาสทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็เปดโอกาส ใหบุคคลทั่วไปสามารถ
เขารับการศึกษาไดดวย  

ความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 
ไดกําหนดความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัววา เปนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยครอบครัวแกผูเรียน ซึ่งครอบครัว หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซ่ึงเปน
ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย และผูจัดการ
ศกึษา หมายถงึ บคุคลในครอบครวัหรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายจากครอบครวันัน้ใหจดัการศกึษา
ใหแกบตุรหลานดวยตนเอง และจะตองมวีฒุกิารศกึษาไมตํา่กวามธัยมศกึษาตอนปลาย เวนแต
ผูจัดการศึกษาผานการประเมินโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วาเปนผูมีความรูความ
สามารถหรอืประสบการณในการจัดการศึกษา โดยมผีูเรยีนเปนบตุรหรอืบคุคลผูอยูในปกครอง
ของครอบครัว (สกศ. 2551 หนา 5-7)
 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ในประเทศไทยนิยมเรียกกัน
ในหมูครอบครัว ผูจัดวา “บานเรียน” ซ่ึงใน “สารานุกรมวิชาชีพครู” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
ที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดพิมพขึ้นในป พ.ศ.2552 (หนา 221-224) ไดใหความหมาย
ไววา “การศึกษาที่มีบานเปนฐานของการเรียนรู” อันเปนรากฐานสําคัญตามวิถีชีวิตไทย 
 สรุปไดวา การศึกษาโดยครอบครัว หรือบานเรียน  หมายถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ครอบครัวจัดใหแกผูเรียนโดยสิทธิคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษา
แบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ
ศกึษาตามอธัยาศยั บนพืน้ฐานของวฒันธรรมไทยทีส่ถาบนัครอบครวัเปนรากฐานสาํคญัทีส่ดุ
ของชีวิต ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรูที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานการศึกษาชาติ 
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สิทธิ และสิทธิประโยชนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ไดบญัญตัใิหความคุมครอง และรบัรองสทิธเิสรภีาพในการศกึษา
ของประชาชน สิทธิในการจัดการศึกษาทางเลือก การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่จะตองไดรับความคุมครอง และสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ และไดเนนยํ้า
เจตนารมณเร่ืองสทิธเิสรภีาพทางการศกึษา เพิม่เตมิใหสมบรูณยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในบทบญัญตัิ
มาตรา 49 ทีก่าํหนดวา “บคุคลยอมมีสทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาไมนอยกวาสบิสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 
 ผูพิการหรอืทพุพลภาพ หรอืผูอยูในสภาวะยากลาํบาก ตองไดรบัสทิธติามวรรคหนึง่ 
และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือองคกรเอกชน การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและ
สงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 
 สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งเปนกฎหมายนําการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู ไดบัญญัติ
หลักการสําคัญใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจ สรางความ
มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติทําใหการจัดการศึกษา
มีหลากหลายรูปแบบ ผูเรียนมีโอกาส และมีทางเลือกมากข้ึน ตามความแตกตาง และ
ความตองการของกลุมเปาหมายตางๆ สามารถเทียบโอนผลการเรยีนระหวางกนัได สอดคลอง
ตามหลักปรชัญาทางการศกึษา และแนวคดิทางวชิาการในสงัคมฐานความรูปจจบุนั ซึง่ไดแก 
 1. บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย บุคคลซึ่งมีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ พิการ ทุพพลภาพ บุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองไดรับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเปนพเิศษ ไดรบัสิง่อาํนวยความสะดวก และรปูแบบการศกึษาทีเ่หมาะสม
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (มาตรา 10) 
 2. บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล 
ไดรับการศกึษาภาคบงัคบั และการศกึษานอกเหนอืจากการศกึษาภาคบงัคบั ตามความพรอม
ของครอบครัว (มาตรา 11)
 3. ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 12)
 4. บิดา มารดา ผูปกครอง และครอบครัวท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสิทธิไดรับ
สิทธิประโยชนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาแกบุตร 
เงินอุดหนุนการศึกษา การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา การเขาถึง
บริการทางการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา (มาตรา 13, 14, 61 และมาตรา 66)
 5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัวมีสถานะเปนสถานศึกษาเรียกวา
ศูนยการเรียน (มาตรา 18) และเมื่อเปนสถานศึกษาก็เชื่อมโยงไปถึงบทบัญญัติอื่นๆ ไดแก 
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  5.1 อาจจดัการศกึษารปูแบบใดรปูแบบหนึง่หรอืทัง้สามรปูแบบ คอืการศกึษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรา 15)
  5.2 ตองยึดแนวการจัดการศึกษา ตามหมวด 4 (มาตรา 22-30)  
  5.3 การบรหิารจดัการศกึษามคีวามผกูพนักับเขตพืน้ท่ีการศกึษา (มาตรา 34, 37)  
  5.4 เรื่องที่ ได รับการยกเว นเป นกรณีเฉพาะ : ศูนย การเรียนไม ต อง
มีคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา 40) ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนยการเรียนไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 53)
 นอกจากสทิธทิีค่รอบครวัสามารถจดัการศกึษาไดแลวกฎหมายยงัใหสทิธปิระโยชน   
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 13  กําหนดวาสิทธิประโยชนของบิดา มารดา 
หรือผูปกครองไว ดังตอไปนี้ 
 1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
 2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึง
อยูในความดูแลที่ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
 3) การลดหยอนหรอืยกเวนภาษสีาํหรบัคาใชจายการศกึษาตามทีก่ฎหมายกาํหนด  
ในมาตรา 14 กําหนดวาบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีสิทธิ ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้
 1) การสนบัสนนุจากรฐัใหมคีวามรูความสามารถในการอบรมเลีย้งดบุูคคลซึง่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบ 
 2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด
 3) การลดหยอนหรอืยกเวนภาษสีาํหรบัคาใชจายการศกึษาตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
สวนในมาตรา 61 กําหนดวาใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ตามความเหมาะสม และความจําเปน  และมาตรา 66 กําหนดวาผูเรียนมีสิทธิไดรับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมี
ความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 จะเห็นไดวา รัฐไดกําหนดใหครอบครัวมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความ
ดูแล ไดรับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความ
พรอมของครอบครัว นอกจากน้ันยังไดกําหนดสิทธิ และสิทธิประโยชนไวในรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งรัฐ และครอบครัวจะตอง
ประสานการดําเนนิการเพือ่ใหบตุรหรอืบคุคลซึง่อยูในความดแูลไดรบัการศกึษาตามกฎหมาย
ดังกลาว
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แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 การศึกษาโดยครอบครัวหรือบานเรียนเปนการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบหนึ่ง               
ที่ตอบสนองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
อยางเปนรปูธรรม มรูีปแบบแนวทางในการจัดการศกึษาแตกตางหลากหลายกนัไปตามปรชัญา 
ทศันะความเชือ่ทางการศกึษาของครอบครวั ตามสภาพของครอบครวัและผูเรยีน โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่เพิ่งเริ่มตนจัดการศึกษาบานเรียน มักจะจัดการเรียนคลายกับในโรงเรียน คือ 
มีวิชาเรียน คาบเรียน ผูสอน หนังสือ แบบเรียน แบบฝกหัด การทดสอบ ตามแผนการศึกษา
ของครอบครัวซึ่งโดยสวนใหญจะเปนการกําหนดกรอบใหญๆเอาไว และใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการในสวนที่เปนวิชาหลัก 
แลวผสมผสานประยุกตกับหลักสูตรอื่นๆ ตามท่ีครอบครัวสนใจ เพราะตองการใหผูเรียน
มีพื้นฐานความพรอมทางวิชาการ หากจะกลับเขาสูการศึกษาในระบบเมื่อใดก็สามารถทําได
 สวนครอบครัวที่มีประสบการณจะจัดการศึกษาโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุน และมีความเปนอิสระมากขึ้น ดวยการ
สลายความเปนวิชา และคาบเรียนการสอนลง มุงไปในทางตอบสนองความสนใจของผูเรียน 
และสรางกระบวนการเรียนรูอยูในวิถีชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตาม ในความแตกตางนั้น 
สามารถพบลกัษณะรวมทีค่วรเปนแกนหลกัของการศกึษาเรยีนรูแบบบานเรยีนได อยางนอย
ในเรื่องตอไปนี้
 1. ปรับเปลี่ยนจากระบบชั้นเรียนมาเปนการศึกษารายบุคคล สรางกระบวนการ
เรยีนรู ทีย่ดืหยุน  ตรงกบัความสนใจ ความถนดัของตวัผูเรยีนทาํใหผูเรยีนทกุคน มพีฒันาการ 
และประสบความสําเร็จไดตามธรรมชาติ และศักยภาพของตน 
 2. ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเปนคาบเรียนรายวิชา มาเปนการบูรณาการ 
ทั้งวิชาการและวิถีชีวิต สามารถ เรียนรูไดในทุกวิถีทาง ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทามกลางการ
ดาํเนินชวีติประจาํวนั และการจดักจิกรรมเปนการเฉพาะ อยางเปนระบบ เนนการปฏบิตัจิรงิ
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
 3. ปรับเปลี่ยนสถานที่เรียนโดยใชบาน/ครอบครัวเปนฐานของการศึกษาเรียนรู 
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูขึ้นในครอบครัว ฟนคืนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และ
จากกระบวนการ ที่ครอบครัวกําลังเรียนรูรวมกัน เรียนรูซึ่งกันและกัน ทายที่สุดแลวจึงมิใช
เพียงแคการเรียนการสอนแตจะเปนการพัฒนาวิถีชีวิตท้ังหมดของคนในครอบครัว ขยายไป
ถึงความสัมพันธกับญาติมิตร ชุมชน สังคม  
 4. ปรับเปลี่ยนการวัด และประเมินผลที่สะทอนพหุปญญา และพัฒนาการตาม
สภาพจริงของตัวผูเรียน ทําใหทุกคนมีความสําเร็จมีความกาวหนาเต็มตามศักยภาพ
 5. ปรับเปลี่ยนจากการศึกษาแบบสหศึกษามาเปนการจัดการศึกษาแบบ
ปจเจกบุคคลบนฐานของความรัก ความเมตตา ใกลชิดสงผลใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน มภีารกจิเกีย่วกบัการจดัการ และการ
สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ขอ 1 (5) มีอํานาจหนาที่ 
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ และประสาน 
สงเสริมการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครวั 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ขอ 3 (6) (ก) สาํนกันโยบาย และแผนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มอีาํนาจหนาทีจ่ดัทาํขอเสนอนโยบาย และแผนพฒันาการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ขอเสนอนโยบาย
ในการสงเสริม และสนับสนุนเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามนโยบาย และมาตรฐาน
การศกึษา และประมวลขอเสนอนโยบาย จดัสรรงบประมาณเงนิอดุหนนุรายหวัสาํหรบัผูเรยีน
การศึกษาโดยครอบครัว 
 สํานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน และ
พัฒนาการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามขอ 1 (5) ขอ 3 (8) (ก) ศึกษา 
วิเคราะห รูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสวงหาความรวมมือ
หรือทนุ เพือ่การพฒันารปูแบบ และนวตักรรมในการจดัการศกึษา และ (ข) ดาํเนนิการนาํรอง 
เพื่อใหสามารถนํารูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ และ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเปนหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ จัดทํามาตรฐาน
การศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกําหนดหลักเกณฑการปรับใช
หลักสูตร และเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และการ
แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 มีอํานาจหนาที่
ตามขอ 3 (8) ประสาน สงเสรมิ สนบัสนนุ การจดัการศกึษาของสถานศกึษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และขอ 5 ใหสวนราชการ
สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ ตาม (4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ี (ข)
สงเสริม และสนบัสนนุการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานของบคุคล ครอบครวั องคกรชมุชน องคกร

บทที่ 2 โครงสราง และบทบาทหนาที่ในการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัว
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น และเพื่อการสงเสริม และ
สนบัสนนุการจดัการศึกษาโดยครอบครวั ซึง่สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะตอง ประสานงาน 
และสรางความเขาใจที่ตรงกันกับครอบครัวหรือผูจัดการศึกษาใหสามารถดําเนินการจัดการ
ศึกษาใหผูเรียนไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดกรอบโครงสราง
การบริหารจดัการศกึษาโดยครอบครวั ตามขอบขายภารกจิทีร่บัผดิชอบโครงสรางการบรหิาร
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

หมายเหตุ สพฐ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สนก. หมายถึง  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 สวก. หมายถึง สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
 สนผ. หมายถึง สํานักนโยบาย และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สพป. หมายถึง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สพม. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 กนต. หมายถึง กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 กสศ. หมายถึง กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
 กลุมอื่นๆ หมายถึง กลุมตางๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ครอบครัว หมายถึง ครอบครัว/ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สพฐ.

สพป./สพม.

ครอบครัว

สนก.

กสศ.

สนผ.

กลุมอื่นๆ

สวก.

กนต.
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 บทบาทหนาทีข่องผูเกีย่วของในการจดัการศกึษาโดยครอบครวัของฝายตางๆ ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ครอบครัว/
ผูจัดการศึกษา ดังตารางที่ 1–3

ตารางที่ 1 บทบาทหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หนวยงาน บทบาทหนาที่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 1. เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน และพัฒนาการ
ดําเนนิงานการจดัการศกึษาโดยครอบครวั ตามขอ 1 (5) ขอ 3 (8) (ก) 
ใหเปนไปอยางมีระบบ บรรลุผลตามเปาหมายของภาคสวนตางๆ 
อยางราบรื่น เรียบรอยมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
 2. ศึกษา วิเคราะห รูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และแสวงหาความรวมมือ เพื่อการพัฒนารูปแบบ และ
นวัตกรรมในการจัดการศึกษา 
     3. ดําเนินการนํารอง เพื่อใหสามารถนํารูปแบบ และนวัตกรรม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ
 4. สงเสริม และคุมครองสิทธิประโยชนของเด็ก และครอบครัว
อันพึงมีพึงได ในการจัดการศึกษา
 5. สนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางเต็ม
ตามศักยภาพ
 6. กํากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให
เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
 7. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ในขอบขายการศึกษาทางเลือก
 8. แสวงหาความรวมมือหรือทุน เพื่อการพัฒนารูปแบบ และ
นวตักรรมในการจดัการศกึษา สรางสรรคเครอืขายความรวมมอืของ
ทุกภาคสวนในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 9. ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานตามสายงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และตอสาธารณะอยางสมํ่าเสมอตามวาระ
โอกาสที่เหมาะสม อันมีผลตอการพัฒนายกระดับความกาวหนา
ของงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

หนวยงาน บทบาทหนาที่

 10. เผยแพรประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสารความรู
ในเวทสีาธารณะ เครอืขายภาคสงัคมขาวสาร เพือ่ความรูความเขาใจ
ของสังคมโดยรวม และมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหมี
ความสําเร็จกาวหนายิ่งขึ้นไป
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ

สํานักนโยบาย และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. จัดทาํขอเสนอนโยบาย และแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2. จัดทําขอเสนอนโยบายในการสงเสริม และสนับสนุนเอกชน 
องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสงัคมอืน่
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามนโยบาย และมาตรฐาน
การศึกษา 
 3. ประมวลขอเสนอนโยบาย จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
รายหัวสําหรับผูเรียนการศึกษาโดยครอบครัว 
 4. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ

สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
     1. เปนหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ จัดทํามาตรฐานการ
ศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ และเอกสาร
หลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 1. จัดใหมีคณะทํางานวิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เพื่อการสงเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ และกระบวนการเรียนรูในการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย บุคลากรจากกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ศึกษา และกลุมอื่นที่เกี่ยวของ หรือครู อาจารย จากสถานศึกษา
 2. รับ และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาตจัดการ
ศกึษาโดยครอบครวัเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพจิารณา
 3. พิจารณาออกเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา    
 4. ประสานงาน และสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ใหเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก การสราง
ความเขาใจอนัดีระหวางครอบครวัผูจดัการศกึษากบัเจาหนาทีภ่าครฐั 
ในการพฒันาแผนการเรยีนรูเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ตลอดจนการวัด และประเมินผลการจัดการศึกษา
 5. สงเสริม สนับสนุน และคุมครองสิทธิประโยชนของเด็ก และ
ครอบครัวอันพึงมีพึงไดในการจัดการศึกษา เชน จัดใหมีแหลงเรียนรู 
ใหบริการหรือประสานงานแหลงเรียนรูอื่นๆ แกครอบครัวผูจัดการ
ศึกษา ไดใชในการพัฒนาความรูความสามารถผูเรียนอยางเต็มตาม
ศักยภาพใหมีคุณภาพตามจุดมุงหมาย และมาตรฐานการศึกษา
 6. วางแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการ เพื่อดําเนินงาน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเนื่อง
 7. วจัิย และพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษาโดยครอบครวั ใน
ขอบขายการศึกษาทางเลอืก ทีอ่าํนวยใหเกดิประสทิธภิาพการพฒันา
ผูเรยีนไดผลผลติผูเรยีนทีม่คีณุภาพถงึขดีสดุของศกัยภาพของผูเรยีน
เปนรายบุคคล
 8. สนับสนุนเครือขายความรวมมือของทุกภาคสวน ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชน
ตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางเต็มที่ไรขีดจํากัด

ตารางที่ 2 บทบาทหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

หนวยงาน บทบาทหนาที่

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

หนวยงาน บทบาทหนาที่

 9. กํากับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
 10. ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานตามสายงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และตอสาธารณะอยางสมํ่าเสมอตามโอกาส
ที่เหมาะสม อันสงผลตอการพัฒนายกระดับความกาวหนาของงาน
 11. เผยแพรประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสาร ความรู
ในเวทีสาธารณะ เครือขายภาคสังคมขาวสารเพื่อความรูความเขาใจ
ของสังคมโดยรวม และมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหมี
ความสําเร็จกาวหนายิ่งขึ้นไป
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  
 ในเบือ้งตนสงเสรมิใหสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนยประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา
โดยครอบครวั เพือ่เปนแหลงแลกเปลีย่นเรยีนรูในการสงเสรมิความรู
ความเขาใจ การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู การสงเสริม
การประกันคุณภาพภายใน และการเสริมสรางการมีสวนรวมของ
เครือขายและการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  สาํหรบั สพป./สพม.ทีม่ศีกัยภาพ และความพรอม ควรมกีาร
ระดมความรวมมือของบุคลากร ครอบครัวหนวยงาน และองคกร
ตางๆ เพื่อความรวมมือ การสนับสนุน สงเสริมรวมมือกันในการ
จัดใหมีแหลงประสานงานกลาง เพื่อการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
สรางสรรคกจิกรรมการเรยีนรู และการพฒันาเครอืขายการขบัเคลือ่น
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการ
เผยแพรประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานรวมกัน
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 1. ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการรวมมือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวรวมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
 3. ขออนญุาตจดัการศกึษาโดยครอบครวัตอสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา
 4. จัดกระบวนการเรียนรู ตามแผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวอยางสรางสรรค 
  4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในบาน หาสือ่สนบัสนนุการเรยีนรู 
มุงใหผูเรียนเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองและกําหนดอัตราความเร็ว ในการเรียนรูของตนได 
  4.2 สรางแรงจงูใจใฝเรยีนรูดวยความตระหนกัในคณุคา และ
จุดมุงหมายของชีวิต แทนการกระตุนดวยการแขงขัน และความเห็น
แกตนเอง
  4.3 จัดกระบวนการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับพัฒนาการตาม
ชวงวยัโดยคํานึง ถงึลกัษณะเฉพาะตวั สรางโอกาสใหเดก็ไดแสดงออก 
พบความถนัด ความสนใจ จุดเดน ขอดอยของตน เพื่อการพัฒนา
ทางพรสวรรคใหโดดเดนขึ้นอยางมีความสมดุลกับพัฒนาการ
ดานอื่นๆ
  4.4 สรางโอกาสการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกวิถีทางทุกโอกาส 
ทุกสถานที่อยางมีกระบวนการ ดวยการซึมซับ รับรู อยางเปน
ธรรมชาติ จากประสบการณตรง และการสัมผัส สัมพันธกับสิ่งตางๆ 
ใหเด็กไดเรียนรู ในภาวะที่เปนธรรมชาติ มีเสรีภาพมีความทาทาย 
มีจินตนาการหรือสอดคลองกับเรื่องราว ในชีวิตจริง และเกิดมาจาก
ความสนใจใฝรูจากภายในตัวเด็กเอง

ตารางที่ 3 บทบาทหนาที่ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา

หนวยงาน บทบาทหนาที่

ครอบครัว/
ผูจัดการศึกษา
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

หนวยงาน บทบาทหนาที่

  4.5 สรางสถานการณหรือจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
หลากหลายตามความสนใจของบุคคล เชน โครงงาน การศึกษา
เปนกลุมรวมกับเด็ก/ผูใหญ และครอบครัวอื่นๆ เชน การเดินทาง
ทองเที่ยวทัศนศึกษา คายพักแรม การเขารวมงานเทศกาลประเพณี 
กจิกรรมเสรมิทกัษะดนตร ีกฬีา ภาษา กจิกรรมอาสาสมคัร กจิกรรม
พัฒนาสติ และสมาธิตลอดจนกิจกรรมเสริมพื้นฐานงานอาชีพ
งานบาน งานครัว เปนตน
     5. วดั และประเมนิผลการเรยีนรูของผูเรยีนตามหลกัเกณฑ และ
วิธีการวัด และประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     6. จัดทํารายงานการวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และสภาพปญหาที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาตามที่สํานักงานกําหนด อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
 7. จัดใหมีการเรียนซอมเสริมแกผูเรียนในกรณีท่ีผูเรียนไมผาน
การวัด ประเมินผล
    8. ดาํเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีนตามหลกัเกณฑ และวธิกีาร
ปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 9. รายงานการเลิกจัดการศึกษา และการยายภูมิลําเนาตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    10. อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
  
 ครอบครัวควรสนับสนุน รวมมือกับ สพป./สพม. ที่มีศักยภาพ 
และความพรอม ในการระดมความรวมมือของบุคลากร ครอบครัว  
หนวยงาน และองคกรตางๆ เพื่อการสนับสนุน สงเสริมรวมมือกัน
ในการจัดใหมีแหลงประสานงานกลาง เพื่อการพบปะ แลกเปลี่ยน
เรียนรู สรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูของเยาวชน และการพัฒนา
เครือขายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว และการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงาน
รวมกัน
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับบุตร โดยรัฐจะตองให
ความคุมครอง และสงเสริมอยางเหมาะสม ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในการกําหนดใหมีการยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา ที่สําคัญคือ
การสรางความสมัพนัธฉนัทกัลยาณมิตรระหวางครอบครวักบับคุลากรของสาํนกังานเพืน้ที่
การศกึษา  ไดทาํความเขาใจในขอตกลงเบือ้งตนรวมกนั เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุตอผูเรยีน 
โดยแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบงเปน 6 ประเด็นดังนี้
 1. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 2. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 3. การวัด และประเมินผลการเรียนรู
 4. การเทียบโอนผลการเรียน
 5. การยายภูมิลําเนา
 6. การเลิกจัดการศึกษา
 
1. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 การสรางความเขาใจเบื้องตนรวมกัน ควรเริ่มจากเหตุผลที่ครอบครัวสนใจหรือ
ตัดสินใจที่ จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว นําไปสูเรื่องปรัชญา ทัศนะ แนวคิด ความคาดหวัง 
เปาหมายคุณภาพ และแนวทางการจัดการศึกษาแกบุตร ซึ่งครอบครัวผูจัดการศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณารวมกันถึงพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน โดย
เนนลักษณะเฉพาะตัว เชน ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ฯลฯ หากเด็กมีความ
ตองการพิเศษ ทั้งในทางบกพรอง พิการ หรือมีแววปญญาเลิศ จําเปนตองมีรูปแบบ
วิธีการเรียนรูตางจากเด็กทั่วไป ตองพิจารณาใหไดรับโอกาสเปนพิเศษ ตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายการศึกษาแหงชาติกําหนดใหภาครัฐจะตองใหการดูแลชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกแกเดก็กลุมนีอ้ยางเหมาะสม สิง่สาํคญัเรือ่งหนึง่คอื ความรู และทกัษะทีจ่าํเปน
ของผูทําหนาที่ “ผูจัดการศึกษา” ที่อาจเปนบุคคลในครอบครัวหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากครอบครัว รวมถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต อาชีพของครอบครัว การใชเวลา สิ่งที่จะชวย
สนับสนุนการเรียนรูของบุตร เปนตน

บทที่ 3 แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา

โดยครอบครัว
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คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 ครอบครวัทีส่นใจหรอืมคีวามประสงคทีจ่ะจดัการศกึษา สามารถตดิตอกบัสาํนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามภูมิลําเนา  
ศูนยประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสวนกลาง กรุงเทพมหานคร  
สถานศึกษาทางเลือก และองคกรเครือขาย เพื่อการสรางความเขาใจเบื้องตน ตลอดถึงเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการ ยื่นคําขออนุญาต และขั้นตอนการขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 1.1 ความรูพื้นฐานในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  1.1.1 สถานที่ยื่นคําขออนุญาต  คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามภูมิลําเนา โดยดําเนินการดังนี้
           1) ครอบครวัทีป่ระสงคจะจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา ยืน่คาํขอ
อนุญาตที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตามภูมิลําเนา
   2) ครอบครัวที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ยืน่คาํขออนุญาตไดทัง้ทีส่าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (สพป.) ทีม่คีวามพรอมใน
การจัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ตามภูมิลําเนา
   3) ครอบครวัทีป่ระสงคจะจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ยื่นคําขออนุญาตที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ตามภูมิลําเนา
 ภูมิลําเนา หมายถึง สถานที่อยูของบุคคลตามกฎหมาย หรือตามที่อยูในทะเบียน
บาน หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบานอยูที่หนึ่ง แตมีถิ่นที่พักอาศัยเปนปกติปจจุบันอยูอีก
ที่หนึ่ง ซึ่งจะใชเปนสถานที่จัดการศึกษา ใหยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ณ ถิ่นที่อยูอาศัยปจจุบันได 
 สําหรับครอบครัวที่ตองเดินทางไปมาระหวางประเทศบอยครั้ง จากเหตุของอาชีพ 
ใหยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานตามกําหนดขางตน โดยจะตองมีขอตกลงเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การจัดสงรายงานผลการจัดการศึกษาของผูเรียน และวิธีการท่ีจะทําใหสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสามารถวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
  1.1.2 เวลาในการยื่นขออนุญาต ครอบครัวสามารถยื่นคําขอไดตามความ
จําเปน ทั้งนี้อาจกําหนดใหครอบครัวสามารถยื่นคําขอไดปละสองครั้ง โดยสอดคลองกับการ
เปดปดภาคเรียนของสถานศึกษา เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
หรือการรับเงินอุดหนุนการศึกษา เปนตน
  1.1.3 เอกสารหลักฐาน  
   1) กรณีผูเรียนลาออกจากการศกึษาในระบบ ใหนาํหลกัฐานการศกึษา 
(ปพ.1) เอกสารการขอยายสถานทีเ่รยีนจากสถานศกึษาเดมิ ชือ่-สกลุครอบครวั ชือ่-สกลุผูเรยีน 
สําเนาภาพถายทะเบียนบานของครอบครัว และผูเรียน ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่ซึ่งใชจัดการ
ศึกษา สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสํานักงานรวมกันกําหนดความมุงหมาย หลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาตามกฏหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ พรอมทั้งใหแจงสํานักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาเดิมตองดําเนนิการในสวนทีเ่กีย่วกบัผูเรยีนทีย่งัอยูในการศกึษา ภาคบังคบั
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   2) กรณีผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองหรือจากแหลงเรียนรูตางๆ ใหนํา
หลกัฐานการเรยีนรูเดิมเทาทีม่ ีและชือ่-สกลุครอบครวั ช่ือ-สกลุผูเรยีน สาํเนาภาพถายทะเบียน
บานของครอบครวัและผูเรยีน ทีต่ัง้ และแผนผงัสถานทีซ่ึง่ใชจดัการศกึษา สาํเนาหลกัฐานวฒุิ
การศึกษาของผูจัดการศึกษา ระดับ และประเภท การจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษา
ทีค่รอบครวั และสาํนกังานรวมกนักาํหนดความมุงหมาย หลกัการ และแนวทางการจดัการศกึษา
ตามกฏหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ มาประกอบการขออนุญาต เพื่อใชในการประเมิน
เทียบโอนภายหลังการไดรับอนุญาตตอไป
  1.1.4 การระบรุะดบัการศกึษาทีจ่ะจดั ครอบครวัสามารถขออนญุาตจดัการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอืระบเุฉพาะระดับใดระดบัหนึง่กอน และเมือ่จบการศกึษาในแตละระดบั
นั้นแลวก็สามารถจัดการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไดโดยตลอด โดยแสดงแผนการจัดการ
ศึกษาใหคณะกรรมการเขตพื้นที่รับทราบ หรือพิจารณาเห็นชอบ
  1.1.5 การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   1) มอบหมายผูรับผิดชอบสรางความเขาใจเบื้องตนกับครอบครัว ใน
ภาพรวมของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และขอมูล ความรู ความคิดเห็นของครอบครัว
ในเรื่องเกี่ยวกับ
    (1) แนวคิดความเปนมา หรอืความประสงคท่ีจะจดัการศกึษาโดย
ครอบครวั ความมุงหวงัในการพฒันาผูเรยีน คณุลกัษณะของผูเรยีน เชน มคีวามสามารถพเิศษ 
หรือเปนเลิศในดานใด หรือมีพัฒนาการเปนปกติสมวัย หรือมีความตองการพิเศษ บกพรอง 
พิการ ทุพพลภาพ เปนตน ซึ่งใหถือเปนหนาที่ที่จะตองใหคําปรึกษา ชวยสนับสนุนใหความรู
และสรางความพรอมใหกับครอบครัว 
    (2) พื้นฐานความเขาใจของครอบครัวเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตามสิทธิ และตามระเบียบกฏหมาย ที่ใหการคุมครอง และสงเสริมขอปฏิบัติเพื่อใหมี
บรรทัดฐานคุณภาพ ความเปนเอกภาพ ของชาติ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กฏกระทรวงวาดวยสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ขั้นตอน และแนวทางโดยรวมของการขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตระหนักใน
บทบาทหนาทีข่องตนในการดาํเนนิการจดั และสวนทีจ่ะไดรบัความรวมมอืสงเสรมิสนบัสนนุ
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    (3) การจัดทําแผนการจัดการศึกษา ครอบครัว และสํานักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษารวมกนักาํหนดตามความมุงหมาย หลกัการ และแนวทางการจดัการศกึษา
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ โดยขั้นตอนรายละเอียดการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวนั้น ควรเปนอิสรภาพของครอบครัวเปนหลักที่จะเปนผูออกแบบ
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จัดวางใหเหมาะสมกับเปาหมายคุณภาพผูเรียน ซึ่งครอบครัว/ผูจัดการศึกษาสามารถปรับใช
ตามศักยภาพผูเรียน และบริบทของครอบครัว และชุมชน โดยเจาหนาที่ หรือคณะทํางาน
วิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหการพิจารณา
รวมคิด รวมใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใช
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ใหเกดิความเหมาะสมทางวชิาการ แสดง
ถงึประสิทธภิาพ อนันาจะนาํมาซึง่ความสาํเรจ็บรรลผุลในการจดัการศกึษาไดอยางมคีณุภาพ 
สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพผูเรียนรายบุคคล  
   2) ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
   3) เสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษาใหคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณา และแจงผล การพิจารณาแกครอบครัวท่ียื่นขออนุญาตจัดการศึกษา 
ภายใน 30 วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัคาํขออนญุาตจดัการศกึษา ทัง้นีค้รอบครวัสามารถเริม่จดัการ
ศึกษาไดตั้งแตวันที่ยื่นคําขออนุญาต 
   4) จัดทําทะเบียนผูเรียนสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว สํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามหีนาทีก่าํกบั ดูแลใหผูเรยีนทีอ่ยูในวยัเรยีนทกุคนไดรบัการศกึษา ทะเบยีน
ผูเรียนจึงเปนเอกสารควบคุมที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดขึ้น เพื่อการควบคุมตรวจสอบ
สถานภาพการเปนผูเรียนของบุคคลวาเกิดขึ้น และสิ้นสุดเมื่อใด
    (1) การจัดทําทะเบียนผูเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบจัดทําทะเบียนผู เรียน โดยใชแบบพิมพที่จัดจําหนวยโดย
องคการคาของคุรุสภา การกรอกเอกสารใหดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การใชทะเบียนผูเรียนสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว (รายละเอียดใน เอกสารหลักฐานการ
ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว)
    (2) การออกเลขประจาํตวัผูเรยีน สาํหรบัการศกึษาโดยครอบครวั 
เลขที่ที่ออกไวแกผูเรียนคนใดในทะเบียนผูเรียน ถือเปนเลขประจําตัวของผูเรียนคนนั้น 
สาํหรับการออกแบบบตัรประจาํตวัผูเรยีนจากการศกึษาโดยครอบครวั ใหอยูในดลุยพนิจิของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ 
 1.2 ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 ครอบครวัทีม่คีวามประสงคขออนญุาตจดัการศกึษาโดยครอบครวั ใหยืน่ขออนญุาต
ตามขั้นตอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แสดงไดตามแผนภูมิที่ 2 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

หมายเหตุ 
 1. ครอบครวัสามารถตดิตอประสานงานกบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เครือขายครอบครัว  สถานศึกษาทางเลือก   
และศูนยประสานงานวิชาการ เพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนในความรูพื้นฐานในการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว
 2. ครอบครัวจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เมื่อเสร็จสิ้นแลวให
ดาํเนนิการยืน่คําขอตามแบบยืน่คําขออนุญาตการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครวั ไปยงั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

คณะทํางาน
วิชาการ

• สพป/สพม
• สถานศึกษาทางเลือก
• องคกรเครือขาย
• เครือขายครอบครัว
• ศูนยประสานงานวิชาการ

ปรับปรุงแผน

อนุญาต
(ภายใน 30 วัน)

พิจารณา
คําขอ

นําเสนอ
คําขอ

ยื่นคําขอ

จัดทําแผน

ครอบครัว

แจงผล
การพิจารณา

ปรับปรุงแผน
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 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา นําเสนอแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครวัตอคณะทํางานวชิาการเพือ่พจิารณา   
โดยเจาหนาที ่หรอืคณะทาํงานวชิาการการจัดการศกึษาโดยครอบครวั ใหการพจิารณารวมคดิ 
รวมใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึ่งความ
สาํเร็จบรรลุผลในการจัดการศกึษาไดอยางมคีณุภาพ สอดคลองกบัการพฒันาศกัยภาพผูเรยีน
รายบคุคล หากมกีารปรบัปรงุแผนการศกึษาโดยครอบครวั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแจง
ใหครอบครวัทราบโดยเรว็ เพือ่ปรบัปรงุแผนการศกึษา และสงคนืกลบัมายงัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา  นาํเสนอแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครวัตอคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อเห็นชอบอนุญาตใหครอบครัว
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได
 5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา แจงผลการพิจารณาไปยังครอบครัว

5.1 หากไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได
  5.2 หากมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา แจงใหครอบครัวทราบโดยเร็ว
เพื่อดําเนินการปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเขตพื้นท่ีไดระบุไว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่ใหความเห็นชอบ อนุญาตใหครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

2. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 กฎกระทรวงฯ ขอ 2 (7) กําหนดใหแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว มาจาก
ครอบครัว และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมกันกําหนดตามความมุงหมาย
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงในทาง
ปฏบิตัคิวรใหเปนอสิรภาพของครอบครวัเปนหลกั ทีจ่ะเปนผูออกแบบจดัวาง ใหเหมาะสมกบั
พื้นฐานศักยภาพผูเรียน และบริบทของครอบครัว และชุมชน โดยเจาหนาที่หรือคณะทํางาน
วิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหการพิจารณา
รวมคิด รวมใหคําปรึกษาแนะนําใหเกิดความเหมาะสมทางวิชาการ แสดงถึงประสิทธิภาพ 
อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จบรรลุผลในการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนรายบุคคล
 แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครวั มคีวามสาํคญัในการพฒันาผูเรยีนตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ เปนกรอบทิศทางการเรียนรูโดยรวมของการจัดการศึกษาในแตละระดับ 
หรอืครอบคลมุการจัดการศึกษาขัน้ฐาน รวมทัง้เปนเครือ่งมอืระหวางครอบครวัผูจดัการศกึษา
กบัผูรบัผดิชอบของสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ในการสงเสรมิ และรบัรองผลใหนาํไปสูความ
สามารถในการปฏิบัติของทุกฝายไดอยางมีคุณภาพ และมีความสุข
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกําหนดจุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 8 กลุม
สาระการเรยีนรูใหเปนเปาหมาย และกรอบทศิทาง เพือ่ใหทกุฝายทีเ่กีย่วของใชในการพฒันา
ผูเรียน โดยไดเปดใหการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ สามารถปรับใชหลักสูตร
ไดตามความเหมาะสมกับสภาพ และบริบทของแตละกลุมไดอยางมีคุณภาพรวมกันใน
ระดบัชาติ ทัง้น้ี เปนไปตาม “หลกัเกณฑ และวธิกีารปรบัใชหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
 การศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาของกลุมเปาหมายเฉพาะ อยูในกลุมท่ีเปน
การศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมายตางไปจากการศึกษา
ในระบบ ที่ตองการการศึกษาแบบกาวหนา เปนการศึกษาทางเลือก รวมท้ังเปนการศึกษา
ที่ตอบสนองตอผูเรียนตามความแตกตางรายบุคคล แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
จงึสามารถปรบัใชหลกัสตูรแกนกลางฯ ได อาท ิครอบครวัสามารถจดัเวลาเรยีนเปนรายภาค
รายป หรือชวงชั้นก็ได โดยเวลาเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ 
สามารถปรับยืดหยุนตามบริบท จุดเนน ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยให
มเีวลาเรยีนเหมาะสมทีจ่ะพฒันาผูเรยีนใหเกดิคณุภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูทีป่รบัใช และ
ครอบครัวจัดตาม 8 กลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางฯ หรือหลอมรวมบูรณาการ
เปนกลุมประสบการณตางๆ ไดตามความเหมาะสม เปนตน ซึ่งจะสงผลตอแนวปฏิบัติการ
เขียนแผนในแตละองคประกอบสําคัญของแผน  

 องคประกอบของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 1. ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว 
  1.1) ระบุขอมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุลบิดา มารดา วุฒิการศึกษา ประสบการณ 
อายุ อาชีพ ที่อยู  
      1.2) เหตผุลในการจดัการศกึษาของครอบครวั อธบิายถงึแนวคดิ ความเชือ่ 
เหตุผลหรือปรัชญาที่เปนสาเหตุใหครอบครัวจัดการศึกษา
 2. ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน 
      2.1) ระบุขอมูลของผูเรียน ไดแก ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด  อายุ ประวัติ
การศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมากอน)  
      2.2) พฒันาการของผูเรยีน เปนสวนทีร่ะบุพฒันาการดานตาง ๆ  ของผูเรยีน 
ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ความถนัด ความสนใจ ความบกพรองหรือความ
สามารถที่สะทอนแววฉลาด ที่ควรไดรับการดูแลชวยเหลือหรือสงเสริมสนับสนุนเปนพิเศษ
 3. ระดบัการศกึษาทีจั่ด ใหระบวุาประสงคจะจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอืเฉพาะ
ในระดับใดกอน เชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 4. จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ครอบครวัยดึตามจดุหมาย สมรรถนะ และ
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คณุลกัษณะอันพงึประสงคในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2551 แลวสามารถ
เพิ่มเติมจุดมุงหมายตามความคาดหวัง ตามปรัชญา ความเชื่อของครอบครัว และ หรือตาม
ความถนัดความสนใจตามศักยภาพของผูเรียน
 5. รูปแบบการจัดการศึกษา ใหระบุรูปแบบการจัดการศึกษาตางๆ ที่ครอบครัว
ประสงคจะจัดการศึกษารูปแบบใด เชน 
  5.1) จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไมสามารถรวมกิจกรรม
กับกลุมบานเรียนหรือครอบครัวอื่น และมีความสนใจเฉพาะดานแตกตางกัน
  5.2) จัดการศึกษาแบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น โดย
มีการเขาไปใชทรัพยากรในโรงเรียนหรือเขาไปทํากิจกรรมรวมกัน เนื่องจากตองการใหบุตร
ไดมีความรูประสบการณ ที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบโรงเรียน 
  5.3) จัดการศกึษาแบบกลุมครอบครวัทีม่แีนวคดิคลายๆกนั เปนการจาํลอง
สังคมเล็กๆ เชื่อวาการ เชื่อมโยงกับกลุมเปนการชวยเสริมพัฒนาการของบุตรได
  5.4) จัดการศึกษาแบบรวมศูนย จดัการแบบศนูยการเรยีน เนือ่งจากตองการ
ใหบุตรมีสังคม พอแมทํางานนอกบานทั้งคู จึงมอบหมายใหผูท่ีเห็นวามีความเหมาะสมมา
ทําหนาที่จัดกระบวนการเรียนรู
  5.5) อื่นๆ (ระบุ)
 6. การจัดสาระการเรยีนรู ระบขุอมลูทีแ่สดงใหทราบวาครอบครวัจะจดัการเรยีน
รูทีส่อดคลองกบัความรู ทกัษะ คานยิมทีผู่เรยีนควรเรยีนรู 8 กลุมสาระการเรยีนรู คณุลกัษณะ
เพื่อจะชวยนําพาใหบรรลุคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งครอบครัวสามารถจัดการเรียน
การสอนแยกเปนรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู  หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเปน
กลุมประสบการณตางๆ ไดตามความเหมาะสม เชนกลุมประสบการณความรูในธรรมชาติ
กลุ มประสบการณความรูในตนเอง และสังคม กลุ มประสบการณความรู ในศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
 การจัดสาระการเรยีนรู ใหเหมาะสมกบัจดุมุงหมายการพฒันาผูเรยีนทีส่อดคลองกบั
ศกัยภาพตามความถนดั/ความสนใจ/ความสามารถพเิศษ และความตองการพเิศษของผูเรยีน
แตละคน โดยอาจมจีดุเนน การเรยีนรูทีม่ากนอยกวากนัในแตละสาระหรอืกลุมประสบการณ
การเรียนรู ซึ่งสามารถแสดงเปนสัดสวน เปนคารอยละ โดยอาจจะมีคานํ้าหนักที่เหมือนหรือ
ตางกันในแตละชั้นป (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษา เปนรายชั้นป) หรือแตละชวงชั้น หรือ
แตละระดบัการศกึษา (กรณเีสนอแผนการจดัการศกึษาเปนชวงชัน้ หรอืเปนระดบัการศกึษา) 
ในแตละกลุมประสบการณ ใหแสดง เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง เชื่อมโยงกับความรู 
ทักษะ และคุณลักษณะสําคัญที่ระบุไวเพื่อพัฒนาผูเรียนเกิดคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) พรอมทั้งใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ ธรรมชาติ
การเรียนรู ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผูเรียน โดยสามารถที่จะจัดเวลาเรียน
เปนรายภาค รายป หรือ ชวงชั้นก็ได  



24

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวังในแตละกลุมประสบการณ สามารถปรับ และ
พัฒนาใหมีความเหมาะสมระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูได 
 ทั้งนี้ มีขอที่ควรทําความเขาใจเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาเปนรายบุคลตาม
หลักพหุปญญา คือผูเรียนบางคนมีความสามารถที่เปนจุดเดนที่อาจพัฒนาไดเร็วกวาเกณฑ
ปกติ สวนเรื่องที่ไมถนัดอาจตองการเวลาในการพัฒนามากกวาเกณฑปกติ ซึ่งเปนเรื่องตาม
ธรรมชาติ สวนที่โดดเดนเห็นชัดหรือเริ่มมีแนวโนมจึงควรพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ สวนที่
ไมถนัดเปนจุดออนควรวางแนวทางเสริมใหมีความสมดุลยิ่งขึ้น พรอมทั้งควรมุงเนนใหความ
สําคัญกับมาตรฐานทักษะกระบวนการ (Performance Standard) อยางมีความยืดหยุนได
ในมาตรฐานเนือ้หา (Content Standard) ตลอดจนมกีารยดืหยุนในการกาํหนดเกณฑขัน้ตํา่
ของการวัด และประเมินผลไวในบางกลุมประสบการณ สําหรับผูเรียนที่มีความจําเปน
มีลักษณะหรือความตองการพิเศษตางจากผูเรียนทั่วไป
 การจัดสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ ใหเหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียนอยาง
สอดคลองกับศักยภาพตามความถนัด/ความสนใจ/ความสามารถพิเศษ และความตองการ
พิเศษของผูเรียนแตละคน จึงควรใหมีจุดเนนการเรียนรูที่มากนอยกวากันในแตละสาระ
หรือกลุมประสบการณการเรียนรู ซึ่งสามารถแสดงเปนสัดสวน เปนคารอยละ โดยอาจจะมี
คานํ้าหนักที่เหมือนหรือตางกันในแตละชั้นป (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเปนรายชั้นป) 
หรือแตละชวงชั้น และแตละระดับการศึกษา (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเปนชวงชั้น
หรือเปนระดับการศึกษา) ดังตัวอยางการกําหนดสัดสวนคานํ้าหนักของแตละสาระ/
กลุมประสบการณในภาคผนวก จ 
 7. การจัดกระบวนการเรียนรู ใหระบุวิธีการจัดการเรียนรูของครอบครัวให
สอดคลองกับจุดมุงหมาย ของการจัดการศึกษา และสาระการเรียนรูที่ครอบครัวกําหนด เชน 
การทําโครงงาน ศึกษา แหลงเรียนรู การปฏิบัติจริง การทํากิจกรรมรวมกับผูเรียนในระบบ
โรงเรียน การทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกับเครือขายการเรียนรูอื่นๆ เปนตน
 ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพ สามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา 
ทุกสถานที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครอบครัว/ผูจัดการศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบตามปรัชญา และความตองการ ในการพัฒนาใหผูเรียน
บรรลุคุณภาพตามเปาหมายที่คาดหวัง โดยอาจสอดแทรกบูรณาการสาระวิชา/กลุ ม
ประสบการณตางๆ รวมทั้งสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคเขาดวยกัน ตาม
แนวคิดหรือปรัชญาการศึกษา สภาพ และบริบทที่มีลักษณะเฉพาะ และควรใหผูเรียนไดฝก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ มีการประยุกตความรูมาใชใน
สถานการณตางๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหคิดได ทําได
คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
 สําหรับ โครงสรางเวลาเรียน หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 สาํหรบักลุมเปาหมายเฉพาะ กาํหนดใหการศกึษาโดย
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ครอบครวัสามารถจดัเวลาเรยีนเปนรายภาค รายป หรอืชวงชัน้ได โดยเวลาเรยีนของแตละ
กลุมสาระการเรยีนรู/กลุมประสบการณ สามารถปรบัยดืหยุนตามบรบิท จดุเนน ปรชัญาของ
การจดัการศกึษาของครอบครวั โดยใหมเีวลาเรยีนเหมาะสมทีจ่ะพฒันาผูเรยีนใหเกดิคณุภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรูที่ปรับใช  
 8. การวัด และประเมินผลการเรียนรู ใหระบุแนวทางการประเมินผลโดยรวม  
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งใหความ
สําคัญกับการประเมินตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การพูดคุย การใชคําถาม 
การสงัเกต การเขยีนสะทอนการเรยีนรู การประเมนิการปฏบัิต ิการแสดงออกในการปฏบัิตงิาน 
การประเมินดวยแฟมสะสมงาน แบบทดสอบ การประเมินตนเอง เปนตน เพื่อใหทราบวา
ผูเรียนบรรลุตามสาระการเรยีนรู/กลุมประสบการณเพยีงใด และควรพจิารณาใหเหมาะสมกบั
ลักษณะเฉพาะ และพัฒนาการของผูเรียน เพื่อใหการวัด และประเมินผล เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตามมาตรฐานการเรียนรู
 9. อืน่ๆ (ครอบครวัสามารถเพิม่เตมิรายละเอยีดท่ีเหน็วาเปนประโยชนตอผูเรยีนได)

3. การวัด และประเมินผลการเรียนรู 
 3.1 แนวทาง/วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู
 การวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน เนื่องจาก
การพัฒนาคณุภาพการเรยีนรูของผูเรยีนใหประสบผลสาํเรจ็นัน้ ผูเรยีนจะตองไดรบัการพฒันา
ใหบรรลุตามเปาหมายคณุภาพผูเรยีนทีมุ่งหวงั ซึง่เชือ่มโยงกบัความรู ทกัษะ และคณุลกัษณะ
สาํคญัทีร่ะบไุวในมาตรฐานการเรยีนรู และตัวชีว้ดัทีค่รอบครวัปรบัใช ใหเหมาะสมกบัลกัษณะ
เฉพาะธรรมชาตกิารเรยีนรู ความถนดัความสนใจ และศกัยภาพของตวัผูเรยีน ซึง่เปนคณุภาพ
ที่ตองการใหเกิดแกเยาวชนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การวัด และประเมินผลการเรียนรูควรอยูบนหลักการพื้นฐาน คือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู  และเพือ่ตัดสนิผลการเรยีน โดยเฉพาะการประเมนิเพือ่การพฒันาการเรยีน
รูนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ควรมีการดําเนินการเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหไดขอมูล
ที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน และแกไขขอบกพรองตางๆ อยางตอเนื่อง 
สําหรับการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนนั้นเปนการตรวจสอบแลวตัดสินวา ผูเรียนมีการ
พัฒนาอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการ
เรียนรูตอไป 
 สิง่สาํคญัทีม่ผีลอยางยิง่ตอประสทิธภิาพ และความนาเช่ือถือของการวดั และประเมนิผล
ไดแก วิธีการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมิน ควรใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพ
จริงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การพูดคุย และใชคําถาม การสังเกต การเขียนสะทอนการ
เรียนรู การประเมินการปฏิบัติ การตรวจการบาน การแสดงออกในการปฏิบัติงาน การแสดง
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กิริยาอาการตางๆ การประเมินดวยแฟมสะสมผลงาน แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯ 
เพือ่ใหไดขอมลูทีเ่ปนประโยชนในการปรบัปรงุการเรยีนการสอน และแกไขขอบกพรองตางๆ  
ของผูเรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อใหการวัด และประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3.2 การตัดสินผลการเรียน
 ผูจัดการศึกษาตัดสินผลการเรียนตามเปาหมายคุณภาพผูเรียน สาระการเรียนรู  
หรือกลุมประสบการณตางๆ การอาน คิด วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
รวมทัง้กจิกรรมพฒันาผูเรยีน ควรประเมนิในระยะเวลาทีเ่หมาะสม มกีารเกบ็ขอมลูของผูเรยีน
ทุกดานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ โดยสามารถเลือกตัดสินผลเปน รายภาค รายป หรือเปนชวงชั้น 
 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ผูจัดการศึกษา ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญดังตอไปนี้
  3.2.1 เวลาเรยีน : ยดืหยุนตามบรบิท  จดุเนน  ปรชัญาของการจดัการศกึษา
ของครอบครัว โดยมีรองรอยหลักฐานที่ผูเรียนไดเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอที่จะนํามาใช
ตัดสินผลการเรียนได
  3.2.2 คณุภาพผูเรยีน : ผูเรยีนจะตองไดรบัการประเมนิคณุภาพทีส่อดคลอง
สัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดที่ครอบครัว/ผูจัดการศึกษาปรับใช
  3.2.3 มิตขิองการประเมนิ : ผูเรยีนไดรบัการประเมนิ และตดัสนิผลการเรยีน
ครอบคลมุทัง้ในดานวชิาการ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค และกจิกรรมพฒันาผูเรยีน ตามเกณฑ
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครอบครัวหรือผูจัดการศึกษารวมกันกําหนด
 กรณีผูเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ (Gifted) และผูเรยีนทีม่คีวามตองการพเิศษอืน่ๆ 
ใหสามารถขอรบัการประเมนิในการผานชัน้ป ชวงชัน้ หรอืระดบัการศกึษา จากการปรบัระยะ
เวลาในการเรียน ใหเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได
 3.3 การใหระดับผลการเรียน
 การใหระดับผลการเรยีนในแตละสาระการเรยีนรู หรอืกลุมประสบการณ ครอบครวั/
ผูจัดการศึกษาสามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพ เปนระบบตัวเลข ระบบ
ตัวอักษร ระบบรอยละ หรือระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน ตามความเหมาะสม หาก
ครอบครัว/ผูจัดการศึกษาเลือกการใหระดับผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่งตองเลือกตลอด
ระดับการศึกษาสําหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ควรใหระดับผลการเรียนเปน
ระบบตัวเลข 8 ระดับ เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงสําหรับการศึกษา ตอในระดับที่สูงขึ้น
ดังนี้
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ตารางที่ 4 ระบบการใหระดับผลการเรียน

 3.4 เกณฑการจบการศึกษา
 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความแตกตางทั้งวัตถุประสงค รูปแบบ วิธีการ
ในการจดัการศกึษา ทีมุ่งสนองจดุเนน และความตองการของผูเรยีนรายบคุคล สิง่เหลานีย้อม
สงผลตอการกําหนดเกณฑการจบการศึกษา อยางไรก็ตาม เกณฑท่ีกําหนดในแตละระดับ
การศึกษาควรครอบคลุมสิ่งสําคัญ ดังตอไปนี้
  3.4.1 ระดับประถมศึกษา
 เนนการจบระดับประถมศึกษาทีต่องศึกษาตอในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนตามเกณฑ 
ที่ครอบครัว และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมกันกําหนด ดังนี้ 
  1) ผูเรียนตองเรียนรูตามสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ และไดรับการ
ตัดสินผลการเรียนอยูในระดับผานขึ้นไป
  2) ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ
ผานขึ้นไป
  3) ผูเรยีนตองมผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค อยูในระดบัผานข้ึนไป
  4) ผูเรยีนตองเขารวมกจิกรรมพฒันาผูเรยีน และมผีลการประเมนิอยูในระดบัผาน
  3.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
                เปนการจบการศกึษาภาคบงัคบั และการจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ตามเกณฑ
ที่ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมกันกําหนด ดังนี้ 
  1) ผู เรียนตองเรียนรูตามสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ และไดรับ
การตัดสินผลการเรียนอยูในระดับ ผานขึ้นไป
  2)  ผูเรยีนตองมผีลการประเมนิการอาน  คดิ  วเิคราะห และเขยีน อยูในระดบั 
ผานขึ้นไป
  3)  ผูเรยีนตองมผีลการประเมนิคณุลักษณะอนัพงึประสงค อยูในระดบั ผานข้ึนไป
  4)  ผูเรยีนตองเขารวมกจิกรรมพฒันาผูเรยีน และมผีลการประเมนิอยูในระดบัผาน
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        3.5 ภารกิจในการวัด และประเมินผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ครอบครัว/
ผูจัดการศึกษา ดังนี้

ครอบครัว/ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1. แตงตั้ง คณะทํางานวัด และ
ประเมินผลการจัดการศกึษาโดยครอบครวั 
ทาํหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบัการวดั และประเมนิ
ผลการเรียนรู ของผู  เรียน ตามหลักการ
ประเมินตามสภาพจรงิ ดวยวธิกีาร เครือ่งมอื
และหลักฐานรองรอยการเรียนรู ที่หลาก
หลาย คณะทํางานประกอบดวยบุคคลที่
สํานักงาน และครอบครัวเห็นพองรวมกัน 
สําหรับระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 5-7 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 7-9 คน หรือตามความ
เหมาะสม โดยใหผูแทนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทําหนาที่เปนประธานคณะ
ทํางาน โดยมีภารกิจดังนี้
 1.1 กําหนดกรอบการประเมิน โดย
วเิคราะห และเชือ่มโยงแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว/ผูจัดการศึกษา กับมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช 
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค และการอาน คิด วิเคราะห 
และเขียน
 1.2 ประสานง านกั บครอบครั ว 
ผู จัดการศึกษาโดยทําความตกลงรวมกัน
ในเรื่องสัดสวนการใหผลคะแนนหรือเกณฑ
การตดัสนิผล และรวมกนักาํหนดคานํา้หนกั 
หนวยกิต ในแตละสาระการเรียนรู กลุม
ประสบการณ
 1.3 ให  ข  อ เ สนอแนะครอบครั ว
ผูจัดการศึกษา จัดทํา และรวบรวมหลักฐาน
รองรอย การเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง
โดยครอบครัวจะตองจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานดังนี้

 1. รวมมือกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษา และคณะทาํงานวดั และประเมนิผล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เกี่ยวกับ
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูของผูเรยีน
ตามหลักการประเมินตามสภาพจริง ดวย
วิธีการ เครื่องมือ และหลักฐานรองรอย
การเรียนรู ที่หลากหลาย และการจัดตั้ง
คณะทํางานอันประกอบด วยบุคคลที่
สาํนกังาน และครอบครวัเหน็พองรวมกัน โดย
 1.1 อํานวยความสะดวกดานขอมูล
ของครอบครัวเพื่อการกําหนดกรอบการ
ประเมินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1.2 รวมทําความตกลงกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องสัดสวนการใหผล
คะแนนหรอืเกณฑการตดัสนิผล และรวมกนั
กําหนดคานํ้าหนัก หนวยกิต ในแตละสาระ
การเรียนรู กลุมประสบการณ
 1.3 จัดทํา และรวบรวมหลักฐาน 
รองรอย การเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
ตามคําแนะนําของสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา เกี่ยวกับ
  1.3.1 รายงานการประเมนิผลการ
จัดการศึกษาของครอบครัวในรอบ 1 ป ซึ่ง
ควรประกอบดวย
  • ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน และ
ขอมูลพื้นฐานของครอบครัวในสวนที่เกี่ยว
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  • ผลการจัดการเรียนรู และการ
ประเมนิผล
  • ผลการประเมินพัฒนาการของ
ผูเรียนในดานตางๆ ตามแผนการจัดการ
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  1.3.1 รายงานการประเมนิผลการ
จดัการศึกษาของครอบครัวในรอบ 1 ป ซึ่ง
ควรประกอบดวย
  • ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน และ
ขอมูลพื้นฐานของครอบครัวในสวนที่เกี่ยว
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  • ผลการจัดการเรยีนรู  และการ
ประเมนิผล
  • ผลการประเมนิพฒันาการของ
ผูเรียนในดานตางๆ ตามแผนการจัดการ
ศึกษาของครอบครัว ไดแก ดานความรู  
ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค     
  • จุดเดน ความสําเร็จที่สําคัญ
ของการจัดการศึกษา
  • ปญหาอุปสรรค หรือ สิ่งที่ควร
พัฒนา
  • แนวทางการจัดการเรียนรูใน
ปตอไป โดยปรับใหสอดคลองกับจุดเดน 
จุดดอย และปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการ
จัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา
  • ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่นๆ   
  1.3.2 จัดเก็บหลักฐาน รองรอย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ซึ่ง
ควรประกอบดวย บนัทกึกจิกรรมการเรยีนรู
ผลงาน ชิ้นงาน แฟมสะสมงานของผูเรียนที่
แสดงพัฒนาการความกาวหนาในการเรยีนรู
ที่สามารถใชประเมินความสามารถของ 
ผูเรียนได 
 2. กําหนดเวลาที่ครอบครัวพรอม
รบัการประเมินประสทิธภิาพในการจัดการ
ศึกษา และผลการเรียนรู ของผู เรียนใน
ระยะเวลาที่ครอบครัวขอรับการประเมิน 
หรือเมื่อครบรอบป ด วยรูปแบบ และ
ขอมูลที่รายงานตามที่คณะทํางานกําหนด

ศึกษาของครอบครัว ไดแก ดานความรู  
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค     
  • จุดเดน ความสําเร็จที่สําคัญ
ของการจัดการศึกษา
  • ปญหาอุปสรรค หรือ สิ่งที่ควร
พัฒนา
  • แนวทางการจัดการเรียนรู 
ในปตอไปโดยปรับใหสอดคลองกับจุดเดน 
จุดดอย และปญหาอุปสรรคที่เกิดจาก
การจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา
  • ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่นๆ   
  1.3.2 จัดเก็บหลักฐาน รองรอย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูของผูเรยีน ซึง่ควร
ประกอบดวย บันทึกกิจกรรมการเรียนรู  
ผลงาน ชิ้นงาน แฟมสะสมงานของผูเรียนที่
แสดงพฒันาการความกาวหนาในการเรยีนรู
ที่สามารถใชประเมินความสามารถของ
ผูเรียนได 
 

 
 2. ร วมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กําหนดเวลาที่ครอบครัวพรอม
รับการประเมิน และนัดหมายกําหนด
เวลาที่ครอบครัวจะตองไดรับการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และผล
การเรียนรูของผูเรียน หรือตามระยะเวลาที่
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ความเหมาะสมรวมกัน พรอมทั้งนัดหมาย
กําหนดเวลา ที่ครอบครัวจะตองไดรับการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและ
ผลการเรียนรู ของผู เรียน ในระยะเวลาที่
ครอบครัวขอรับการประเมิน หรือครบรอบ
ปทีค่รอบครวัจัดการศึกษา  โดยไมใหมคีวาม
ลาชาอันจะสงผลใหผูเรียนเสียสิทธิในการ
ผานชั้นป ชวงชั้น หรือระดับการศึกษา
 3. ดําเนินการประเมินร วมกับ
ครอบครวั/ผูจัดการศกึษา มกีารวดัประเมนิ
ผลการเรยีนรูเปนรายภาค รายป รายชวงชัน้
ตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว   
และประเมินเพื่อตัดสินผลการจบการศึกษา  
โดยพิจารณาจากประเด็นดังตอไปนี้
 3.1 ผ ล ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู  ข อ ง
ครอบครัวรวมทั้งหลักฐาน รองรอยการ
จัดการเรียนรูของผู เรียน สอดคลองกับ
เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่กําหนด
 3.2 คุณภาพของผูเรียน บรรลุตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช
 3.3 เมื่อผูเรียนไดรับการประเมินผล
การเรียนรูจบระดับการศึกษาตามแผนการ
จัดการศึกษาของครอบครัวที่กําหนด  
 4. แจงผลการประเมินการจัดการ
เรียนรูใหครอบครัวทราบโดยเร็ว ภายใน
เวลาไมเกิน 30 วัน หลังครอบครัว เขารับ
การประเมิน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดใหมี
การวัดผล และประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 กรณีที่ผูเรียนไมผานการวัดผล และ
ประเมนิผล ใหสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
แจงใหครอบครัวจัดใหมีการสอนซอมเสริม
แกผูเรยีน และจัดใหมกีารวดัและประเมนิผล
ใหมภายในระยะเวลาสํานักงานกําหนด

ครอบครัวเห็นควรขอรับการประเมิน 
 

 

 3. รวมมอื อาํนวยความสะดวก แก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการดําเนิน
การประเมนิผลการจดัการศกึษา ในประเดน็
ตอไปนี้
 3.1 ผ ล ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู  ข อ ง
ครอบครัว รวมทั้งหลักฐาน/รองรอยการ
จัดการเรียนรูของผูเรียน ที่สอดคลองกับ
เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่กําหนด
 3.2 คุณภาพของผู เรียน บรรลุตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช
 

 4. รับทราบผลการประเมินการ
จดัการเรยีนรู หากมกีรณทีีไ่มผานการวดัผล
และประเมินผล จัดใหมีการเรียนซอมเสริม
แกผูเรยีน และจดัใหมกีารวดัและประเมนิผล
ใหมภายในระยะเวลาสํานักงานกําหนด
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 5. แตงตั้งนายทะเบียน ดําเนิน
งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษา
สาํหรบัการจดัการศกึษาโดยครอบครวั ตาม
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานการศึกษาของครอบครัว และคํา
อธิบายการจัดทําเอกสารการศึกษานั้นๆ 
เมื่อผูเรียนไดรับการประเมินครบตามเกณฑ
การจบการศึกษา แตละระดับการศึกษา 
เอกสารหลักฐานการศึกษา แบงออกเปน  
2  ประเภท คือ
 5.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
  5.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1 : ค) 
  5.1.2 ประกาศนียบตัร (ปพ.2 : ค)
  5.1.3 แบบรายงานผู  สํ า เร็ จ
การศึกษา (ปพ.3 : ค)
 5.2 เอกสารหลักฐานการศึกษา
ที่ครอบครัวร วมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบ และ
ขอมูลที่รายงานไดตามความเหมาะสม และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
 6. ประสานงานกับครอบครัว 
ในการใหผู  เรียนได เข ารับการประเมิน
ระดับชาติตามความสมัครใจของครอบครัว 
และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาการ 
เฉพาะผูเรยีนในชัน้มธัยมศึกษาปที ่6 (ยกเวน
กรณีที่ผูเรียนไมประสงคศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา) จะตองเขารับการประเมิน
ระดับชาติที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบการ
ศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อใช
เปนสวนหน่ึงของการสมคัรศกึษาตอสถาบนั
อดุมศกึษา ทัง้น้ีสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประสานการดาํเนินงาน จัดใหมกีารแนะแนว
การศึกษาตอแกครอบครัว และผูเรียนตาม
ความจําเปน และความเหมาะสม

 5. ประสานงานกับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพื่ออํานวยใหการออก
เอกสารหลกัฐานการศกึษา เปนไปดวยความ
ถูกตอง เรียบรอย เหมาะสม และสอดคลอง
กับวัตถุประสงค
 

 
 6. ใหความรวมมือกับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการใหผูเรียนไดเขา
รบัการประเมนิระดบัชาต ิตามความสมคัรใจ
ของครอบครัว และตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาการ เฉพาะผูเรียนชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่6 (ยกเวนกรณทีีผู่เรยีนไมประสงค
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา) จะตองเขารับ
การประเมนิระดบัชาตทิีจ่ดัสอบโดยสถาบนั
ทดสอบการศกึษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการสมัครศึกษาตอ
ในสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้นีส้าํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประสานการดําเนินงานจัดใหมี
การแนะแนวการศกึษาตอแกครอบครวั และ
ผูเรยีนตามความจาํเปน และความเหมาะสม
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4. การเทียบโอนผลการเรียน
 หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเทียบโอนผลการ
เรียนไว ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ดังนี้
 4.1 ความหมายของการเทียบโอนผลการเรียน
 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนําผลการเรียนรูซึ่งเปนความรู ทักษะ หรือ
ประสบการณของผูเรียน ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อธัยาศยั หรอืจากประสบการณการทาํงาน หรอืการดาํเนนิชวีติ มาเทยีบโอนเพือ่เขาศกึษาใน
สถานศึกษา/ผูจัดการศึกษา และนับเปนสวนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเปนธรรม โปรงใส และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ  
 4.2 ขอกําหนดในการเทียบโอน
 พระราชบญัญติัการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 ไดระบุใหมกีารเทยีบโอนผลการเรยีน
ที่ผูเรียนสะสมไวระหวางการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการ
เรยีนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรอืไมกต็าม รวมทัง้จากการเรยีนรูนอกระบบ ตามอธัยาศยั การ
ฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ การทํางาน ดังนั้นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนไดตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
 1) สถานศึกษา/ผูจัดการศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนเปนสถานศึกษาที่
เปดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหใชระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2546 รวมทั้งแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ เชน กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ.2547
 2) สถานศึกษา/ผูจัดการศึกษาท่ีรับเทียบโอนผลการเรียนเปนสถานศึกษาสังกัด
หนวยงานอื่น ใหปฏิบัติตามขอกําหนดและแนวทางของหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
ที่รับโอน 
 4.3 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
 การเทียบโอนผลการเรียน อาจดําเนินการไดทั้งกรณีที่ผูเรียนจบการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่ง หรือเทียบโอนกลางคัน ซึ่งสามารถพิจารณาดําเนินการได ดังนี้
 1) การเทียบโอนผลการเรียนในกรณีท่ีผูเรียนยังไมจบช้ันปสุดทายของแตละ
ระดับการศึกษา (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมตอนตน หรือระดับมัธยมตอนปลาย) หรือ
ยายสถานศกึษากลางคนั ใหสถานศกึษาทีร่บัเขาเรยีนพจิารณาความรู และประสบการณของ
ผูเรยีนจากเอกสารการศกึษาหรอืหลกัฐานอืน่หรอืมกีารประเมนิความรู ทกัษะ ประสบการณ
ของผูเรียนเพิ่มเติม เพื่อจัดใหเขาเรียนในชั้นที่ขอเทียบโอน
 2) การเทยีบโอนผลการเรยีนจากสถานศกึษาท่ีมรีปูแบบการจดัการศกึษาแตกตาง
จากระบบชั้นป เชน จัดเปนชวงชั้น หรือชวงเวลาตามกลุมประสบการณตางๆ ใหสถานศึกษา
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ตารางที่ 5 แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวสูการศึกษา
ในระบบ

วิธีปฏิบัติ
ผลการเรียน/  

ผลการประเมิน
การบันทึก
ผลการเรียน

การคิดคา
ผลการเรียน

เฉลี่ย

จาํนวนหนวยกติ/
หนวยการเรียน/
หนวยนํ้าหนัก

 1. นําผลการ
เรียนรูจาก
เอกสารทาง
การศึกษา
ที่ออกโดย
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มาประกอบการ
พิจารณา
 2. สถานศกึษา
ที่รับเทียบโอน
ประเมิความรู
ทักษะ
ประสบการณ
หรือพิจารณา
จากผลการ
ประเมินของ
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เพื่อการ
จัดเขาชั้นเรียน 

จํานวนหนวย
ใหเปนไปตาม
เกณฑที่สถาน
ศึกษาใหม
กําหนดกรณีที่
ไมมีเวลาเรียน
ในหนวยกิตให
เทียบเคียงกับ
โครงสรางเวลา
เรียนที่หลักสูตร
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กําหนด

ยอมรับผลการ
ประเมินตาม
เอกสาร
ทางการศึกษา
ที่ออกโดยสํานัก
งานเขตพื้นที่
การศึกษามา
ประกอบการ
พิจารณา

ไมตองนํา
รายวิชา 
ผลการเรียน/
ผลการวัด และ
ประเมินของ
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เดิม กรอกใน
ใบแสดงผลการ
เรียนของสถาน 
ศึกษาใหม แต
ใหแนบเอกสาร
เดิม ไวกับใบ
แสดงผลการ
เรียนใหม โดย
บันทึกขอมูล 
และจํานวน
หนวยการเรียน
ที่ไดรับการ
เทียบโอนไว ใน
ชองหมายเหตุ

การคิดผลการ
เรียนเฉลี่ย 
ใหคิดจาก
รายวิชาที่ได
จากการเรียน
ในสถานศึกษา
ที่รับเทียบโอน
โดยนําผลการ
ประเมินที่มี
ระดับผลการ
เรียนมาคิดรวม

ที่รับเขาเรียนพิจารณาความรู และทักษะจากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือมีการ
ประเมินความรู ทักษะ ประสบการณของผูเรียนเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาใหเขาเรียนในช้ันท่ี
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
 3) ผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ หากมีความ
ประสงคขอเขารับการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณของตน ใหสถานศึกษา 
ผูจัดการศึกษาที่รับเขาเรียนแตงตั้งคณะกรรมการ และจัดใหมีการประเมินตามระเบียบหรือ
แนวปฏิบัติการเทียบโอนของสถานศึกษา  
 ในการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวสูการศึกษาในระบบ 
แนวการพิจารณาใหจํานวนหนวยกิต  การยอมรับผลการเรียน  การบันทึกผลการเรียนในใบ
แสดงผลการเรียน และการคิดคาผลการเรียนเฉลี่ย แสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 6 แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบสูการศึกษาโดย
ครอบครัว

5. การยายภูมิลําเนา
 กรณคีรอบครวัยายทีอ่ยูอาศยัไปในพืน้ทีต่างจากภมูลิาํเนาเดมิ โดยไมไดยกเลกิการ
จัดการศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
 1. ครอบครัวตองทําเรื่องแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่ในพื้นที่เดิมทราบ เพื่อดําเนิน
การสงตอเอกสารตางๆ ไปยงัสาํนกังานเขตพืน้ทีใ่นพืน้ทีใ่หม  โดยไมตองยืน่ขออนญุาตจดัการ
ศึกษาใหม

 การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบสูการศกึษาโดยครอบครวั แนวการ
พิจารณา ใหจํานวนหนวยกิต  การยอมรับผลการเรียน  การบันทึกผลการเรียนในใบแสดงผล
การเรียน และการคิดคาผลการเรียนเฉลี่ย แสดงในตารางที่ 6

วิธีปฏิบัติ
ผลการเรียน/  

ผลการประเมิน
การบันทึก
ผลการเรียน

การคิดคา
ผลการเรียน

เฉลี่ย

จาํนวนหนวยกติ/
หนวยการเรียน/
หนวยนํ้าหนัก

ใหนําผลการ
เรียนรูของ
เอกสาร
ทางการศึกษา
ที่ออกโดย
สถานศึกษา
มาประกอบ
การพิจารณา

จํานวนหนวย
ใหเปนไป
ตามเกณฑที่
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
และครอบครัว/
ผูจัดการ
ศึกษารวมกัน
พิจารณา

ยอมรับผลการ
ประเมินตาม
เอกสาร
หลักฐาน
ทางการศึกษา 
ที่ออกโดย
สถานศึกษา
มาประกอบการ 
เพื่อประกอบ
การพิจารณา

ใหนําผลการ
เรียนรายวิชา 
ผลการเรียน/
ผลการวัด และ
ประเมินของ                
สถานศึกษา
เดิม กรอกใน
ใบแสดงผล
การเรียนของ
ครอบครัวโดย
ใหแนบเอกสาร
เดิมไวกับใบ
แสดงผลการ
เรียนใหม พรอม
กับบันทึกขอมูล 
และจํานวน
หนวยการเรียน
ที่ไดรับการ
เทียบโอนไว ใน
ชองหมายเหตุ

การคิดผลการ
เรียนเฉลี่ย ให
คิดจากรายวิชา 
ที่ไดจากการ
เรียนในสถาน
ศึกษาที่รับเทียบ
โอน โดยนําผล
การประเมิน ที่
มีระดับผลการ
เรียนมาคิดรวม
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 2. สํานักงานเขตพื้นที่ในภูมิลําเนาเดิม ดําเนินการดังนี้
  2.1 เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
  2.2 ทําหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่ในพื้นที่(แหง)ใหม พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานการขออนุญาตจัดการศึกษา เอกสารการติดตามความกาวหนาการจัดการเรียนรู 
การวดั ประเมนิผล และหลกัฐานการศกึษาทีไ่ดดาํเนนิการแลว เพือ่ใหรบัชวงดแูลการจดัการ
ศึกษาโดยครอบครัวนั้นตอไป
  2.3 ดําเนินการจําหนายผูเรียนออกจากทะเบียนผูเรียน ตามแนวปฏิบัติใน
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชทะเบียนผูเรียนสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว

6. การเลิกจัดการศึกษา
 การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีได 2 กรณี คือ
 กรณี 1 ครอบครัวประสงคที่จะเลิกจัดการศึกษา ดําเนินการดังนี้
        1.1 ครอบครัวทําหนังสือขอเลิกจัดการศึกษายื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่
        1.2 สํานักงานเขตพื้นที่เสนอเรื่องที่ครอบครัวขอเลิกจัดการศึกษา ตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
       1.3 เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่ ออกคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 กรณี 2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติใหเลิกจัด กรณีนี้จะมีข้ึนไดเมื่อ
สาํนักงานเขตพืน้ทีเ่หน็วา ครอบครวัทีไ่ดรบัอนญุาตจดัการศกึษาไมจดัการศกึษาตามแผนการ
จัดการศึกษาที่ขออนุญาตไว และไมปรับปรุงการจัดการศึกษาตามที่ไดแนะนําภายในระยะ
เวลาที่กําหนด ดําเนินการดังนี้
        2.1 สาํนักงานเขตพ้ืนทีเ่สนอคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา พจิารณา
ใหครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา
        2.2 เมือ่คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษามมีตใิหครอบครวัเลกิจดัการ
ศกึษา ใหสํานักงานเขตพืน้ทีอ่อกคาํสัง่ใหเลกิจดัการศกึษา และจดัหาทีเ่รยีนใหมเพือ่ใหผูเรยีน
ไดรบัการศกึษาอยางตอเน่ืองโดยเรว็ทีส่ดุ ไมควรเกนิ 5-10 วนัทําการ นบัตัง้แตวนัแจงใหเลกิจัด
การศึกษา พรอมทั้งออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อสงตอใหกับสถานศึกษาแหงใหม
   2.3 ครอบครวัสามารถดําเนนิการอทุธรณ หรอืดาํเนนิการตามมาตรการ
ทางปกครองฟองรองตามกระบวนการทางกฎหมายได หากไมเห็นดวยกับมติคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
   2.4 ดาํเนนิการจาํหนายผูเรยีนออกจากทะเบยีนผูเรยีนตามแนวปฏบิตัิ
ในคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใชทะเบียนผูเรียนสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว
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กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.   
 กรุงเทพมหานคร, 2552.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. แนวปฏิบัติในการ  
 จัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว และสถานประกอบการ. 
 โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2548.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการดําเนิน  
 งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา. 
 โรงพิมพ สกสค. , 2550.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี. รายงานการวิจัย 
 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ประสบการณของนานา
 ประเทศ. กรุงเทพมหานคร, 2543
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการ
 ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. 
 กรุงเทพมหานคร, 2545.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการติดตามประเมินผล
 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว. กรุงเทพมหานคร, 2552.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ. หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการ
 ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ. 
 กรุงเทพมหานคร, 2554
สํานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, กระทรวงศกึษาธกิาร. รายงานการวจิยั ภาคบีานเรยีน :
 การจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
 เครือขาย. กรุงเทพมหานคร, 2550.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือครอบครัว กาวแรกสู
 บานเรียน : หลักคิด และกระบวนการเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว (Home 
 School). กรุงเทพมหานคร, 2549.

บรรณานุกรม



ภาคผนวก ก

กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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ภาคผนวก ข

ตัวอยางการจัดทําแผนการจัดการศึกษา

โดยครอบครัว

ตัวอยางการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครวั มคีวามสาํคญัเปนท้ังเข็มทิศนาํทาง และหางเสอื
คัดทายในการพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ แสดงกรอบทิศทาง และภาพ
การเรยีนรูโดยรวม ของการจัดการศกึษาในแตละระดบั หรอืครอบคลมุตลอดทัง้การศึกษา
ขัน้ฐาน ตลอดจนเปนเครือ่งมอืสือ่สารระหวางครอบครวัผูจดักบัเจาหนาทีภ่าครฐัทีก่าํกบัดแูล 
สงเสริม และรับรองผล ใหนําไปสูความสามารถในการปฏิบัติของทุกฝายไดอยางมีคุณภาพ 
และมีความสุข
 ขอกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 
 “ขอ 2 (7) แผนการจดัการศกึษา ทีค่รอบครวัและสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารวม
กันกําหนดตามความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ”
 ในการดาํเนนิการ ใหครอบครวัจัดทําแผนการจดัการศกึษารวมกบัสาํนกังานเขต
พื้นที่ โดยอยูในการสนับสนุนของศูนยประสานงานภูมิภาค สถานศึกษาทางเลือก องคกร
เครือขาย 
 องคประกอบของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 1. ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว 
  1.1 ชื่อ-สกุลบิดา มารดา วุฒิการศึกษา ประสบการณ อายุ อาชีพ ที่อยู  
  1.2 เหตุผล หรือปรัชญา แนวคิด ที่เปนสาเหตุใหครอบครัวจัดการศึกษา
 2. ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน 
  2.1 ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบ
โรงเรียนมากอน)  
  2.2 พัฒนาการของตัวผูเรียน ทั้งรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ความถนัด 
ความสนใจ ความบกพรองหรือความสามารถที่สะทอนแววฉลาด ที่ควรไดรับการดูแล
ชวยเหลือหรือสงเสริมสนับสนุนเปนพิเศษ
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 3. แนวทางการจัดการศึกษา 
  3.1 ระดับที่จัดการศึกษา ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือตลอดทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3.2 จุดมุงหมายของการศึกษา ความคาดหวัง ภาพอนาคตของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความตองการ ความสนใจตามศักยภาพของผูเรียน
  3.3 วิธีการจัดการศึกษา ครอบครัวจัดการศึกษาเอง หรือมอบหมายใหมี
ผูจัดการศึกษาให
 4. กรอบการจัดเนื้อหา สาระ/ความรู ทักษะ
 5. กรอบการจัดกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู
 6. การวัด และประเมินผล
 7. อื่นๆ
 การเขียนแผนการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดเปดใหการจัดการศึกษา
สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ สามารถปรับใชหลักสูตรไดตามความเหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของแตละกลุ มได อยางมีคุณภาพรวมกันในระดับชาติ ท้ังนี้ เปนไปตาม 
“หลักเกณฑและวธิกีารปรบัใชหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 สาํหรบั
กลุมเปาหมายเฉพาะ” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
 การศึกษาโดยครอบครวัเปนการศกึษาของกลุมเปาหมายเฉพาะ อยูในกลุมทีเ่ปนการ
ศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมายตางไปจากการศึกษา
ในระบบ ตองการการศึกษาแบบกาวหนา การศกึษาทางเลอืก รวมทัง้เปนการศกึษาทีต่อสนอง
ตอผูเรยีนตามความแตกตางรายบคุคล  แผนการจดัการศกึษาของครอบครวัจงึสามารถปรบั
ใชหลักสูตรแกนกลางฯ ได  อันสงผลตอแนวปฏิบัติการเขียนแผนในแตละองคประกอบ
สําคัญของแผน ดังนี้

แนวทางการเขียนแผนหัวขอจุดมุงหมายการจัดการศึกษา
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกําหนดจุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ใหเปนเปาหมาย และกรอบทิศทาง เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของใชในการพัฒนา
ผูเรยีน ในสวนจดุหมาย สมรรถนะ และคณุลกัษณะ ครอบครวัควรยดึตามหลกัสตูรแกนกลาง
เปนเบือ้งตน แลวสามารถปรบัใชเพิม่เติมใหสอดคลองตรงตามปรชัญาความเช่ือทางการศกึษา
ของครอบครัวยิ่งขึ้นได
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 จุดมุงหมายการจัดการศึกษาตามที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ
 จุดหมาย
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
 4. มคีวามรกัชาติ มจิีตสาํนกึในความเปนพลเมอืงไทย และพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติ
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข
 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
 มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
 1. ความสามารถในการสือ่สาร เปนความสามารถในการรบั และสงสาร มวีฒันธรรม
ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และ
สังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือ
ไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม
 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคดิวเิคราะห การคดิสงัเคราะห 
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการ
สรางองคความรูหรอืสารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเอง และสงัคมไดอยางเหมาะสม
 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และ
อุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และ
ขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม 
แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการ
ตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 
การจดัการปญหา และความขดัแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรบัตวัใหทันกบักาเปลีย่นแปลง
ของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ
ตอตนเอง และผูอื่น
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 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช
เทคโนโลยดีานตางๆ และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาตนเอง และสงัคม 
ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหา อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม 
และมีคุณธรรม
 คุณลักษณะอันพึงประสงค
 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ดังนี้
 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
 2. ซื่อสัตยสุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝเรียนรู
 5. อยูอยางพอเพียง
 6. มุงมั่นในการทํางาน
 7. รักความเปนไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
 ตัวอยางการปรับใชเพิ่มเติมจุดมุงหมายการจัดการศึกษาตามปรัชญาความเช่ือ
ของครอบครัว
 จุดหมาย
 1. มุงพัฒนาใหลกูมคีวามเปนมนษุยทีส่มบรูณ ทัง้ในพฤตกิรรม จติใจ และสตปิญญา 
มากกวาที่จะพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลตอบสนองแตเพียงระบบธุรกิจ และบริโภคนิยม
 2. ศึกษาเรียนรูตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนใหสอดคลองตามหลัก
คําสอนของศาสนาอยางเปนธรรมชาติ พึ่งตนเองไดทั้งภายนอก และภายใน อยูในสังคมได
อยางรูเทาทัน และไมประมาท
 3. ใหลูกมีความคิดแบบองครวม สามารถเชื่อมโยงตนเองกับธรรมชาติ โลก สังคม 
สิง่แวดลอมได และวางบทบาทตนไปในทางทีส่รางสรรคไมเปนภาระตอสงัคม ทัง้เปนทีพ่ึง่พงิ
ของคนอื่น และสังคมได
 4. มีความรักในเพื่อนมนุษย สรรพสัตว และชีวิตอื่นๆ อยางรูคุณคา
 5. เรียนรูอาชีพของครอบครัว รวมบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ในครอบครัว 
จนสามารถสืบทอดสรางความเจริญรุงเรืองตอเนื่องไปได
 คุณลักษณะอันพึงประสงค
 1. คิดเปน ทําเปน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
 2. มีจินตนาการ
 3. มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต และการเรียนรู
 4. รูคุณคาการใชแรงงาน คุณคาของเวลา คุณคาของทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
 5. รูหนาที่อันพึงมีตอตนเองและผูอื่นทั้งทางรางกาย และจิตใจ



45

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 6. มีทักษะดนตรี กีฬา ทักษะการเรียนรูอยางมีความสุข และสรางสรรค
 7. คนพบตนเอง ไดพัฒนาศักยภาพไปตามความถนัดความสนใจของตน

แนวทางการเขียนแผนหัวขอสาระการเรียนรู
 สาระการเรยีนรูหรอืเนือ้หาความรู เปนองคความรู ทกัษะ และคานยิม ทีผู่เรยีนควร
ไดรบัการเรยีนรู เพือ่จะชวยนาํพาใหบรรลคุุณภาพตามเปาหมายทีก่าํหนด ครอบครวัสามารถ
จัดการเรียนรูตาม 8 กลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางฯ หรืออาจหลอมรวม
บูรณาการเปนกลุมประสบการณตางๆ ไดตามความเหมาะสม
 ตวัอยางการหลอมรวมบรูณาการเปนกลุมประสบการณ โดยเชือ่มโยงตามมาตรา 
23 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
 (1) ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย
และระบบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ
 (2) ความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความ
เขาใจ และประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
 (3) ความรู เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญญา
 (4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา
 (5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
 ซึ่งอาจหลอมรวมบูรณาการเปนกลุมประสบการณ ดังนี้
 (1) กลุมประสบการณความรูในตนเอง และสังคม
 (2) กลุมประสบการณความรูในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 (3) กลุมประสบการณความรูในภาษาไทย
 (4) กลุมประสบการณความรูในภาษาอังกฤษ
 (5) กลุมประสบการณความรูในคณิตศาสตร
 (6) กลุมประสบการณความรูในวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
 (7) กลุมประสบการณความรูในอาชีพ
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 ในแตละกลุมประสบการณ ใหแสดง เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง เชื่อมโยง
กับความรู ทักษะ และคุณลักษณะสําคัญท่ีระบุไวในมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรแกนกลางฯ พรอมทั้งใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ ธรรมชาติการเรียนรู ความ
ถนัดความสนใจ และศกัยภาพของตัวผูเรยีน โดยสามารถทีจ่ะจดัเวลาเรยีนเปนรายภาค รายป
หรือชวงชั้นก็ได
 เปาหมายคณุภาพผูเรยีนทีมุ่งหวงัในแตละกลุมประสบการณนี ้สามารถปรบั และ
พัฒนาใหมีความเหมาะสมไปในระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูได 
 ทั้งนี้ มีขอที่ควรทําความเขาใจเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาเปนรายบุคลตามหลัก
พหุปญญา คือผูเรียนบางคน มีความสามารถที่เปนจุดเดนอาจไปไดเร็วกวาเกณฑปกติ สวน
เรื่องที่ไมถนัดอาจตองการเวลาในการพัฒนามากกวาเกณฑปกติ ซ่ึงเปนเรื่องตามธรรมชาติ 
สวนที่โดดเดนเห็นชัดหรือเริ่มมีแนวโนมจึงควรพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ สวนที่ไมถนัดเปน
จุดออนควรวางแนวทางเสริมใหมีความสมดุลยิ่งข้ึน พรอมท้ัง ควรมุงเนนใหความสําคัญกับ
มาตรฐานทกัษะกระบวนการ (Performance Standard) อยางมคีวามยดืหยุนไดในมาตรฐาน
เนื้อหา (Content Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุนในการกําหนดเกณฑขั้นตํ่าของการวัด
ประเมินผลไวในบางกลุมประสบการณ สําหรับผูเรียนที่มีความจําเปนมีลักษณะหรือความ
ตองการพิเศษตางจากผูเรียนทั่วไป

ตัวอยางเปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวังในแตละกลุมประสบการณ
 • ในแผนการจัดการศึกษา อาจระบเุฉพาะระดบัการศกึษาระดบัใดระดบัหนึง่ หรอื
ตลอดทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ครอบครัวประสงคจะจัดการศึกษา
 • เปาหมายคุณภาพผูเรียนในตัวอยาง มีความเชื่อมโยงครอบคลุมมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ และตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
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กลุม
ประสบ
การณ ชวงชั้นที่ 2

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4ชวงชั้นที่ 1

ความรูใน
ตนเอง และ
สังคม

• มีสุขนิสัยที่ดีใน
เรื่องการกิน การ
พักผอนนอนหลับ 
การรักษาความ
สะอาดอวัยวะทุก
สวนของรางกาย 
การเลน และการ
ออกกําลังกาย
• เขาใจอารมณ
ของตนเอง และ
ผูอื่นปฏิบัติตามกฎ
ขอตกลงในการอยู
รวมกัน
• ปฏิบัติตนได
อยางเหมาะสม
ตามวัยเมื่อมี
ปญหาทางอารมณ 
และปญหาสุขภาพ
• รูเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง และผูที่อยู
รอบขาง สภาพ
แวดลอมในทองถิ่น
และเชื่อมโยง
ประสบการณไปสู
โลกกวางตามวัย
• ยกตัวอยาง
บุคคลซึ่งมีผลงาน
ที่เปนประโยชนแก
ชุมชนและทองถิ่น
ของตน

• เห็นคุณคา และ
มีทักษะในการ
สรางเสริมสุขภาพ 
การดํารงสุขภาพ 
การปองกันโรค
และการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ
• ปองกันและ
หลีกเลี่ยงปจจัย
เสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใชยา 
สารเสพติด และ
ความรุนแรง
• เห็นคุณคาใน
การปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หนาที่ 
ในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย
• ศึกษาคนควา
หาความรู สืบคน
ขอมูลจากแหลง
ขอมูลที่หลาก
หลายตามความ
สนใจ และ
ความถนัด ใน
ประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตร 
วัฒนธรรม 

• เขาใจความ
สัมพันธเชื่อมโยง
ในการทํางานของ
ระบบตางๆ ของ
รางกาย และรูจัก
ดูแลอวัยวะที่
สําคัญของระบบ
นั้นๆ
• รักการออกกําลัง
กาย การเลนเกม 
กีฬา ปฏิบัติเปน
ประจํา เคารพ กฎ 
กติกา มีนํ้าใจ
นักกีฬา และ
ชื่นชมใน
สุนทรียภาพของ
การกีฬา
• เขาใจธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย จิตใจ 
อารมณ และ
สังคม แรงขับทาง
เพศของชายหญิง
เมื่อยางเขาสูวัย
แรกรุนหรือวัย
รุน สามารถปรับ
ตัวและจัดการได
อยางเหมาะสม
• สืบคนประวัติ
ความเปนมาของ
ทองถิ่น พรอมทั้ง
นําเสนอขอมูลจาก
หลักฐานที่
หลากหลาย

• รัก และภาคภูมิ
ใจในตนเอง 
สามารถคนพบ
จุดเดน จุดดอย
ของตนเอง 
ยอมรับในความ
แตกตางทางความ
คิด ความรูสึก 
และพฤติกรรมของ
ตนเอง และผูอื่น
• แสดงออกถึง
ความรัก ความ
เอื้ออาทร ความ
เขาใจในอิทธิพล
ของครอบครัว 
เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีตอ
พฤติกรรมทางเพศ 
การดําเนินชีวิต 
และวิถีชีวิต
ที่มีสุขภาพดี
• ออกกําลังกาย 
เลนกีฬา เขารวม
กิจกรรนันทนาการ 
กิจกรรมสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ อยาง
ถูกตอง สมํ่าเสมอ 
ชื่นชม สนุกสนาน
• มีความรูเกี่ยวกับ
ความเปนไปของ
ทองถิ่น ประเทศ 
และโลกอยางกวาง
ขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนาแนวคิด 
และวิถีทาง
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กลุม
ประสบ
การณ ชวงชั้นที่ 2

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4ชวงชั้นที่ 1

ความรูใน
ตนเอง และ
สังคม (ตอ)

ความรู
ในศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม

• อธิบายการแลก
เปลี่ยนสินคา 
และบริการดวย
วิธีตางๆ ความ
สัมพันธระหวาง
ผูซื้อกับผูขาย
• วิเคราะหการใช
จายของตนเอง 
จําแนกความ
ตองการ และ
ความจําเปนใน
การใชสินคา และ
บริการ
• แสดงความ
สามารถของ
ตนเองใหผูอื่น
ไดรับรู ชื่นชมใน
ความสําเร็จของ
ตนเองและผูอื่น 
และเลือกเขารวม
กิจกรรมตาม
ความสนใจ

• ชื่นชม และ
บอกแบบอยางการ
ดําเนินชีวิต และ
ขอคิดจากประวัติ
ศาสดา สาวก ชาดก
เรื่องเลา และ
ศาสนิกชน
ตัวอยาง ใน
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนา
ที่นับถือ

ภูมิปญญา 
เศรษฐกิจ 
การเมือง
การปกครอง 
ของประเทศไทย 
ประเทศเพื่อนบาน 
และประเทศที่
สําคัญในสังคมโลก
• อธิบายความเปน
มา หลักการ และ
ความสําคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตอสังคม
ไทย
• เสนอแนวคิด
ในการดํารงชีวิต
อยางมีความสุข
ในประเทศ และ
สังคมโลก
• อาสาสมัครชวย
เหลือผูอื่นดวย
ความเต็มใจโดยไม
หวังผลตอบแทน

• เห็นคุณคา และ
วิเคราะหการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมในการพัฒนา
ตนเพื่อเตรียม
พรอมสําหรับการ
ทํางาน และการมี
ครอบครัว

• รูเรื่องจังหวัด 
ภาค ประเทศ
ของตน ทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตร สังคม 
วัฒนธรรม 
ประเพณี การเมือง
การปกครอง และ
สภาพเศรษฐกิจ
• ปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ 
หนาที่ในฐานะ
พลเมืองของ
ทองถิ่น จังหวัด
ประเทศ มีสวน
รวมในกิจกรรม
ตามขนบ
ธรรมเนียม
ประเพณีของ
ทองถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น
• วิเคราะหสิทธิ
พื้นฐานที่เด็ก
ทุกคนพึงไดรับ
ตามกฎหมาย
• รูเทาทัน และ
สามารถควบคุม
อารมณของตัวเอง
ไดสมวัย

• วิเคราะหความ
สําคัญและเคารพ
พระรัตนตรัย 
ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท 
ในพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่นับถือ

ของการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
• แสดงความคิด
เห็นตอนโยบาย
และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐ 
ผลดีผลเสียของ
ความรวมมือ และ
การแขงขันกัน
ในทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
• สืบคนขอมูลจาก
แหลงเรียนรูที่
หลากหลาย เขา
รวมกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรมที่
ตนเองสนใจอยาง
ตอเนื่อง มีเครือ
ขายแลกเปลี่ยน
เรียนรู และมี
ผลงาน/โครงงาน
เผยแพรตอ
สาธารณชน

• วิเคราะหการ
พัฒนาศรัทธาและ
ปญญาที่ถูกตอง 
การฝกฝนการพึ่ง
ตนเอง การพัฒนา
ตนเองสูอิสรภาพ
ในพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนา
ที่นับถือ
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กลุม
ประสบ
การณ ชวงชั้นที่ 2

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4ชวงชั้นที่ 1

ความรู
ในศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม
(ตอ)

• เห็นคุณคา และ
สวดมนต แผ
เมตตา การมีสติ
ที่เปนพื้นฐาน
ของสมาธิในพุทธ
ศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตาม
แนวทางของ
ศาสนาที่นับถือ
• สรางสรรค และ
แสดงออกในทาง
ศิลปะ อาทิ วาด
รูป ปน รองรํา 
ดนตรี 
งานหัตถกรรม

• วิเคราะหความ
สําคัญของพุทธ
ศาสนาหรือศาสนา
ที่นับถือในฐานะ
ที่ชวยสรางสรรค
อารยธรรมและ
ความสงบสุข
แกโลก
• รูจักอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 
และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
ที่เหมาะสม
• เปนผูพูด และ
ผูฟงที่ดี ใช
ภาษาพูด 
ภาษากาย
ที่ทําใหผูอื่น
ผอนคลายสบายใจ 
ไมกอใหเกิดความ
ขัดแยงรุนแรง
• สามารถนําเสนอ
ความคิด ความ
รูสึกที่ถายทอด
ผานงานศิลปะ
ของตน ใหคุณคา 
เปรียบเทียบ กับ
งานศิลปะของ
บุคคลอื่น

• เขาใจ และ
ปฏิบัติตนเปน
ศาสนิกชนที่ดี 
และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตน
นับถือ
• อธิบายคุณคา
ทางวัฒนธรรม
ที่แตกตางกัน
ระหวางกลุมคนใน
สังคมไทย
• เขาใจและปฏิบัติ
ตนตามคานิยม
ที่ดีงามในการธํารง
รักษาประเพณี 
และวัฒนธรรมไทย
ตามวัย
• รู และเขาใจ
บทบาทของศิลปะ
แขนงตางๆ ที่
สะทอนชีวิต สังคม 
อิทธิพลความ
เชื่อ ความศรัทธา
ในศาสนา และ
วัฒนธรรม

• รวมเสวนา และ
เสนอแนะแนว
ทางในการธํารง
รักษาศาสนาที่ตน
นับถืออันสงผล
ถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติ
และโลก
• เขาใจปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับ
สภาพแวดลอม
ที่กอใหเกิด
การสรางสรรค
วัฒนธรรม มี
จิตสํานึก และมี
สวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
• เขาใจ วิเคราะห
ความสัมพันธ
ระหวางศิลปะ
สาขาตางๆ 
กับประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรม 
เห็นคุณคาใน
ฐานะที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทย 
และสากล
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กลุม
ประสบ
การณ ชวงชั้นที่ 2

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4ชวงชั้นที่ 1

ความรูใน
ภาษาไทย

ความรู
ในภาษา
อังกฤษ

• อานคําพื้นฐาน
อยางเขาใจความ
หมายไดไมตํ่า
กวา 1,200 คํา
อานขอความ เรื่อง 
บทรอยกรอง ที่มี
ความยากงายใกล
เคียงกับหนังสือ
เรียน ดวยความ
เขาใจ และมี
มารยาทในการ
อาน
• เขียนคําพื้นฐาน
ไดไมตํ่ากวา 1,200 
คํา เขียนเรื่อง
จากภาพ เขียน
บรรยายภาพ และ
มีมารยาทในการ
เขียน
• ฟง ดู พูด อาน 
และเขียนอยางมี
มารยาท พูด และ
เขียนสื่อสารได
อยางชัดเจนตรง
ตามวัตถุประสงค
โดยใชคําสุภาพ

• ปฏิบัติตาม
คําสั่ง คําขอรอง 
อานออกเสียงตัว
อักษร คํา กลุมคํา 
ประโยคงายๆ และ
บทพูดเขาจังหวะ
งายๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน บอก
ความหมาย

• ฟง ดู พูด อาน 
และเขียนอยางมี
มารยาท และพูด 
เขียนอธิบายชี้แจง 
จากเรื่องที่ฟง ดู 
อาน ไดหลาก
หลายแงมุม อยาง
สมเหตุสมผล
• เขาใจ และ
สรุปขอคิดที่ได
จากวรรณคดี 
วรรณกรรม 
เพลงพื้นบาน 
เพลงกลอมเด็ก 
บทอาขยาน และ
บทรอยกรอง ที่มี
คุณคาตอการ
นําไปใชในชีวิต
ประจําวัน

• ฟง และปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา 
และวิธีการที่มี
หลายขั้นตอน  
บอกใจความสําคัญ 
เรียงลําดับขอมูล
จากบทสนทนา
ที่ฟงผานสื่อตางๆ

อานขอความ เรื่อง 
บทรอยกรองที่มี
ความยากงาย
ใกลเคียงกับ
หนังสือเรียนอยาง
คลองแคลว 
สรุปใจความสําคัญ 
แยกแยะขอเท็จ
จริงขอคิดเห็น 
และมีมารยาทใน
การอาน
• เขียนเรียงความ
อยางคลองแคลว 
และมีมารยาทใน
การเขียน
• ฟง ดู พูด อาน 
และเขียนอยางมี
มารยาท และพูด 
เขียนแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห
จากเรื่องที่ฟง ดู 
อาน อยางสมเหตุ
สมผล

• เขาใจความ
สัมพันธระหวาง
ภาษากับ
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา และ
นําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ

• ฟง ดู พูด อาน 
และเขียนอยางมี
มารยาท และพูด 
เขียนโนมนาว เชิญ
ชวน และแสดง
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟง ดู และ
อานใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เปน
ประโยชนตอ
สวนรวม
• ตั้งคําถาม แสดง
ความคิดเห็น อยาง
มีวิจารณญาณ 
วิเคราะห
วัตถุประสงค 
แนวคิด การใช
ภาษา ความนา
เชื่อถือ และการนํา
ไปใชประโยชนใน
ชีวิต จากเรื่องที่ฟง 
ดู อาน

• บอกใจความ
สําคัญ วิเคราะห 
เปรียบเทียบ และ
สรุปความจากบท
สนทนาที่ฟงผาน
สื่อตางๆ
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กลุม
ประสบ
การณ ชวงชั้นที่ 2

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4ชวงชั้นที่ 1

ความรู
ในภาษา
อังกฤษ
(ตอ)

ของคํา และกลุม
คําที่ฟง ตอบ
คําถาม บอกคํา
ศัพท ฟง/พูดใน
สถานการณงายๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวัน

• สนทนาเลาเรื่อง
หรือเหตุการณที่ได
จากการฟง อาน 
ประสบดวยตนเอง 
และอธิบายวิธีการ
ที่มีหลายขั้นตอน
ไดอยางตอเนื่อง
• อานออกเสียงได
ถูกตองตามหลัก
เกณฑทางภาษา 
ระบุใจความสําคัญ 
ลําดับเหตุการณ
จากสื่อที่เปนภาษา
อังกฤษงายๆ
• เขียนความเรียง
เหตุการณ
ประทับใจ 
บันทึกประจําวัน
จดหมาย และ 
E-mail
• เขาใจความเหมอืน
และความแตก
ตางระหวางภาษา 
และวัฒนธรรม 
ของเจาของภาษา
กับภาษา และ
วัฒนธรรมไทย 
และนํามาใช
ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

• ใชถอยคํา 
นํ้าเสียง และกิริยา
ทาทางสุภาพ
เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม 
และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา 
ใหขอมูลเกี่ยว
กับเทศกาล วัน
สําคัญ งานฉลอง 
ชีวิตความเปนอยู 
เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและ
วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ

• สนทนา 
เลาเรื่อง อธิบาย 
แสดงความเห็น 
อภิปราย โตแยง
สิ่งที่อยูในความ
สนใจโดยใช
ประโยคที่มีความ
ซับซอนไดอยาง
ตอเนื่อง และให
เหตุผลประกอบ
อยางสรางสรรค
• วิเคราะห และ
สรุปขอมูลจากสื่อ
ภาษาอังกฤษอยาง
หลากหลายทั้งใน 
และตางประเทศ
• เขียนสรุปความ 
บทวิจารณจาก
บทอานที่ตัดตอน
จากสื่อสิ่พิมพ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
• ใชภาษาตาง
ประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู
กับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น และ
เปนพื้นฐานในการ
พัฒนาแสวงหา
ความรู และเปด
โลกทัศนของตน
ตอสังคมโลก หรือ
เปนเครื่องมือ
พื้นฐานในการ
ศึกษาตอ หรือการ
ประกอบอาชีพ
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กลุม
ประสบ
การณ ชวงชั้นที่ 2

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4ชวงชั้นที่ 1

ความรูใน
คณิตศาสตร

• บวก และลบ
จํานวนนับไมเกิน 
100,000 และ 0 
คูณจํานวนสอง
หลักกับจํานวน
สองหลัก หารตัว
ตั้งไมเกินสี่หลัก
ตัวหารมีหนึ่งหลัก 
และการแกปญหา
คณิตศาสตร
• รู เขาใจความยาว 
ระยะทาง นํ้าหนัก 
ปริมาตร ความจุ
เวลา และเงิน 
และนําความรู
ใชแกปญหาใน
สถานการณตางๆ 
ได
• รวบรวมขอมูล 
และจําแนกขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
สิ่งแวดลอมในชีวิต
ประจําวัน และ
อภิปรายประเด็น
ตางๆ จากแผนภูมิ
รูปภาพ และ
แผนภูมิแทงได
• มีทักษะการ
สังเกต การจัดกลุม 
การเปรียบเทียบ 
การจําแนก ทักษะ
การรวบรวมขอมูล 
และการเชื่อมโยง

• รู เขาใจ
เรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ หา
พื้นที่ของรูปทรง
ตางๆ ใชความรู
เกี่ยวกับความยาว 
และพืน้ทีแ่กปญหา
ในสถานการณ
ตางๆ ได
• กําหนดประเด็น
และเขียน
ขอคําถามเกี่ยวกับ
ปญหาหรือ
สถานการณตางๆ 
รวมทั้งกําหนดวิธี
การศึกษา และ
การเก็บรวบรวม
ขอมูลที่หมาะสม
• เขาใจ และใชวิธี
การทางสถิติใน
การวิเคราะห 
นําเสนอขอมูล
• มีทักษะการ
วิเคราะห 
การประเมิน และ
ทักษะการสรุป
ความคิดเห็น

• บวก ลบ คูณ 
และหารจํานวน
นับเศษสวน 
ทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนง และ
รอยละ พรอม
ทั้งแกปญหา
คณิตศาสตรได
อยางคลองแคลว
• รู เขาใจ
ลักษณะสมบัติ
ของสามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม วงกลม 
ทรงกระบอก 
กรวย ปริซึม 
พีระมิด มุม และ
เสนขนาน
• รวบรวม และ
จําแนกขอมูล 
อธิบายไดวา
เหตุการณที่
กําหนดใหนั้น เกิด
ขึ้นอยางแนนอน, 
อาจจะเกิดขึ้นหรือ
ไมก็ได, ไมเกิดขึ้น
แนนอน
• มีทักษะการสรุป
อางอิง และการนํา
ความรูไปใช

• รู เขาใจเรื่อง
พีชคณิต ฟงกชั่น 
สมการ ใชวิธีการ
ทางสถิติ และ
ความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปน
ในการคาดการณ
อยางสมเหตุสมผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ
• เขาใจ สามารถ
ใชการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและ
นิรนัยได
• ใชความรู ทักษะ 
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
แกปญหาใน
สถานการณตางๆ 
ไดอยางเหมาะสม
ใชภาษา และ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการ
สื่อสาร สื่อความ
หมาย นําเสนอได
อยางถูกตองเชื่อม
โยงความรูทาง
คณิตศาสตรกับ
ศาสตรอื่นๆ
• มีทักษะการคิด
แกปญหาอยาง
สรางสรรค



53

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

กลุม
ประสบ
การณ ชวงชั้นที่ 2

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4ชวงชั้นที่ 1

ความรูใน
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี

• มีความรูเรื่อง
สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการดํารง
ชีวิต เขาใจหนาที่
ของระบบตางๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่
ทํางานสัมพันธกัน
• มีความรูเรื่อง
วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
• สํารวจ
สิ่งแวดลอม
ในทองถิ่น และ
อธิบายความ
สัมพันธของสิ่งมี
ชวีติกบัสิง่แวดลอม
• แสดงความ
กระตือรือรนสนใจ
ที่จะเรียนรู และ
ความซาบซึ้งตอ
สิ่งแวดลอมรอบตัว
ความมีเมตตา 
ความระมัดระวัง
ตอสิ่งมีชีวิตอื่น
• เขาใจความหมาย
และวิวัฒนาการ
ของวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
รูจักเลือกใช
เทคโนโลยีในชีวิต
ประจําวัน
อยางเหมาะสม

• เขาใจความ
สัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตตางๆ ใน
ระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
ผลกระทบตอมนษุย
และสิ่งแวดลอม
• เขาใจเรื่องสาร 
และสมบัติของสาร
• เขาใจความสําคัญ
ทรพัยากรธรรมชาติ 
นําความรูไปใช
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
• รู เขาใจการ
อนุรักษ และสราง
ความมั่นคงทาง
ดานพลังงาน ความ
จําเปนของโลก
ในการพัฒนา และ
ใชพลงังานทางเลอืก
พลังงานสะอาด 
เกิดความตระหนัก 
และรูจักการเลือก
ใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ที่
ไมสรางผลกระทบ
ทําลายสิ่งแวดลอม 
ไมสรางความ
สิ้นเปลืองในการ
ใชพลังงาน
ทรพัยากรธรรมชาติ 
รวมถึงไมสรางนิสัย
ของการเสพบริโภค
อยางไมรูจัก
พอเพียง
• ตั้งคําถามที่มีการ
กําหนดและควบคุม
ตัวแปร 

มีความรูเรื่อง
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลก ความสัมพันธ
ของกระบวนการ
ตางๆ ที่มีผล
ตอภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก
• ใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 
และจิตวิทยา
ศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรู 
การแกปญหา
• แสดงถึงความ
สนใจ มุงมั่น 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย
ในการสืบเสาะ
หาความรู
• ตระหนักใน
คุณคาของความรู
ทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ชื่นชม 
ยกยอง และเคารพ
สิทธิในผลงานของ
ผูคิดคน
• เขาใจการ
ทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร และ
พื้นฐานความรู
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การสรางงาน 
การคํานวณ 
การติดตอสื่อสาร
ผานคอมพิวเตอร
และเครือขาย
คอมพิวเตอร

• เขาใจเรื่อง
พลังงาน แรง 
และการเคลื่อนที่ 
ดาราศาสตร และ
อวกาศ
• อธิบาย
ความรู และใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใน
การดํารงชีวิต การ
ศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม และทํา
โครงงานหรือสราง
ชิ้นงานตามความ
สนใจ เผยแพรตอ
สาธารณะ
• มีความสามารถ
ในการนําแนว
ความคิด หลักการ 
เทคนิค ความรู 
วิธีการ 
กระบวนการ
ทางเทคโนโลยี
มาประยุกตใชใน
การทํางานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน พรอม
ทั้งเพิ่มพูนทักษะ 
และประสบการณ
ชีวิต
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กลุม
ประสบ
การณ ชวงชั้นที่ 2

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 3 ชวงชั้นที่ 4ชวงชั้นที่ 1

ความรูใน
อาชีพ

• เขาใจประโยชน
ของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน มี
ทักษะในการสราง
ของเลน ของใช
อยางงาย
• เขาใจการทํางาน
ของครอบครัว มี
ลักษณะนิสัย
การทํางานที่
กระตือรือรน 
ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม

คิด คาดคะเน
คําตอบหลาย
แนวทาง วางแผน 
และลงมือสํารวจ
ตรวจสอบ 
วิเคราะหและ
ประเมินความ
สอดคลองของ
ขอมูล และสรุป
สรางคําตอบความ
รูที่ได
• มีความ
สามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร
ประมวลผลขอมูล
ใหเปนสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นําเสนองาน และ
ใชคอมพิวเตอร
สรางชิ้นงานหรือ
โครงงานอยางมี
จิตสํานึก และรับ
ผิดชอบ

เขาใจแนวทาง
การเลือกอาชีพ 
มีเจตคติที่ดีเห็น
ความสําคัญของ
การประกอบอาชพี 
มีทักษะพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการ
ประกอบอาชีพ

• มีทักษะการ
ทํางานรวมกัน 
การทํางานอยาง
เปนระบบ มีการ
วางแผน ติดตาม 
ประเมินผล 
และมีความคิด
สรางสรรค 
• มีลักษณะนิสัย
การทํางานที่ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย มีมารยาท 
และมีจิตสํานึกใน
การใชทรัพยากร
อยางประหยัด 
และคุมคา

มีประสบการณตอ
อาชีพที่สนใจ และ
สามารถประเมิน
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
ที่สอดคลองกับ
ความรู ความถนัด 
ความสนใจของตน
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แนวทางการเขียนแผนหัวขอการจัดกระบวนการเรียนรู
 หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ กําหนดให
 ครอบครัวสามารถจัดเวลาเรียนเปนรายภาค รายป หรือชวงช้ันก็ได โดยเวลา
เรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู กลุมประสบการณ สามารถปรับยืดหยุนตามบริบท
จุดเนน ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยใหมีเวลาเรียนเหมาะสมท่ีจะ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่ปรับใช  
 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพ สามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของ
ผูเรยีน โดยคาํนงึถงึความแตกตางระหวางบคุคล ผูจดัการศกึษาสามารถจดัการเรยีนการสอน
ไดหลากหลายรูปแบบตามปรัชญา และความตองการ ในการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุคุณภาพ
ตามมาตรฐาน โดยอาจสอดแทรกบูรณาการสาระวิชาตางๆ รวมท้ังสมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคเขาดวยกัน ตามแนวคิดหรือปรัชญาการศึกษา สภาพและบริบท
ที่มีลักษณะเฉพาะของกลุมเปาหมายนั้นๆ และควรใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ มีการประยุกตความรูมาใชในสถานการณตางๆ ใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหคิดได ทําได คิดเปน ทําเปน และเกิดการ
ใฝรูอยางตอเนื่อง
 ตัวอยางการเขียนกระบวนการจัดการเรียนรู เชื่อมโยงตามมาตรา 24 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
 1. จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
 2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
นําความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
 3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
 4. จัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสดัสวนสมดลุ
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
 5. จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
 6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่
 ตัวอยางการเขียนกระบวนการจัดการเรียนรูของครอบครัว ก.
 การบรรลุถึงเปาหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนมนุษย พัฒนาชีวิตใหดีงาม 
จําเปนจะตองมีองคความรู และกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกัน ในสวนของกระบวนการ
เรียนรูจะประกอบทั้งที่เปนไปตามธรรมชาติของตัวเด็ก และที่มีกระบวนการจัดการของ
พอแม ตามกรอบแนวทางดังนี้
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 1. การเรียนรูอยางเปนทางสายกลาง เริ่มจากความสนใจใครรูที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ภายในตัวเด็ก ประสานกับประสบการณการจัดกระบวนการของผูใหญ ทําใหเกิดสภาวะ
แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู กระตุนเราทาทายใหเด็กคนหา พรอมทั้งเปดโอกาสใหเด็ก
มีเสรีภาพในการแสดงความตองการ เพื่อนําไปสูการคนพบความสนใจความถนัดของตัวเด็ก
 2. การเรยีนรูอยางเปนระบบของการบรูณาการ สมัพนัธเชือ่มโยงสาระความรูตางๆ 
เขาดวยกัน สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวระหวาง “การรู” กับ “การเปน” ใหมากที่สุด
 3. การเรยีนรูจากการไดลงมอืสมัผสัจรงิ ฝกฝนปฏบิตัใิหเกดิประสบการณตรงจาก
ความจริงในสถานที่จริง จากการไดใกลชิดธรรมชาติ การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 
นอกจากเพือ่ใหไดรูเหน็อยางเปนจรงิแลว ยงัชวยหนนุสรางความรกั และความสขุในการเรยีนรู
ดวย
 4. การเรียนรูจากการฝกฝนทักษะการคิด ใหคิดได คิดเปน คิดแยบคาย คิดตรง
ตามความเปนจรงิ ซึง่ในทางพระพทุธศาสนาเรยีกวา โยนโิสมนสกิาร ดวยการฝกฝนวธิกีารคดิ
เชน คิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย คิดแบบแยกแยะสวนประกอบ คิดแบบอริยสัจ คิดแบบ
ตั้งคําถามแลวหาคําตอบ คิดแบบอรรถสัมพันธ คิดอยางเชื่อมโยง เปนตน
 5. การเรียนรูจากการพัฒนาสติ และสมาธิ ดวยการฝกฝนจากการทํางาน ทํา
กิจกรรมที่มีความสมํ่าเสมอเปนจังหวะแบบแผน อาทิ งานหัตถกรรม งานศิลปะแขนงตางๆ 
และการฝกปฏิบัติภาวนาตามหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
 6. การเรียนรูดวยตนเองและโดยกลุม ใหเกิดความเพียรพยายามที่จะเรียนรูดวย
ตนเอง และสามารถเรียนรูรวมกับกลุมเพื่อนได มีความเชื่อมั่นในตนเองอยางเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกตางของผูอื่น มีความรับผิดชอบหนาที่ของตนพรอมกับการชวยเหลือคนอื่นๆ 
เพื่อใหงานของกลุมประสบความสําเร็จ
 ตัวอยางการเขียนกระบวนการจัดการเรียนรูของครอบครัว ข.
 1. ไมกําหนดแบบแผนตายตัว เรียนตามความสนใจ ตามสภาพจริงของชีวิต หาก
จะมีก็เปนเพียงกรอบหรือแนวทางใหลูกไดเลือกเรียนรูในแตละวัน
 2. เรียนรูผานการทํากิจวัตรประจําวัน ทั้งในสวนที่เปนหนาที่ตอตนเอง และผูอื่น
 3. เรียนรูผานการแสวงหาความรูดวยตนเอง ศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห เชื่อมโยง 
จากสิ่งแวดลอมรอบตัว ปรึกษา ซักถาม ทดลอง ลงมือปฏิบัติ
 4. เรยีนรูผานการละเลนตางๆ ท้ังเลนคนเดยีว และรวมกบัเพือ่นๆ รอบบาน รวมถึง
การเลนดนตรี กีฬา และการทํางานอดิเรกตางๆ
 5. เรียนรูผานโครงงานของครอบครัว ซ่ึงดําเนินการตามวิถีชีวิตและตามฤดูกาล  
อาทิ โครงงานที่อยูอาศัย ตอเติม ซอมแซมบาน และเครื่องใชตางๆ โครงงานดานเกษตร
ทําสวน ปลูกผัก ขายผัก หมักปุย  โครงงานแปรรูปอาหาร ผัก ผลไม สมุนไพร โครงงานเพื่อ
สิ่งแวดลอม แยกขยะในบาน ลดปริมาณถุงพลาสติก  โครงงานเพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อเด็กใน
ชุมชนทุกวันเสาร โครงงานทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ ฯลฯ
 6. เรียนรูรวมกับโรงเรียนในชุมชน เชน ขอเขาฟงรายวิชาท่ีสนใจ รวมกิจกรรม
ใชหองสมุดโรงเรียน เปนตน
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แนวทางการเขียนแผนการวัด และประเมินผล
 รายละเอียดของการวัด และประเมินผลการเรียนรู ของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ตามกําหนดในหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแสดงไวในตอนท่ี 3 “การวัด
ประเมินผล และการกํากับคุณภาพการศึกษา”  
 สาํหรับในตอนน้ี ซึง่เปนการเขยีนแผนการจดัการศกึษาหวัขอการวดั และประเมนิผล
ขอเสนอตัวอยางไวเพื่อพิจารณา 2 ตัวอยาง  
 ตัวอยางการเขียนแผนการวัด และประเมินผลของครอบครัว ก.
 1. วัด และประเมนิจากพัฒนาการความกาวหนาในแตละสาระ ดวยการใหลกูปฏบิตัิ
ลงมือทําเปนหลัก
 2. เก็บชิ้นงานในการทํางานตามมอบหมาย พิจารณาพัฒนาการ เชน ลายมือ การ
สรุปเนื้อหา ความเปนระเบียบชัดเจนในการจดบันทึก เปนตน
 3. ทดสอบดวยการสัมภาษณ ถาม-ตอบ (Oral Test) เพื่อใหถายทอดหรือแสดง
ความคิดเห็นอันมีลักษณะทันทีเฉพาะหนา
 4. สอบถามจากบคุคลทีเ่กีย่วของสมัพนัธใกลชิดกับลกู ในเรือ่งท่ีเก่ียวกับลกัษณะนสิยั
มารยาท การแกปญหา การใชไหวพริบสติปญญา การโตตอบใชเหตุผล เปนตน
 5. นําขอมูลที่ไดจากทุกประเด็นมาประเมินผลบันทึกเปนลายลักษณอักษร
 ตัวอยางการเขียนแผนการวัด และประเมินผลของครอบครัว ข.
 1. ดวยการสังเกตอยางใกลชิดของพอแม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแกปญหา การ
เขากับคนอื่น การกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น ความสนใจใครรู 
สมาธิ ความเพียร การตอยอดความรูสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน เปนตน
 2. ใชแบบบนัทกึผลพฒันาการ ทัง้กอนหนาการปฏบิตังิาน ระหวางการปฏบิตังิาน 
และหลังการปฏิบัติงาน
 3. ใชบันทึกชวยจํา บันทึกการเรียนรูของลูก เก็บผลงาน สมุดภาพ ใบงาน ชิ้นงาน 
แฟมสะสมงาน เปนหลักฐานรองรอยการเรียนรู
 4. บันทึกภาพถาย วิดีโอ พฤติกรรม อากัปกิริยา คําพูด การแสดงออก ฯลฯ เพื่อ
ใหเห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
 5. พจิารณาจากผลการดําเนนิงานโครงงาน ทีล่กูตองคดิประเดน็และสรางสรรคได
ดวยตนเอง
 6. ใชแบบทดสอบความรูในสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา
ตางประเทศ
 7. ประเมินสอบถามจากเพ่ือน ญาติพี่นอง และคนรอบขาง รวมท้ังการใหลูก
ประเมินตนเองประกอบดวย
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ตัวอยางการจัดตารางการเรียนรู
 คนเราทกุคน อาจเกดิมามคีวามแดกตางกนั ไมวาจะเปน เพศ ฐานะ ลกัษณะหนาตา 
สูง-ตํ่า ดํา-ขาว ควาคิด ความชอบ ความถนัด และอื่นๆ ก็ตาม แตสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนๆ กัน
คือ เวลาในวันหนึ่งๆ ของการดํารงชีวิต คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตสวนใหญมักผานชีวิต
มาบนวนัเวลาทีม่คีา หลายคนถอืกาํเนดิ และเตบิโตมาจากครอบครวัทีย่ากจน ดาํเนนิชวีติมา
ดวยภาระงานที่หนัก และยากลําบาก มีเวลาพักผอนหยอนใจหรือใหกับความบันเทิงเริงรมย
นอย แตเขาสามารถประสบความสาํเรจ็อยางงดงามไดในทีส่ดุ กด็วยเหตวุา ภาระงานอนัเปน
กจิกรรมชวีติในแตละชวงเวลาของชวีติเขานัน้ เปนประสบการณทีม่คีณุคา ซึง่ทานเหลานีต้าง
มองเหน็วา คณุคาดงักลาวนีค้อืคณุคาเชงิการเรยีนรู แมจะผดิพลาด กร็ูทีจ่ะแกไข ปรบัตวัใหม 
ทาํใหเขาใชประโยชน และตอยอดยกระดับคณุภาพชวีติของตนบนเปาหมายชวีติของเขาอยาง
มีความหมายได ทานเหลานี้จึงตระหนักรูในคุณคาของเวลา และถือวาเวลาเปนองคประกอบ
สาํคญัของความมรีะเบยีบวนิยัในตนเอง และหมูคณะ อนันาํไปสูความสาํเรจ็ผลตามเปาหมาย
ใดๆ ที่ตั้งไว ได 
 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของแตละครอบครัว ก็เชนเดียวกัน ที่อาจมีความ
แตกตางกัน ทั้งหลักคิด ปรัชญา จุดมุงหมาย และอื่นๆ แตสิ่งที่ทุกครอบครัวตางก็มี เวลาใน
วันหน่ึงๆ ของการดําเนนิชวีติตรอบครวัเหมอืนๆ กนั หากครอบครวัผูจดัการศกึษาตระหนกัวา
การศึกษา คือกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต และตระหนักในความหมายและคุณคาของเวลา 
ตอความสุขความสําเร็จในชีวิตแลว ก็คงสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไปสูผลสําเร็จตาม
เปาหมายได ซึ่งจะดีไดในระดับใดนั้น ก็ขึ้นอยูกับองคประกอบรายละเอียดอื่นๆ อีกหลาย
ประการ แตในที่นี้เพียงประสงคใหตระหนักในองคประกอบหลักเบื้องตน ไดแก การใชเวลา
อยางมีคุณคา และมีความหมายตอเปาหมายการจัดการศึกษาของแตละครอบครัวที่ไดจัด
วางไวนั้น 
 แมการจัดการศึกษาโดยครอบครวั จะเปนการจดัการศกึษาของกลุมเปาหมายเฉพาะ 
ที่เขาใจกันทั่วไปวา เปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม แตคําวา ตามอัธยาศัย นั้นก็ควร
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มีจุดมุงหมาย และเปาหมายในการจัดการศึกษากํากับอยูดวย มิใชวา เวลาใดใครเรียนก็เรียน 
เวลาใดไมใครเรียนก็ไมเรียน ซึ่งหากเวลาที่ไมใครที่จะเรียนเปนสวนที่นอกเหนือการประมวล
เปนผลของการเรียนรูดวย และหากมีในสัดสวนเวลาที่มากกวารอยละ 60 80 หรือ 90 แลว 
จะเปนเชนไร ดังนั้น พึงทําความเขาใจใหไดวาการศึกษาคือ กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
นั้น การออกแบบกระบวนการเรียนรูในแตละชวงเวลาในการดําเนินชีวิต ที่ไมรูสึกวามีความ
เครงครัดเชิงบังคับกะเกณฑมากจนเกินไป จึงควรหรือสามารถออกแบบใหใกลเคียงกับหรือ
เปนแบบตามอัธยาศัยใหมากที่สุดได โดยมีวิธีสรางแรงจูงใจใหมีความทาทาย ความอยากรู
นําไปสูความอยากเรยีน อยากคนหา เพือ่ทีจ่ะรูในสิง่นัน้ข้ึนมา อธัยาศยัในการเรยีนรูเรือ่งนัน้ๆ 
ก็จะเกิดขึ้นกับผูเรียน กิจกรรมการเรียนรูก็จะดําเนินตอไปอยางมีชีวิตชีวา เต็มอกเต็มใจใน
ชวงเวลาที่ครอบครัวผูจัดตองการได อันเปนไปตามเปาหมาย และจุดมุงหมายที่ครอบครัวได
จดัวางไว และหากสามารถทาํใหเปนกาํหนดทีม่คีวามสมํา่เสมอ ทาํนองวา เปนระบบระเบยีบ
ของการใชเวลาอยางมคีณุคาและความหมาย ตอเปาหมาย และจดุมุงหมายของชวีติ และการ
ศึกษาแลว ยอมเปนการดี อันจะเปนหลักประกันในคุณภาพ และความสําเร็จของการจัดการ
ศึกษาไดมากขึ้น
 ดังนั้น จึงขอเสนอกรอบแนวทางการจัดตารางการเรียนรูแบบกวางๆ เพื่อเปน
ตวัอยางแกครอบครวัผูจดัการศกึษาไดพจิารณาเปนแนวทาง และปรบัใชตามความเหมาะสม
กับผูเรียน และสถานการณในแตละชวงวัน และเวลาที่อาจมีเหตุการณสําคัญแทรกซอนขึ้น
มา หรือเปลี่ยนแปลงบางอยางไป ซึ่งจะพบวา ปจจุบันเปนไปไดมากวา จะมีความพลิกผัน 
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดเสมอ 

ตัวอยาง การจัดตารางการเรียนรู  

หมายเหตุ : รายละเอียดสาระ และกิจกรรม กําหนดตามสัดสวนนํ้าหนัก (%) อยางยืดหยุน
ตามธรรมชาตขิองผูเรยีน ตามกรอบสาระการเรยีนรู/กลุมประสบการณทีจ่ดัไวในแตละระดบั
ชั้นของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว

เวลา

วัน
ภาคเชา ภาคคํ่าภาคบาย หมายเหตุ

จันทร
อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร
เสาร

อาทิตย

ศึกษาคนควา
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ศึกษาคนควา
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ศึกษาคนควา
เรียนรูโลกกวาง
เรียนรูโลกกวาง

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

(ควร ปรับ
เปลี่ยน ให
ยืดหยุนตาม
สถานการณ 
และตามความ
เหมาะสมกับ
ผูเรียน)

สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
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แบบการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว

1. ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว
  บิดา ………………………………………………..……………………………………………............…
  วฒุกิารศกึษา ………………………………………………………………………….........……………
  ประสบการณ ………………………………………………………………………........………………
  อายุ …………………… อาชีพ …………........................…………………………………………..
  ทีอ่ยู …………………………………………………………………............……………………………..
  ………………………………………………………………………………………...............…………….  
  มารดา ……………………………………………………………………..........…………………………
  วฒุกิารศกึษา ………………………………………………………………………….........……………
  ประสบการณ ………………………………………………………………………........………………
  อายุ …………………… อาชีพ …………........................…………………………………………..
  ทีอ่ยู …………………………………………………………………............……………………………..
  ………………………………………………………………………………………...............…………….  
2. ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
    2.1  ระบุขอมูลของผูเรียน 
  ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………...........…
  วัน เดือน ปเกิด ………………………………………………….…. อายุ ………………….…….….
 ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมากอน)  
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
 …………………………………………………………………………………........................…………………..

แบบการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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 2.2 พัฒนาการของผูเรียน (ระบุการพัฒนาการของผูเรียน/ความสามารถพิเศษ/ความ
ตองการพิเศษ)

 พัฒนาการตามวัย
 พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ
 พัฒนาการตามความตองการพิเศษ

 …………………………………………………………………………………........................…………………..
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
3. ระดับที่จัดการศึกษา 
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
    เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว  
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
 …………………………………………………………………………………………….........................………..
4. จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
5. รูปแบบการจัดการศึกษา  (โปรดระบุ)

 จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไมสามารถรวมกิจกรรมกับกลุม
บานเรียน หรือครอบครัวอื่น และมีความสนใจเฉพาะดานแตกตางกัน

 จดัการศกึษาแบบมขีอตกลงรวมกบัโรงเรยีนหรอืหนวยงานอืน่  โดยมกีารเขาไป
ใชทรัพยากรในโรงเรียนหรือเขาไปทํากิจกรรมรวมกัน เนื่องจากตองการใหบุตรไดมีความรู
ประสบการณที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบโรงเรียน 

 จัดการศึกษาแบบกลุมครอบครัวที่มีแนวคิดคลายๆ กัน เปนการจําลองสังคม
เล็กๆ เชื่อวาการ เชื่อมโยงกับกลุมเปนการชวยเสริมพัฒนาการของบุตรได

 จัดการศึกษาแบบรวมศูนย  จัดการแบบศนูยการเรยีน  เนือ่งจากตองการใหบุตร
มีสังคมพอแมทํางานนอกบานทั้งคูจึงมอบหมายใหผูท่ีเห็นวามีความเหมาะสมมาทําหนาท่ี
จัดกระบวนการเรียนรู

 อื่นๆ (ระบุ)
6. การจัดสาระการเรียนรู 
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
 …………………………………………………………………………………........................…………………..
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หมายเหตุ : เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุ งหวังเปนไปตามความประสงคของครอบครัว 
ผูจัดการศึกษา

กิจกรรม
(หมายถึงองคความรู 

ทักษะ คานิยมที่ผูเรียน
เรียนรูเพื่อชวยนําพาให

บรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนด)

เปาหมายคุณภาพผูเรียน
ที่มุงหวังในชั้นป/ชวงชั้น/

ระดับการศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู/
กลุมประสบการณ

7. การจัดกระบวนการเรียนรู
 ………………………..........................…………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………….........................……………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….........................…….
8. การวัด และประเมินผลการเรียนรู
 ………………………..........................…………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………….........................……………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….........................…….
9. อื่นๆ (ครอบครัวสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดที่เห็นวาเปนประโยชนตอผูเรียนได)
 ………………………..........................…………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………….........................……………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….........................…….
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ตัวอยางตารางการบันทึกผลการวัด และ

ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตัวอยาง ตารางบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป 

ตัวอยาง ตารางบันทึกผลการประเมินพัฒนาการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

รายการ
คุณลักษณะ

อันพึง
ประสงค

รายการ
พัฒนาการ

การอาน

การคัด

วิเคราะห

และ

การเขียน

ตัดสิน
ผลการ
ประเมิน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ปที่ 1 ปที่ 2 สรุปผลปที่ 3

ดีเ
ยี่ย

ม

ดีเ
ยี่ย

ม

ดีเ
ยี่ย

ม

ดีเ
ยี่ย

ม

ดี ดี ดี ดี

คว
รป

รับ
ปร

ุง

คว
รป

รับ
ปร

ุง

คว
รป

รับ
ปร

ุง

ผล
กา

ร
ปร

ับป
รุง

ผล
กา

ร
ปร

ับป
รุง

ผล
กา

ร
ปร

ับป
รุง

ผา
นเ

กณ
ฑ


กา

รป
ระ

เม
ิน

 ดีเยี่ยม

 ดี

 ผานเกณฑการประเมิน

 ควรปรับปรุง

 ดีเยี่ยม

 ดี

 ผานเกณฑการประเมิน

 ควรปรับปรุง

 ดีเยี่ยม

 ดี

 ผานเกณฑการประเมิน

 ควรปรับปรุง

 ดีเยี่ยม

 ดี

 ผาน

เกณฑการ

ประเมิน
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ตัวอยาง ตารางแสดงกลุมประสบการณ และเปาหมายคุณภาพผูรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 1
กลุมประสบการณ

ชวงชั้นที่ 3ชวงชั้นที่ 2

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง

ชวงชั้นที่ 4

ตวัอยาง แสดงสดัสวนคาน้ําหนกั การจัดสาระการเรยีนรู กลุมประสบการณ ในแตละระดบัชัน้ 
(สัดสวนคานํา้หนกันีส้ามารถปรบั และพฒันาใหมคีวามเหมาะสมระหวางการจดักระบวนการ
เรียนรูได)

หมายเหต ุ: การแสดงสดัสวนคานํา้หนกัใชสาํหรบัผูเรยีนทีม่คีวามตองการพเิศษ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

สาระการเรียนรู หรือกลุม
ประสบการณ

กลุมประสบการณที่ 1

กลุมประสบการณที่ ......

รวม

กลุมประสบการณที่ ......

กลุมประสบการณที่ 5

กลุมประสบการณที่ 4

กลุมประสบการณที่ 3

กลุมประสบการณที่ 2

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

สัดสวนนํ้าหนัก 
(%) ป.1-3

ป.1

(15)

(15)

(20)

(20)

......

......

100100 100 100 100100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

(10)

ม.1ป.4 ม.4ป.2 ม.2ป.5 ม.5ป.6 ม.6ป.3 ม.3

สัดสวนนํ้าหนัก 
(%) ป.4-6

สัดสวนนํ้าหนัก 
(%) ม.1-3

สัดสวนนํ้าหนัก 
(%) ม.4-6

มัธยมศึกษา
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ตัวอยางแบบคําขออนุญาตจัดการศึกษา

ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เรียน ผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ...................................................................................

  ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว) ..............................................................................................

เลขประจําตัวประชาชน ................................................................ อาชีพ ...................................................

ที่อยูที่ปรากฏตามทะเบียนบาน ...................................................................................................................

ถิ่นที่พักอาศัยเปนประจําอยูในปจจุบัน ........................................................................................................

มีความประสงคขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ใหแก

  1. ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว ......................................................................................................

เลขประจําตัวประชาชน ...................................................... เกี่ยวของเปน .................. ในระดับการศึกษา/

ประเภท ................................................................... ตั้งแตปการศึกษา ............................. เปนตนไป ฯลฯ

  โดยมีผูจัดการศึกษาคือ

  นาย, นาง, นางสาว ......................................... เลขประจําตัวประชาชน ...................................

วุฒิการศึกษา ........................... สถาบัน ...................................................................... ป พ.ศ. ..................

อยูบานเลขที่ ............................ ถนน ................................................ ซอย .................................................

ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................

สถานที่ซึ่งใชจัดการศึกษา เลขที่ ............... ถนน ................................................ ซอย ................................

ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................

  พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้

   สําเนาหรือภาพถาย ทะเบียนบานของครอบครัว และผูเรียน

   ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา

   สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา

   แผนที่จัดการศึกษา

   อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ตัวอยาง
แบบยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

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

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

ลงชื่อ ............................................................................ ผูยื่นคําขอ

( ............................................................................. )

รูปถาย
นักเรียน
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เรื่อง ขออนุญาตใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน นาย, นาง, นางสาว .....................................................................................................................

  ตามทีท่านไดยืน่คาํขออนญุาตใหจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดนครอบครวั ใหแก ด.ช., ด.ญ., นาย, 

นางสาว ................................................. ระดบัการศกึษา/ประเถท .......................................... ณ สาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา ................................... เมื่อวันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ................ นั้น

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................ พิจารณาแลวมีมติ

 อนุญาตใหจัดการศึกษา

 ไมอนุญาตใหจัดการศึกษา เนื่องจาก ...................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

  หากไมเห็นดวยกับมติดังกลาว และมีประสงคจะยื่นอุทธรณใหดําเนินการภายใน 15 วัน นับแต

วันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตัวอยาง
แบบยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เขตพื้นที่การศึกษา ..................................................................

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

ขอแสดงความนับถือ

( ............................................................................. )

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................

ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา .........................................
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  ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... อนุญาตให นาย, นาง, นางสาว 

.................................................... จัดการศึกษาโดยครอบครัว แก (ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว/ระดับการ

ศึกษาประเภท) .............................................................................................................................................

ตามหนังสือเลขที่ .................................... ลงวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................

  บัดนี้ นาย, นาง, นางสาว .................................................................................. ไดยื่นขอยกเลิก

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เนื่องจาก ....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

  อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

พ.ศ.2547 ขอ 8 (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................................................. จึงขอยกเลิก

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของ นาย, นาง, นางสาว .............................................................................

  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตันไป

ตัวอยาง
คําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว (กรณีครอบครัวขอยกเลิกเอง)

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................

ที่ ........................ / .......................

เรื่อง ใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................

( ............................................................................. )

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................



คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

69

  ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... อนุญาตให นาย, นาง, นางสาว 

............................................................... จัดการศึกษาโดยครอบครัว แก (ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว/ระดับ

การศกึษาประเภท) .......................................................................................................................................

ตามหนังสือเลขที่ .................................... ลงวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................

  บดันี ้นาย, นาง, นางสาว ......................................................................... มไิดดาํเนนิการปรบัปรงุ

การจดัการศกึษา ตามทสีาํนกังานคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเสนอแนะ และคณะกรรมการเขตพืน้ที่

การศกึษามมีตใิหยกเลกิจดัการศกึษา ในคราวประชมุครัง้ที ่...... / ...... ลงวนัที ่...... เดอืน ........... พ.ศ. ........

  อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

พ.ศ.2547 ขอ 8 (2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................................................. จึงขอยกเลิก

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของ นาย, นาง, นางสาว .............................................................................

  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตันไป

ตัวอยาง
คําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว (กรณีคณะกรรมการมีมติยกเลิก)

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................

ที่ ........................ / .......................

เรื่อง ใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................

( ............................................................................. )

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................



ภาคผนวก ช

สิทธิของครอบครัวผูจัดการศึกษา

โดยครอบครัว

สิทธิประโยชนตามกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
 มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้
 (1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึง
อยูในความดูแล ที่ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
 (3) การลดหยอนหรอืยกเวนภาษสีาํหรบัคาใชจายการศกึษาตามทีก่ฎหมายกาํหนด
 มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้
 (1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่ง
อยูในความดูแลรับผิดชอบ
 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกําหนด
 (3) การลดหยอนหรอืยกเวนภาษสีาํหรบัคาใชจายการศกึษา ตามท่ีกฎหมายกาํหนด
 มาตรา 61 ใหรฐัจัดสรรเงินอดุหนนุการศกึษาท่ีจดัโดยบุคคล ครอบครวั องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ตามความเหมาะสม และความจําเปน
 มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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การอุดหนุนคาใชจายรายหัว
 ครอบครวัผูจัดการศกึษาโดยครอบครวัและผูจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามมาตรา 12
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จะไดรับเงินอุดหนุนคาใชจาย และ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ทั้งนี้ การเบิกจาย
เงินอุดหนุนดังกลาว สามารถดําเนินการไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

บัตรประจําตัวผูเรียน
 หลังจากอนุญาตใหครอบครัวจัดการศึกษาแลว สํานักงานเขตพื้นท่ีจะเปนผูออก
บัตรประจําตัว แกผูเรียน ซึ่งรูปแบบ และขนาดของบัตรใหอยูในดุลยพินิจของสํานักงาน โดย 
(เลข)ประจําตัวผูเรียนใหเปนไปตามลําดับที่ของการไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อใชเปนหลักฐานใน
การติดตอกับหนวยงานอื่นๆ และการเขาถึงบริการทางการศึกษาตางๆ
 การเขารับการฝกนักศึกษาวิชาทหาร
 ผูเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวที่ประสงคจะเรียนวิชาทหารหรือเรียนรักษา
ดินแดน (รด.) จะตองผานเกณฑตามที่กรมการรักษาดินแดนกําหนด โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูประสานใหผูเรียน ไดสมัครเขาเรียนวิชาทหาร 

การสนับสนุนตามความตองการ และความจําเปนของครอบครัว
 การสงเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษาโดยครอบครวั ควรคาํนงึถงึ ความสอดคลอง
ตามความตองการ และความจําเปนของครอบครวั ซึง่มจีดุเนนขึน้กบัชวงระยะของการเขารวม
มีสวนในการจัดการศึกษาใหกับบุตร คือ ในชวงที่สนใจอยูระหวางการตัดสินใจ ชวงตัดสินใจ
จดัการศกึษา ชวงเริม่ตนจดัการศกึษา และชวงจดัการศกึษามาระยะหนึง่มปีระสบการณแลว  
มีรายละเอียดที่ควรพิจารณา ดังนี้
 ชวงสนใจอยูระหวางการตัดสินใจ
 สิ่งที่ครอบครัวตองการมากที่สุด คือ ขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการศึกษา
บานเรียน เรื่องที่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ตัวอยางประสบการณของ
ครอบครัวที่ไดจัดการศึกษาแลว รวมทั้งครอบครัวบานเรียนในจังหวัด/พื้นที่เดียวกันที่จะ
สามารถติดตอได เพื่อนํามาพิจารณาวาครอบครัวของตนมีความพรอมเพียงใด
 ชวงตัดสินใจจัดการศึกษา
 สิง่ทีค่รอบครวัตองการมากทีส่ดุ คอื การไดรบัการคุมครองในสทิธกิารจดัการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน การไดรบัการปฏบิติัตามสทิธใินการยืน่คาํขออนญุาต แนวทาง และตวัอยางในการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อนํามากําหนดทิศทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรูใหกับบุตร และจัดทําแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
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 ชวงเริ่มตนจัดการศึกษา
 สิ่งที่ครอบครัวตองการมากที่สุด คือ 
 (1) การเสริมความรู และทักษะเพื่อการเปนนักจัดการเรียนรูท่ีดี และมีความรู
ความเขาใจในการวัด และประเมินผล
 (2) การมีแหลงเรียนรูที่ดีในพ้ืนท่ี เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยวิทยาศาสตร 
อุทยานการเรียนรู สวนสัตว ฯลฯ
 (3) การมีกลุมครอบครัวบานเรียนเพื่อการจัดกิจกรรมเรียนรูรวมกัน
 (4) การมีโอกาสไดเขาถึง และใชทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียน สถาบันตางๆ  
เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ หองดนตรี ฯลฯ ตลอดจนอาจมีการเรียนรูรวมกับโรงเรียน
ในบางวิชาบางกิจกรรม
 (5) การมีสิทธิเทาเทียมเชนเดียวกับนักเรียนในระบบ เชน เงินอุดหนุนการศึกษา  
การลดหยอนหรือยกเวนภาษีคาใชจายการศึกษา บัตรประจําตัวนักเรียน การเรียน รด. 
การไดรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนผูมีความสามารถพิเศษ  การเขารวมประกวด  
การประกาศเกยีรตคิณุเมือ่มผีลงานดเีดน การเขารวมกจิกรรมทางวชิาการ กฬีา กจิกรรมเพือ่
การพัฒนาเยาวชนตางๆ ฯลฯ
 ชวงจัดการศึกษามีประสบการณแลว
 สิง่ทีค่รอบครวัตองการมากทีส่ดุ คอื ความเขาใจ และความยดืหยุนในการกาํกบัดแูล
จากเจาหนาทีภ่าครฐั  พรอมทัง้การไดรบัความเคารพ และการปฏบิตัอิยางถกูตองในสทิธเิดก็ 
สทิธคิรอบครวั  เพือ่เปดโอกาสใหครอบครวัไดทดลอง ไดสรางสรรคกระบวนการเรยีนรูอยาง
มคีวามแตกตางไปจากการศกึษาในระบบโรงเรยีน ตรงตามธรรมชาต ิและศกัยภาพการเรยีนรู
ของบุตรไดมากที่สุด
 ทั้งหมดขางตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมกับศูนยประสานงานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว กรุงเทพฯ ศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภูมิภาค และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญเพื่อการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางรอบดาน ดังเชนในเรื่องตอไปนี้
 1. การใหบริการทางขอมูลสารสนเทศของทั้งหนวยงานสวนกลางและในเขตพื้นที่ 
เชน เว็บไซต คลินิกใหคําปรึกษา ศูนยสารสนเทศ ศูนยฝกอบรมพอแมนักจัดการเรียนรู ฯลฯ
 2. ใหมกีารวจิยัสรางองคความรูถอดประสบการณการจดัการศกึษาโดยครอบครวั
อยางสม่ําเสมอตอเนือ่ง เพือ่ชวยเสรมิความมัน่ใจ ความรูความเขาใจทีถ่กูตองใหทัง้ครอบครวั
ที่สนใจ และที่กําลังจัดการศึกษา ทําใหนวัตกรรมการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งนี้มีพัฒนาการที่
เขมแข็งมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และมีสวนในการชวยแกปญหาในระบบการศึกษาโดยรวม
ของชาติได
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 3. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม/เครือขายครอบครัวบานเรียนในพื้นท่ี เพื่อใหเกิด
กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน การหนุนชวยซึ่งกัน และกัน ผอนเบาภาระของภาครัฐสวนหนึ่ง
 4. สงเสรมิ และพฒันาแหลงเรยีนรูในพืน้ที ่แหลงเทคโนโลย ีและสือ่ทางการศกึษา 
หองสมุดชุมชน ฯลฯ ทั้งในทางปริมาณ และคุณภาพ
 5. สงเสรมิโอกาสในการเขาถงึบรกิารทางการศกึษาของครอบครวั  มกีารประสานงาน
หนวยงานตางๆ ใหรับรู และตอบรับสิทธิผูเรียนในการศึกษาโดยครอบครัว อาทิ การลดราคา
บตัรเขาชมแหลงเรยีนรู  การเพิม่คณุสมบตัผิูเรยีนจากบานเรยีนในการสมคัรเขาฝกอบรม เขา
รับทุนการศึกษา ฯลฯ
 6. สงเสริมใหมีโครงการบานเรียนในโรงเรียนท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู เพื่อสราง และพัฒนาความรวมมือในเชิงการผสมผสานการศึกษาท้ัง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหเกิดผลเปนจริงขึ้น



ภาคผนวก ซ

หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
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ทีป่รกึษา
นายชนิภทัร ภมูริตัน เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
นางเบญจลกัษณ นํา้ฟา รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
นางพจมาน พงษไพบลูย ผูอาํนวยการสาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา

รายชือ่คณะทาํงานยกราง และจัดทําคูมอืการดําเนนิงานการจดัการศกึษาโดยครอบครวั
นางสาววนัเพญ็ สจุปิตุโต สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา
นางสาวสริมิา หมอนไหม สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา
นางสาวสวุณ ีพมิพกรรณ สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา
นางณฐัชยา เมน็ไธสง สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา
นางสรรพพร แตงสกลุ สาํนกัตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
นายธาํรงศกัดิ ์ธาํรงเลศิฤทธิ ์ สาํนกัวชิาการ และมาตรฐานการศกึษา
นายธญัญา เรอืงแกว สาํนกัวชิาการ และมาตรฐานการศกึษา
วาที ่ร.ต.อดุมศกัดิ ์ธนะกจิรุงเรอืง สาํนกัวชิาการ และมาตรฐานการศกึษา
นางสาวกญันกิา พราหมณพทิกัษ สาํนกัวชิาการ และมาตรฐานการศกึษา
นายประชา ออนรกัษา  สาํนกัวชิาการ และมาตรฐานการศกึษา
นางสาวบงัอร กมลวฒันา สาํนกัทดสอบทางการศกึษา
นายพสิฐิ นาคราํไพ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร
นายสทุธชิยั เดชสวุรรณนธิ ิ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร
นายชลธ ีกลุประดษิฐ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร
นางอารมณ บทมาตย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร
นางสาวฉลาด เสรมิปญญา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 3
นางสาวพนัธนา จาํปาทอง สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 1
นางสาววราภรณ อนวุรรตัน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3
นายเทอดชาต ิชยัพงษ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3
นางพจนา ทรพัยสมาน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค เขต 1
นางสดุา จนิตกานนท สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม
นายไพฑรูย สขุสคุนธ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1
นางอรพนิท เจรญิผล สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1
นางเลศิลกัษณ หอมกลิน่ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2
นายชาญวทิย อุนอนนัต สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 3
นายกติต ิกสณิธารา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 3
นายไตรรงค เจนการ   ขาราชการบาํนาญ
นางรจุเิรข แสงจติตพนัธุ ขาราชการบาํนาญ
นางสชุาดา ไชยรตัน สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
นายดสุติ ทองสลวย สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
นางอไุรวรรณ พนัธสจุรติ สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
นายชชัวาลย ทองดเีลศิ เลขานกุารสภาการศกึษาทางเลอืก
นางรชัน ีธงไชย ผูอาํนวยการโรงเรยีนหมูบานเดก็
นายสรุพล ธรรมรมด ี สถาบนัอาศรมศลิป
นายยทุธชยั เฉลมิชยั ทีป่รกึษาสมาคมบานเรยีนไทย
นางกนกพร สบายใจ  ผูแทนนายกสมาคมบานเรยีนไทย
นายศลีวตั ศษุลิวรณ รองผูอาํนวยการฝายวชิาการโรงเรยีนเพลนิพฒันา
นางภควรรณ ไชยมณกีร ผูจดัการศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาภเูกต็
นายสมเกยีรต ิ เงนิพดดวง ผูจดัการศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร
นางเสรมิศริ ิมัน่ตะพงษ ผูจดัการศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

รายชือ่คณะประชาพจิารณคูมอืการดาํเนินงานการจดัการศกึษาโดยครอบครวั 
นายไตรรงค เจนการ   ขาราชการบาํนาญ
นางสาวรุงนภา  นตุราวงค   ผูเชีย่วชาญ สพฐ. 
นางกลัยาณ ีอตุกฤษฎ สาํนกัทดสอบทางการศกึษา
นางอารมณ บทมาตย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร
นายวรีพนัธ จนัตยอด สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1
นางสธุนินัท พลูสมบตั ิ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1
นางดวงสดุา บรุเนตร สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1
นางสาวเยาวลกัษณ เทีย่งกระโทก สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 3
นางสาวสวุจ ีณ ถลาง สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี่
นางสาวธนารตัน พรหมสวุรรณ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี่
นางธนกิา โรจนไพฑรูยทพิย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 1
นางทพิาภรณ บตุรศรสีวย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 1
นางกนกพร เหรยีญประยรู สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 2
นางประภาศลิป ญาตเิจรญิ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 2
นางจรรยา เกตพุนัธ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 2
นางรุงทพิย โกสนิทรจติต สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 2
นางสาวนงนชุ อนนัตวฒันชยั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3
นางสาวกรณุา ภริมยธรรม สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3
นายธนกานต เกดิเสวยีด สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต 2
นายสมบตั ินชุนยิม สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1
นายปยตุ มนสัวมิล สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1
นางรตันา วงศแกว สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2
นายวรีตัน สานมุญั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2
นายสทุธ ิรูการนา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 1
นางสาวพนัธนา จาํปาทอง สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 1
นางไพรนิ วงศอายะ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 2
นางปภาวรนิท เรอืงประจวบกลุ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 2
นางสมจนิตนา ทาอบุล     สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 2
นางอธัยา บญุชวย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 2
นางสาวเพยีงทอง ไชยวงศคาํ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 4
นายศรทีลู ถาธญั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 4
นายเจรญิ พรประสทิธิ ์ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด
นางสาวเสาวร ีพมิพสวสัดิ ์ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด
นางอมัพกิา ภเูดช สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุ ีเขต 1

นางสาวติร ีพนัธพานชิ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต 2
นางสาวจรนิทร บุญญานนัท สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต 2
นางนชุนาถ ศิวเสน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นางกรณุา ธปูแพ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นางสุพชิฌาย แปงทา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายชลอ เอ่ียมสอาด สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายประเสรฐิ สุภริกัษ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
นายศานติ โพธิพ์ุม สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
นางศศิธร ดเีหมาะ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3
นางสาวก่ิงแกว ศรสุีภรกรกุล สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3
นางสุพรรณ ีสิงหเทศ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4
นางถนอมจิตร งามขาํ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4
นางสาวอัจฉรา หอมหวน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1
นางสาวยวุด ีววิฒันปฐพ ี สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1
นายเอ้ือน คงแกว สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
นางสมจิตร สลักศร ี สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
นายสมควร ล่ิมดลุย สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา
นางอวยพร อราม สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา
นางขวญัใจ พนัธมุจินดา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
นายวชัิยยทุธ วงศอุย สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
นายอนรุกัษ รุงเรอืง สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต
นายประสิทธิ ์สนทิ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต
นางสุดารตัน จูทอง สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต
นางสาวสิรสัิงวาลย คําเรอืง สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1
นางนชุร ีจันดาบุต สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1
นางรอยยะ สะยะมิง สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
นางสาวจิราวรรณ ยนืยง สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
นางสาวณฏัฐศศิ โคตรวบูิลย สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง
นายวฒันศักดิ ์รืน่รมย สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง
นางนวภา วงษอินมา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นางภคมน หริญัมณมีาศ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นายสิทธชัิย รวมจิตร สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
นางเพญ็จิตร สกุณการณ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
นายวนัชัย พนัธสิงหจบ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 1
นายชําเลือง ตรเีดชา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 1
นายสมบูรณ ออยแดง สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2
นางจิตตรตัน ศรสีม สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู เขต 1
วาท่ีร.ต.อนชุาต ิจูวตัร สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นางสาวสมพศิ รตันสุวรรณ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ เขต 1
นางรจีุวลัย แพฟน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ เขต 1
นางศันสนยี จันไกรผล สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
นางอรพนิท เจรญิผล สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
นางสาวนวลนอย เจรญิผล สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นางเลิศลักษณ หอมกล่ิน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นายโกศล สินธบุุญ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง)
นางเสรมิศิร ิม่ันตะพงษ ผูจัดการศึกษา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร
นางบุษบาภรณ เจรญิเกียรต ิ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3
นายแพทยเกรยีงศักดิ ์ลาภจตรุพธิ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
นางอรอําไพ ณะกัณฑ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2
พระสรยทุธ ชยปญโญ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
นายประเวศ เวชชะ ผูจัดการศึกษาสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายวรีวฒัน กังวาลนวกุล ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายวคิม กิตตริตันชัย ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
นายเอกชัย จินาจันทร ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
นายโจน จันได ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
นางชุมมาศ แปงหอม ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
นางจิรณัดา แสนหาญชัย ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
นางยองฮี อัน ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
นางวายกูุล ซิม้สมบูรณผล ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีเขต 2
นางวมิลรตัน วงคพานชิ ผูจัดการศึกษา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด
นายวรเทพ การณุรอบดลุ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต 1
นางอนนุชุ สงสกุลชัย ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต 1
นายพยงุ ศรนัยญูาตวิงศ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นางอุบลวรรณ เจรญิอนนัตกิจ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมน ีเขต 1
นางจารภุา พานชิศักดิ ์ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา
พ.ต.ท.ถริะวฒัน บุญยก ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
นางอิสรา เวชสัสถ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
นางภควรรณ ไชยมณกีร ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต
นางพรทิพย รจิุพรรณ ผูจัดการศึกษาสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1
นางวชัราภรณ วฒันนท ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นางสาวอภญิญา กรรณลา ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
นายอําหรน หลังนุย ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตลู
นางกนกพร สบายใจ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
นายกําราบ พานทอง ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
นางกิตมิา มณเฑยีรทอง ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง)
นางเยาวด ีศรพีนัธวานสุรณ ผูจัดการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
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