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รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตน�ให้ประช�ชนมีคว�มเสมอภ�คในก�ร 

ได้รับก�รศึกษ� โดยให้คว�มสำ�คัญและคว�มมีอิสระในก�รเลือกรับก�รศึกษ�ได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งมุ่ง 

ให้ก�รศกึษ�ท�งเลอืกได้รบัคว�มคุม้ครองและก�รส่งเสรมิทีเ่หม�ะสมจ�กรฐั ซึง่เป็นหลักก�รเดยีวกบัรฐัธรรมนญู

แห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยคว�มในม�ตร� ๔๒ ระบุว่�บคุคลย่อมมเีสรภี�พในวชิ�ก�ร ก�รศกึษ�อบรม 

ก�รเรียนก�รสอนก�รวิจัย และก�รเผยแพร่ง�นวิจัยต�มหลักวิช�ก�รย่อมได้รับคว�มคุ้มครอง ทั้งนี้เท่�ที่ไม่ขัด

ต่อหน้�ที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประช�ชนและเป็นหลักก�รสำ�คัญหนึ่งของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ต�ม 

พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ม�ตร� ๑๒ ที่กำ�หนดให้

บุคคล ครอบครัวมีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

เพื่อสนองเจตน�รมณ์ดังกล่�ว กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้ออกกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�ร 

จัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นท�งเลือกในก�รจัดก�รศึกษ�ให้แก่บุตรหล�น 

และส่งเสรมิให้ภ�คสงัคมมส่ีวนร่วมจดัก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�น อย่�งไรกต็�มเพือ่ให้ก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั

เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ดังกล่�ว สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จึงทำ�เป็นเอกส�ร “แนวท�งก�ร

ดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

ในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ซึ่งจะสร้�งคว�มชัดเจนให้กับครอบครัว/ผู้จัดก�รศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�และเจ้�หน้�ที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนส�ธ�รณชนผู้สนใจที่ต้องก�รเรียนรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ� 

โดยครอบครัว ให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของท�งร�ชก�ร บทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

ของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่�ยนอกจ�กนี้ยังได้เพิ่มเติมส�ระของเจตคติหรือทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อสิทธิของผู้เรียน  

สิทธขิองครอบครัว และวธีิก�รอนัเหม�ะสมในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครวัภ�ยใต้บรบิทสงัคมไทย เพือ่นำ�ไปสู่

คว�มร่วมมือและก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุด ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

   

     (น�ยบุญรักษ์ ยอดเพชร)
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บทนำา

บทท่ี 
๑ 



แนวทางการดำาเนินงานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน      โดยครอบครวั 1

หลักการและความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้�ท่ีของรัฐให้บุคคลมีสิทธ ิ

เสมอกันในก�รรับก�รศึกษ� ต�มม�ตร� ๕๔ รัฐต้องดำ�เนินก�รให้เด็กทุกคนได้รับก�รศึกษ�เป็นเวล�สิบสองปี 

ต้ังแต่วยัเรียนจนจบก�รศกึษ�ภ�คบังคับอย่�งมคุีณภ�พโดยไม่เกบ็ค่�ใช้จ่�ย ทัง้นีร้ฐัจะต้องดำ�เนนิก�รให้ประช�ชน 

ได้รบัก�รศกึษ�ต�มคว�มต้องก�รระบบต่�งๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มกี�รเรยีนรู้ตลอดชวีติ และจดัให้มกี�รร่วมมอืกนั

ระหว่�งรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภ�คเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้�ที่ดำ�เนินก�ร 

กำ�กบั ส่งเสรมิและสนบัสนนุก�รจดัก�รศกึษ�ดงักล่�วให้มีคณุภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล ซึง่ปร�กฎในพระร�ชบญัญตัิ

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ. ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้

ม�ตร� ๑๐ กำ�หนดให้ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอก�สเสมอกันในก�รรับ 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นไม่น้อยกว่�สิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่�งทั่วถึงและมีคุณภ�พโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย 

ม�ตร� ๑๒ ให้บุคคล ครอบครัว  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน�     

สถ�นประกอบก�ร และสถ�บันสังคมอื่น มีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น ท้ังนี้ให้เป็นไปต�มท่ีกำ�หนด 

ในกฎกระทรวง 

ม�ตร� ๑๕ กำ�หนดก�รจัดก�รศึกษ�มี ๓ รูปแบบ คือ ก�รศึกษ�ในระบบ ก�รศึกษ�นอกระบบ 

และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย 

ต�มม�ตร� ๑๓ และ ๑๔ กำ�หนดให้บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง บุคคลและครอบครัวมีสิทธิได้รับ

สิทธิประโยชน์ คือ ก�รสนับสนุนจ�กรัฐ ให้มีคว�มรู้ คว�มส�รถในก�รอบรมเลี้ยงดู และก�รให้ก�รศึกษ� ได้รับ

เงินอุดหนุนจ�กรัฐ สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและลดหย่อนหรือยกเว้นภ�ษีสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยก�รศึกษ�

ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด ม�ตร� ๖๑ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�ที่จัดโดยบุคคลและครอบครัวต�ม 

คว�มเหม�ะสมและคว�มจำ�เป็น และม�ตร� ๖๖ กำ�หนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�ร  ใช้เทคโนโลยี เพื่อก�รศึกษ�ในโอก�สแรกที่ทำ�ได้ เพื่อให้มีคว�มรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี

ในก�รแสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเองได้อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต

ม�ตร� ๒๗ ให้คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กำ�หนดหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพ้ืน

ฐ�นเพื่อคว�มเป็นไทย คว�มเป็นพลเมืองที่ดีของช�ติ ก�รดำ�รงชีวิตและก�รประกอบอ�ชีพ ตลอดจนเพื่อศึกษ�

ต่อหลกัสูตรแกนกล�ง (Core Curriculum) คอื หัวใจสำ�คญัของคว�มรูป้ระสบก�รณ์ทีผู่เ้รียนทกุคนจำ�เป็นต้องรู้ 

ประช�ชนในช�ติต้องผ่�นก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรน้ี เพร�ะถือเป็นพื้นฐ�นในก�รพัฒน�ให้เป็นพลเมืองที่ด ี

และมีคุณภ�พของช�ติ 

บทท่ี ๑ 
บทนำา
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ก�รศกึษ�โดยครอบครวั (Home School) เป็นก�รจดัก�รศกึษ�สำ�หรบักลุม่เป้�หม�ย ทีม่ลีกัษณะ

เป็นก�รศึกษ�นอกระบบหรือต�มอัธย�ศัย มีรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ที่ยืดหยุ่นหล�กหล�ย เป็นก�รศึกษ�ท�ง

เลอืกเพือ่ตอบสนองคว�มต้องก�รของผูเ้รยีนท่ีไม่ประสงค์จะเรียนในระบบก�รศกึษ�ปกติ ซึง่มเีหตุผลม�จ�กพ้ืนฐ�น

ของบคุคลต�มปรัชญ�คว�มเชือ่ท�งก�รศกึษ� และก�รเรยีนรู ้หรอืด้�นอืน่ ๆ  ก�รจดัก�รศกึษ�มตี�มคว�มแตกต่�ง

ของผู้เรียนให้เหม�ะสมสอดคล้องกับสภ�พคว�มต้องก�รและคว�มจำ�เป็น เพื่อให้ผู้เรียน มีคว�มสุขและเกิด 

ก�รเรยีนรูไ้ด้เตม็ต�มศกัยภ�พ โดยนำ�หลักสูตรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นไปปรบัใช้ ต�มหลกัเกณฑ์และวธิกี�ร

ปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ 

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นมภี�รกจิก�รจัดก�รและก�รส่งเสรมิก�รจดัก�รก�รศกึษ�

ขัน้พืน้ฐ�น ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยก�รแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑ (๕)  มีอำ�น�จหน้�ที่พัฒน�นวัตกรรมท�งก�รศึกษ� ประส�น ส่งเสริม สนับสนุน

และกำ�กับดูแลก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ก�รศึกษ�เพื่อคนพิก�ร ผู้ด้อยโอก�ส และผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ 

ตลอดจนก�รประส�น ส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 

ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�รและสถ�บันสังคม

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  ได้ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็น 

จึงได้จัดทำ�เอกส�ร “แนวท�งก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว” ซึ่งจะช่วยสร้�งคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจ คว�มชดัเจนท่ีเกีย่วข้องกบักฎ  ระเบียบ แนวปฏบิตัขิองท�งร�ชก�ร และบทบ�ทหน้�ทีค่ว�มรบัผิดชอบ

ของผู้เกีย่วข้องแต่ละฝ่�ย ให้กบัครอบครวั/ผูจ้ดัก�รศกึษ� สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และเจ้�หน้�ทีผู่เ้กีย่วข้อง 

ตลอดจนส�ธ�รณชนผู้สนใจทัว่ไป นอกจ�กนีย้งัได้เพิม่เตมิส�ระทีจ่ะช่วยสร้�งเจตคตต่ิอสทิธปิระโยชน์ของผูเ้รียน

และครอบครัวในแนวท�งและวธีิก�รจัดก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั เพือ่นำ�ไปสูก่�รมส่ีวนร่วมของทกุภ�คส่วน

โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
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บทท่ี 
๒

 บทบาทและอำานาจหน้าท่ี
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยครอบครวั
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กระทรวงศึกษ�ธิก�ร มีนโยบ�ยในก�รส่งเสริมสนับสนุนและให้คว�มสำ�คัญต่อก�รจัดก�รศึกษ�

ข้ันพ้ืนฐ�นโดยครอบครวั โดยได้ดำ�เนนิก�รต�มพระร�ชบญัญติัก�รศกึษ�แห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

ภ�ยใต้หลักหรือกรอบในก�รดำ�เนินก�ร ๕ ประก�ร คือ 

๑) ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของครอบครัว  

๒) พ่อแม่จะต้องมีอิสระในก�รดำ�เนินก�รมีคว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ  

๓) มีคว�มสอดคล้องกับหลักก�รและแนวท�งในพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ 

๔) มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ช�ติและ 

๕) มีคว�มเป็นส�กลเทียบเคียงกับต่�งประเทศได้ 

นอกจ�กนี้กระทรวงศึกษ�ธิก�รโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้ประก�ศใช้ 

“หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑” และ “หลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้หลักสูตร 

แกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น พ.ศ.๒๕๕๑ สำ�หรบักลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ” เพือ่ให้หน่วยง�น และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง

ในก�รจดัก�รศกึษ�มคีว�มเข้�ใจทีช่ดัเจนตรงกนั และเหน็แนวท�งในก�รนำ�ส่ิงทีก่ำ�หนดไว้ในหลักสูตรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�นไปสูก่�รปฏบิตัไิด้อย่�งเหม�ะสมกบับริบทและคว�มต้องก�รของผูเ้รียนกลุม่เป้�หม�ยต่�งๆ 

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

หลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ สำ�หรับ

กลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ เป็นก�รจัดก�รศกึษ�ทีม่คีว�มแตกต่�งในด้�นเป้�หม�ย ก�รจดัหลกัสตูรและก�รเรยีนก�รสอน 

รวมท้ังก�รบริห�รจัดก�รต่�งๆ เพ่ือให้เป็นไปต�มปรัชญ� จุดเน้นหรือศักยภ�พและคว�มต้องก�รของผู้เรียน 

ทีแ่ตกต่�งกัน ก�รศึกษ�จะต้องจดัให้เหม�ะสมสอดคล้องกบัสภ�พ คว�มต้องก�รและคว�มจำ�เป็น เพือ่ให้ผูเ้รยีน

มคีว�มสขุและเกดิก�รเรยีนรูไ้ด้เตม็ต�มศกัยภ�พ ปัจจบุนัก�รศกึษ�สำ�หรบักลุม่เป้�หม�ยเฉพ�ะมคีว�มแตกต่�ง

ในมิติที่สำ�คัญ ดังนี้

๑. ก�รศึกษ�เฉพ�ะท�งที่มีจุดเน้นพิเศษ เช่น กีฬ� น�ฏศิลป์ ปริยัติธรรม เป็นต้น

๒. ก�รศึกษ�ที่มีแนวคิด ปรัชญ� จุดมุ่งหม�ยต่�งไปจ�กก�รศึกษ�ในระบบต้องก�รก�รศึกษ� 

แบบก้�วหน้� (Progressive) ก�รศึกษ�ท�งเลือก (Alternative Education)

บทท่ี ๒  
บทบาทและอำานาจหน้าท่ี

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั
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๓. ก�รศกึษ�ท่ีสนองต่อผูเ้รียนทีม่คีว�มแตกต่�งท�งธรรมช�ต ิศกัยภ�พ ฐ�นะคว�มเป็นอยู่ ภูมลิำ�เน� 

เช่น เด็กที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ มีคว�มถนัดเฉพ�ะท�ง เด็กพิก�ร เด็กในภ�วะย�กลำ�บ�ก เด็กในพื้นที่ห่�งไกล

ทุรกันด�ร เด็กไร้สัญช�ติ เป็นต้น

ลักษณะการจดัการศึกษาสำาหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ ใน

ปัจจุบันก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ มีหล�กหล�ยลักษณะ ส�ม�รถจัดกลุ่มได้ดังนี้

๑. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นการศึกษาในระบบ
๑.๑ โรงเรียนในระบบที่มีรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�หรือก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้แตกต่�งจ�ก

โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วไป เช่น โรงเรียนหมู่บ้�นเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสัตย�ไส ก�รศึกษ�เด็กที่มี 

คว�มส�ม�รถพิเศษ เด็กพิก�ร ผู้ด้อยโอก�ส เป็นต้น

๑.๒ โรงเรียนที่จัดก�รศึกษ�เฉพ�ะท�งหรือมีจุดเน้นเป็นพิเศษ เช่น โรงเรียนเตรียมทห�ร โรงเรียน

กีฬ� โรงเรยีนน�ยสบิทห�รบก โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกส�มัญศกึษ� โรงเรยีนไปรษณีย์ วิทย�ลยัน�ฏศลิป์ 

เป็นต้น 

๒. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นการศึกษานอกระบบหรอืตามอธัยาศัย
๒.๑ มีรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ที่ยืดหยุ่นหล�กหล�ย สอดคล้องกับปรัชญ�ก�รศึกษ� ธรรมช�ติ 

และคว�มต้องก�รของผูเ้รยีนหรอือ�จจดัก�รเรยีนรูต้�มวถิธีรรมช�ต ิ วิถธีรรม วิถขีองชุมชน เช่น ศูนย์ก�รเรยีนรู้ 

ก�รศึกษ�โดยครอบครัว ก�รศึกษ�ส�ยต�ครูภูมิปัญญ� เป็นต้น

๒.๒ เป็นก�รศึกษ�ท�งเลือกเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียน 

ในระบบก�รศกึษ�ปกต ิ ซึง่มเีหตผุลม�จ�กพืน้ฐ�นของบคุคลต�มปรชัญ�คว�มเชือ่ท�งก�รศึกษ�และก�รเรยีนรู้ 

หรือด้�นอื่นๆ
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กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สำ�นักพัฒน�

ระบบบริห�รง�น

บุคคลและนิิติกร

กลุ่มนโยบ�ย

และแผน

สำ�นักนวัตกรรม

ก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น

กลุ่มนิเทศติดต�ม

และประเมินผล

ก�รจัดก�รศึกษ�

สำ�นักนโยบ�ยและ

แผนก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น

กลุ่มส่งเสริม

ก�รจัดก�รศึกษ�

บิด�/ม�รด�/

ผู้จัดก�รศึกษ�

ผู้เรียน

เครือข่�ย

ก�รจัดก�รศึกษ�

ท�งเลือก

สถ�บันก�รทดสอบ

ท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ

(องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�/สำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�

สำ�นักรับรองม�ตรฐ�นและประเมิน

คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�

(องค์ก�รมห�ชน)

คณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธิก�รจังหวัด

สำ�นักวิช�ก�ร

และม�ตร�ฐ�น

ก�รศึกษ�

กลุ่มก�รเงิน

และสินทรัพย์

สำ�นัก

ทดสอบท�ง

ก�รศึกษ�

กลุ่มบริห�ร

ง�นบุคคล

สำ�นัก

คลังและ

ทรัพย์สิน

กลุ่ม

อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

แผนภมูิท่ี 1 โครงสรา้งการบรหิารจดัการศึกษาพ้ืนฐานโดยครอบครวั
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บทบาทและหน้าท่ี
ก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครบั ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสทิธใินก�รจดัก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น

โดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้เกิดคว�มยืดหยุ่น คล่องตัวและตอบสนองก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีคว�มแตกต่�ง

ในด้�นเป้�หม�ย แผนก�รจัดก�รศึกษ�และก�รเรียนก�รสอนต�มปรัชญ� จุดเน้น หรือศักยภ�พ  

และคว�มต้องก�รของผู้เรียนที่มีคว�มแตกต่�งกัน  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จึงได้กำ�หนด

บทบ�ทอำ�น�จและหน้�ที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

๑. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 1.1) สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น บทบ�ทและหน้�ที่มีดังนี้

  ๑) ส่งเสริม สนับสนุน ประส�นง�น จัดทำ�ข้อมูลส�รสนเทศและแผนง�นพัฒน�

และก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ ให้เป็นไปอย่�งมีระบบ บรรลุผลต�มเป้�หม�ยของภ�คส่วนต่�งๆ อย่�งร�บรื่น 

เรียบร้อยมีประสิทธิภ�พและคุณภ�พ

  ๒) จัดทำ�ข้อเสนอนโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  ๓) จดัทำ�ข้อเสนอนโยบ�ยในก�รส่งเสรมิและสนบัสนนุเอกชน องค์กรวชิ�ชพี สถ�บัน

ศ�สน� สถ�นประกอบก�ร และสถ�บันสังคมอื่นที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ�

  ๔) ประมวลข้อเสนอนโยบ�ย จัดสรรงบประม�ณเงินอุดหนุนร�ยหัวสำ�หรับผู้เรียน

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

  ๕) จดัสรรงบประม�ณเงนิอดุหนนุสำ�หรบัก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั

  ๖) ปฏิบัติง�นร่วมกับหรือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหม�ย

  ๗) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ในก�รจัดก�รศึกษ�ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

  ๘) สนับสนุนสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รส่งเสริม

ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวอย่�งเต็มต�มศักยภ�พ

  ๙) กำ�กับ ดูแล ติดต�ม วิจัย และพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว 

  ๑๐) เผยแพร่ประช�สัมพันธ์ต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชนอย่�งต่อเนื่อง

 

 1.๒ สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ� บทบ�ทและหน้�ที่ มีดังนี้

  ๑) ศึกษ� วเิคร�ะห์ รปูแบบและนวตักรรมในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นและแสวงห�

คว�มร่วมมือหรือทุน เพื่อก�รพัฒน�รูปแบบและนวัตกรรมในก�รจัดก�รศึกษ�

  ๒) ดำ�เนินก�รนำ�ร่อง เพื่อให้ส�ม�รถนำ�รูปแบบและนวัตกรรมในก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นไปสู่ก�รปฏิบัติ
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  ๓) ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� ติดต�ม และประเมินผล เกี่ยวกับก�รนำ�รูปแบบ 

และนวัตกรรมในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นไปปฏิบัติ

  ๔) ปฏิบัติง�นร่วมกับหรือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหม�ย

 1.3 สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ� บทบ�ทและหน้�ที่ มีดังนี้

  ๑) สนับสนุนท�งวิช�ก�รที่สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ ก�รวัดและประเมิน

ผลต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้หลักสูตร

แกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ และเอกส�รหลักฐ�น 

ก�รศึกษ�ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด

  ๒) ปฏิบัติง�นร่วมกับหรือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหม�ย

 

 1.๔ สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ� บทบ�ทและหน้�ที่ มีดังนี้

  ๑) ศึกษ� วิจัย และพัฒน�ก�รวัดและประเมินผลท�งก�รศึกษ� รวมทั้งจัดระบบ 

วิธีก�รทดสอบและพัฒน�เครื่องมือวัดม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� และก�รทดสอบ 

ท�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  ๒) ดำ�เนินก�รสอบวัดคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คุณลักษณะระดับต่�งๆ ให้กับผู้เรียน

และประช�ชนทั่วไป  

  ๓) พฒัน�และส่งเสรมิวชิ�ก�รด้�นก�รทดสอบและประเมนิผลท�งก�รศกึษ� รวมถงึ

ก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รทดสอบและประเมินผล

  ๔) ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับระบบข้อมูลและทะเบียนประวัติผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� รวมทั้ง

ประส�นคว�มร่วมมือด้�นก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ทั้งในระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ

  ๕) ปฏิบัติง�นร่วมกับหรือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหม�ย

 1.5 สำ�นักพัฒน�ระบบบริห�รง�นบุคคลและนิติก�ร บทบ�ทและหน้�ที่มีดังนี้

  ๑) จัดทำ�ข้อเสนอนโยบ�ย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รบริห�รง�น

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  ๒) ดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัง�นกฎหม�ย ง�นนติกิรรมและสัญญ� ง�นเกีย่วกบัคว�มรบัผดิ

ท�งแพ่ง อ�ญ� ง�นคดีปกครอง และง�นคดีอ่ืนที่อยู่ในอำ�น�จหน้�ท่ีของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น

    ๓) ปฏิบัติง�นร่วมกับหรือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหม�ย
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 1.6  สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์ บทบ�ทและหน้�ที่ มีดังนี้

  ๑) อนมุตัเิงนิงวดและโอนเงนิงบประม�ณทีเ่ก่ียวข้องกับก�รจดัก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น

โดยครอบครัวให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

  ๒) ปฏิบัติง�นร่วมกับหรือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหม�ย   

๒. สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 ๒.1 กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ� บทบ�ทและหน้�ที่  มีดังนี้

  ๑) เป็นหน่วยง�นหลกัในก�รประส�น ส่งเสริม สนบัสนนุก�รจัดก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น

โดยครอบครัว 

  ๒) นำ�คำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว เสนอให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�ร

จังหวัดพิจ�รณ�โดยเร็ว

  ๓) จัดทำ�ข้อมูลพ้ืนฐ�นเกี่ยวกับบิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ�/ผู้เรียน ตรวจสอบ

เอกส�ร หลักฐ�นก�รขออนุญ�ต และก�รเลิกจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว  

  ๔) จัดทำ�ข้อมูลก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว พร้อมร�ยง�นในระบบ

ส�รสนเทศ (DMC) และจัดทำ�เอกส�รต่�งๆ เช่น บัตรประจำ�ตวัผูเ้รยีน ทะเบยีนผูเ้รยีน ระเบยีนแสดงผลก�รเรยีน 

ประก�ศนียบัตร แบบร�ยง�นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� เอกส�รในก�รเทียบโอนผลก�รเรียน และเอกส�รหลักฐ�น

ท�งก�รศึกษ�ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด

  ๕) จัดให้มีคณะกรรมก�รวิช�ก�ร/คณะทำ�ง�นติดต�มผลก�รจัดก�รศึกษ�/ 

คณะทำ�ง�นก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู ้เพือ่ก�รส่งเสรมิคณุภ�พเชงิวชิ�ก�ร ต�มหลกัก�รก�รจดัก�รศกึษ�

โดยครอบครัว ได้แก่ ก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�  กระบวนก�รเรียนรู้ และก�รวัดประเมินผล ประกอบด้วย 

บคุล�กรของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� ครอบครวั และผูท้รงคณุวฒุ ิให้เป็นไปต�มหลกัเกณฑ์และวธิกี�รวดัผล

และประเมินผลของหลกัสตูรก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น และจดัทำ�ร�ยง�นก�รวดัผลและประเมนิผลก�รเรยีนรูข้องผูเ้รียน 

รวมทัง้ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนและสภ�พปัญห�ท่ีเก่ียวกับก�รศึกษ�ต�มทีส่ำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�กำ�หนด

อย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  ๖) ประส�นง�นสถ�นศกึษ� สถ�บนัก�รศึกษ� และหน่วยง�นต่�งๆ เพือ่ขอคว�มร่วมมือ

ในก�รส่งเสริมกระบวนก�รจดัก�รเรยีนรู ้ก�รนเิทศตดิต�ม ก�รวดัและเมนิผลก�รเรยีนอย่�งมรีะบบ และมคีณุภ�พ

  ๗) ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็กและครอบครัว 

อันพงึประสงค์ในก�รจดัก�รศกึษ� เช่น จัดให้มแีหล่งเรยีนรู้ ก�รให้ก�รบรกิ�รหรือประส�นง�นแหล่งเรยีนรู้อืน่ ๆ 

แก่ครอบครัวผู้จัดก�รศึกษ� ได้ใช้เพื่อก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถผู้เรียนอย่�งเต็มต�มศักยภ�พ 

  ๘) ว�งแผน กำ�กบั ดแูลก�รพฒัน�คุณภ�พก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยครอบครวั

อย่�งต่อเนื่อง
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  ๙) ก�รวเิคร�ะห์ วจัิย และพฒัน�นวตักรรมก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นโดยครอบครวั 

ต�มศักยภ�พของผู้เรียนเป็นร�ยบุคคลอย่�งต่อเนื่อง

  ๑๐) สนบัสนนุเครอืข่�ยคว�มร่วมมอืของทกุภ�คส่วน ในก�รพฒัน�ก�รจดัก�รศึกษ�

โดยครอบครัว เพื่อคุณภ�พของเย�วชนต่อชุมชน สังคม และประเทศช�ติอย่�งเต็มที่ไร้ขีดจำ�กัด

  ๑๑) ติดต�ม ประเมินและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง  

และส�ธ�รณะอย่�งสมำ่�เสมอต�มโอก�สที่เหม�ะสมอันส่งผลต่อก�รพัฒน�ยกระดับคว�มก้�วหน้�อย่�งยั่งยืน

  ๑๒) เผยแพร่ประช�สมัพันธ์แลกเปลีย่นเรยีนรูข่้�วส�ร คว�มรูใ้นเวทสี�ธ�รณะ เครอืข่�ย

ภ�คสังคมข่�วส�รเพ่ือคว�มรู้คว�มเข้�ใจของสังคมโดยรวม เน้นก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนเพื่อก�รพัฒน� 

ก�รศึกษ�ให้มีคว�มสำ�เร็จก้�วหน้�ยิ่งขึ้นไป

  ๑๓) ปฏิบัติง�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๒.๒ กลุ่มนโยบ�ยและแผน  บทบ�ทและหน้�ที่  มีดังนี้

  ๑) รวบรวม ประมวลผลข้อมลูจำ�นวนผูเ้รยีนทีจ่ดัก�รศึกษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยครอบครวั 

เสนอไปยงัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น เพือ่ขอก�รสนบัสนนุงบประม�ณงบเงนิอดุหนนุค่�ใช้จ่�ย

ในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  ๒) จัดทำ�ฐ�นข้อมูลระบบ PMC ร�ยง�นในระบบ

  ๓) จัดสรรงบประม�ณและแจ้งให้บิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ�/ครอบครัวทร�บ

  ๔) ติดต�มก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ

  ๕) ปฏิบัติง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๒.3 กลุ่มนิเทศติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� บทบ�ทและหน้�ที่  มีดังนี้

  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นด้�นวิช�ก�รก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

โดยครอบครัว เช่น เป็นคณะทำ�ง�นพิจ�รณ�แผนก�รจัดก�รศึกษ� เป็นต้น

  ๒) ดำ�เนนิก�รนเิทศ ตดิต�ม วดัและประเมนิผลผูเ้รยีนจ�กก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

โดยครอบครัวด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ยต�มบริบท ปรัชญ� จุดเน้นและศักยภ�พของผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล 

และส่งผลก�รร�ยง�นก�รนิเทศ ติดต�ม วัดและประเมินผลให้กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อร�ยง�น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

  ๓) ดำ�เนินก�รเทียบโอนผลก�รเรียนจ�กก�รศึกษ�ในระบบเข้�สู่ก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวให้เป็นไปอย่�งมีระบบ 

และมีคุณภ�พ ได้แก่ ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�งครอบครัวผู้จัดก�รศึกษ� ในก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�ร

ศึกษ� ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ก�รวัดและประเมินผล ทั้งนี้อ�จดำ�เนินก�รร่วมกับภ�คีเครือข่�ย

บ้�นเรียน/ ภ�คเครือข่�ยก�รศึกษ�ท�งเลือก เป็นต้น 
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  ๕) ส่งเสริม สนับสนุนก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ� ก�รวิเคร�ะห์ วิจัย  

และพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวอย่�งต่อเนื่อง

  ๖) ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่�ยคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วนในก�รพัฒน� 

ก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั เพือ่คณุภ�พของเย�วชนต่อชมุชน  สังคม และประเทศช�ติอย่�งเตม็ทีไ่ร้ขดีจำ�กดั

  ๗) ปฏิบัติง�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๒.๔ กลุ่มบริห�รง�นก�รเงินและสินทรัพย์ บทบ�ทและหน้�ที่  มีดังนี้

  ๑) แจ้งก�รอนุมัติงวดต�มบัญชีจัดสรร

  ๒) ประส�นและเบกิจ่�ยเงนิงบประม�ณอดุหนนุก�รจดัก�รศกึษ�ให้กบับดิ�/ม�รด�/

ผู้จัดก�รศึกษ�

  ๓) ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รเบิกจ่�ยเงินแก่บิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ�

  ๔) จัดเก็บเอกส�รหลักฐ�นก�รเบิกจ่�ยเงินเพื่อก�รตรวจสอบ 

      

 ๒.5 กลุ่มบริห�รทรัพย�กรบุคคล (กลุ่มง�นวินัยและนิติกร) บทบ�ทและหน้�ที่  มีดังนี้

 ดูแล ช่วยเหลือให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ�ในก�รปฏิบัติง�นเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น

โดยครอบครัวภ�ยใต้บทบ�ท อำ�น�จ หน้�ที่ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และก�รปฏิบัติง�นต�มระเบียบ

และข้อกฎหม�ยกำ�หนด

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั
ต�มคำ�สัง่หัวหน้�คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ต ิที ่๑๙/๒๕๖๐ เรือ่ง ก�รปฏริปูก�รศกึษ�ในภมูภิ�ค

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อ ๘ (๑) ให้อำ�น�จต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติ กฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบ

บรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร และกฎหม�ยว่�ด้วยระเบยีบข้�ร�ชก�รครูและบคุล�กรท�งก�รศกึษ�กำ�หนด

ให้เป็นอำ�น�จหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีก�รศกึษ� และข้อ ๘ (๒) กำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� และก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับและทุกประเภท 

ประส�นและส่งเสรมิก�รบรหิ�รและก�รจดัก�รศึกษ�ขององค์ก�รปกครองส่วนท้องถิน่รวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนนุ

ก�รจดัก�รศกึษ�ของบคุคล ครอบครวั องค์กรชมุชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิ�ชพี สถ�บนัศ�สน� สถ�นประกอบ

ก�ร และสถ�บันสังคมอื่นที่จัดก�รศึกษ�ในรูปแบบที่หล�กหล�ย โดยมีบทบ�ทและหน้�ที่ดังนี้

๑. พิจ�รณ�อนุญ�ตคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว และให้สำ�นักง�นแจ้งผล

ก�รพิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�แก่ครอบครัวท่ีย่ืนคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ภ�ยในส�มสิบวันนับแต ่

วันที่ได้รับคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�
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๒. พิจ�รณ�ก�รเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ในกรณีดังต่อไปนี้

 ๒.๑ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งให้เลิกจัดก�รศึกษ�ต�มคำ�ขอของครอบครัว

 ๒.๒ คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดมีมติให้เลิกจัดก�รศึกษ� ต�มข้อ ๔ ของกฎกระทรวง

ว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณีสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เห็น

ว่�ครอบครวัทีไ่ด้รบัอนุญ�ตจดัก�รศกึษ�ไม่จดัก�รศกึษ�ต�มแผนก�รจัดก�รศกึษ�ต�มข้อ ๒ (๗) ของกฎกระทรวง

ว่�ด้วยสิทธิ ในก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ ให้สำ�นักง�นแนะนำ� ให้ครอบครัวนั้น

ปรับปรุงก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด ห�กครอบครัวดังกล่�วไม่ดำ�เนินก�รต�มคำ�แนะนำ�  

ให้สำ�นักง�นเสนอต่อคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดเพื่อพิจ�รณ�ให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดก�รศึกษ�

บทบาทหน้าท่ีของสำานักงานทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) มีดังน้ี
๑. จัดก�รบริห�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติให้ได้ม�ตรฐ�น

๒. พัฒน�ข้อสอบให้ส�ม�รถวัดได้ทุกม�ตรฐ�นก�รศึกษ�อย่�งมีม�ตรฐ�น

๓. ดำ�เนินก�รให้มีก�รนำ�ผลก�รทดสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์

๔. วิจยัและพฒัน�ให้มรีะบบทดสอบท�งก�รศกึษ�ให้ครบ ทกุม�ตรฐ�น ด้�นคณุภ�พผูเ้รยีนให้ทกุระดับ

และทุกประเภทก�รศึกษ�

๕. ศกึษ�วจิยัเรือ่งรปูแบบข้อสอบและสนบัสนนุก�รวจิยัและก�รพฒัน�เกีย่วกบัโปรแกรมและเทคนคิ

ก�รสร้�งข้อสอบและม�ตรฐ�นก�รวัดรูปแบบต่�ง ๆ 

๖. ประช�สัมพันธ์ให้ข้อมูลและข้อคว�มรู้ เพื่อเพิ่มภ�พลักษณ์ที่ดีต่อส�ธ�รณชน

๗. ทบทวนกฎหม�ย ข้อบังคับและมติต่�งๆ ให้เหม�ะสมกับภ�พที่เป็นจริง ทันสมัยและเอ้ือ 

ต่อก�รปฏิบัติง�น

๘. สนับสนุนและส่งเสริมให้สถ�นศึกษ�และทุกระดับสถ�นศึกษ�และต้นสังกัดมีโปรแกรม 

ก�รทดสอบและประเมินผู้เรียนต�มม�ตร� ๒๖ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๔๒

๙. ให้บริก�รก�รทดสอบแก่บุคล�กรและหน่วยง�นต่�ง ๆ 

๑๐. เป็นศูนย์กล�งข้อมูลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ� สนับสนุนและให้บริก�รผลก�รทดสอบ 

แก่หน่วยง�นต่�ง ๆ ตลอดจนคว�มร่วมมือด้�นก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

บทบาทหน้าท่ีของบิดา/มารดา/ผู้จดัการศึกษา  มีดังน้ี
๑. การเตรยีมความพรอ้ม
 ๑.๑ สำ�รวจคว�มพร้อมของครอบครวัในก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั เช่น ก�รใช้ทรพัย�กร

ต้นทุนของครอบครัว ก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รเรียนรู้  สภ�พแวดล้อม สถ�นที่ในก�รจัดเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ ์

ก�รเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อเพื่อก�รเรียนรู้ ก�รเข้�ร่วมประชุมทำ�คว�มเข้�ใจกับภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง 

เป็นต้น 
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 ๑.๒ ศึกษ�เอกส�รที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 

๒๕๕๑ หรือหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐  หลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้หลักสูตรแกนกล�ง 

ก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ ระเบียบ กฎหม�ยท�งก�รศึกษ� 

ทีเ่กีย่วข้อง ก�รพฒัน�คณุภ�พผูเ้รียนแต่ละระดบัช้ันต�มหลกัสตูรแกนกล�งฯ  แนวท�งก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

โดยครอบครัว เป็นต้น 

 ๑.๓ ศึกษ�ก�รพัฒน�ก�รของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ 

๒. การขออนุญาต
 ๒.๑ ก�รเตรียมเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องและก�รขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

 ๒.๒ ก�รจัดแผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่สอดคล้องกับบริบท ปรัชญ� คว�มต้องก�รและศักยภ�พ

ผู้เรียนโดยจัดทำ�ร่วม หรือก�รได้รับคำ�แนะนำ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่ครอบครัวมีภูมิลำ�เน�อยู่ 

๓. การจดักระบวนการเรยีนรู ้ต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวที่ได้รับอนุญ�ต จ�ก 

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดอย่�งสร้�งสรรค์ ซึ่งควรประกอบด้วย

 ๓.๑ จัดสภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�น ห�สื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดพัฒน�ก�ร 

ที่เหม�ะสมต�มวัย ส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและกำ�หนดอัตร�คว�มเร็วในก�รเรียนรู้ของตนได้ 

 ๓.๒ สร้�งแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้วยคว�มตระหนักในคุณค่�และจุดมุ่งหม�ยของชีวิต  

 ๓.๓ จัดกระบวนก�รเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับพัฒน�ก�รต�มช่วงวัยโดยคำ�นึง ถึงลักษณะ  

เฉพ�ะตัว สร้�งโอก�สให้เด็กได้แสดงออก พบคว�มถนัด  คว�มสนใจ จุดเด่น ข้อด้อยของตน เพื่อก�รพัฒน�  

ที่โดดเด่นอย่�งมีคว�มสมดุลกับพัฒน�ก�รด้�นอื่น ๆ

 ๓.๔ สร้�งโอก�สก�รเรียนรู้ให้เกดิขึน้ได้ทกุวถิที�ง ทกุโอก�ส  ทกุสถ�นที ่อย่�งมกีระบวนก�ร 

ด้วยก�รซมึซบั รบัรู้อย่�งเป็นธรรมช�ตจิ�กประสบก�รณ์ตรง และก�รสัมผสั สัมพนัธ์กบัส่ิงต่�ง ๆ ให้เด็กได้เรยีนรู้ 

ในภ�วะทีเ่ป็นธรรมช�ต ิมเีสรภี�พ มคีว�มท้�ท�ย มจิีนตน�ก�รหรอืสอดคล้องกบัเรือ่งร�วในชวีติจรงิ และเกดิจ�ก

คว�มสนใจใฝ่รู้จ�กภ�ยใน

 ๓.๕ สร้�งสถ�นก�รณ์หรือจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้มีคว�มหล�กหล�ย ต�มคว�มสนใจของ

บคุคล เช่น โครงง�น ก�รศึกษ�เป็นกลุม่กบัครอบครวัอืน่ ๆ ได้แก่ ก�รเดนิท�ง ท่องเทีย่ว ทศันศกึษ� ค่�ยพกัแรม 

ก�รเข้�ร่วมง�นเทศก�ลประเพณี กิจกรรมเสริมทักษะดนตรี กีฬ� ภ�ษ� กิจกรรมอ�ส�สมัคร กิจกรรมพัฒน�

สติและสม�ธิ ตลอดจนกิจกรรมเสริมพื้นฐ�นง�นอ�ชีพ ง�นบ้�น ง�นครัว ฯลฯ            

 ๓.๖ จัดเก็บหลักฐ�น/ร่องรอยก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น บันทึกกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้ ผลง�น/ชิ้นง�น แฟ้มสะสมผลง�นเรียนรู้ของผู้เรียน หรือหลักฐ�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึง

พัฒน�ก�รของผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง  



แนวทางการดำาเนินงานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน      โดยครอบครวั 15

๔. กรณีครอบครวัพบหรอืมีความต้องการจำาเป็นพิเศษ ให้พจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รต�มคว�มเหม�ะสม 

ได้แก่

 ๔.๑ ศึกษ�ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเด็กพิก�ร ได้แก่ ด้�นก�รศึกษ� ด้�นก�รแพทย์ 

ด้�นอ�ชีพ ด้�นสังคม

 ๔.๒ ศึกษ�ข้อมูลเกีย่วกบัศูนย์ก�รศึกษ�พเิศษ ประจำ�จังหวดัซึง่มทีกุจังหวดั และขอรับบรกิ�ร

ในเบือ้งต้นจ�กศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษและหน่วยง�นในพืน้ทีท่ีใ่ห้บรกิ�รคนพกิ�ร ได้แก่ ศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษประจำ�

จังหวัด ให้บริก�รเด็กพิก�รแบบไป-กลับ และหรือแบบประจำ�พักค้�งในศูนย์

  ๔.๓ ครอบครัว ส�ม�รถศึกษ�ก�รพัฒน�ศักยภ�พเด็กพิก�ร (เด็กพิก�ร ๙ ประเภท) ได้ที่

ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ ประจำ�จังหวัด

๕. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้ดำ�เนินก�รดังนี้

 ๕.๑ วัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รวัดและประเมินผล

ของหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑

 ๕.๒ จดัให้มกี�รวดัผลและประเมนิผลของผู้เรยีนต�มหลกัเ กณฑ์และวธีิก�รวดัและประเมนิผล

ของหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และจัดทำ�ร�ยง�นก�รวัดประเมินผลต�มที่สำ�นักง�นกำ�หนดอย่�งน้อย 

ปีละหนึ่งครั้ง

      

๖. จดัทำารายงานผลการจดัการเรยีนรู ้
 ๖.๑ จัดทำ�ร�ยง�นก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนและสภ�พปัญห�ทีเ่กีย่วกบัก�รจดัก�รศกึษ� ต�มทีส่ำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�กำ�หนดอย่�งน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง

 ๖.๒ ประส�นก�รดำ�เนินง�นกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เกี่ยวกับเอกส�รหลักฐ�นท�ง 

ก�รศึกษ�ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด    



บทท่ี 
๓

แนวทางดำาเนินการ
จดัการศึกษา
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บทท่ี ๓แนวทางดำาเนินการ
จดัการศึกษา

ก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพ้ืนฐ�นโดยครอบครัวทีร่ฐัให้คว�มคุม้ครองและส่งเสรมิอย่�งเหม�ะสม ภ�ยใต้

กฎหม�ย กฎ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช  

พระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้น

ฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ดังนี้

๑.  ก�รขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

๒.  แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๓.  ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้

๔.  ก�รประกันคุณภ�พภ�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

๕.  เอกส�รหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�

๖.  ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

๗.  สิทธิประโยชน์ท�งก�รศึกษ�

๘.  ก�รย้�ยภูมิลำ�เน�

๙.  ก�รเลิกจัดก�รศึกษ�
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แผนภมูิท่ี ๒ การขออนุญาตจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั

อนุญ�ต ไม่อนุญ�ต

ครอบครัว ติดต่อกลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อขอคำ�ปรึกษ�แนะนำ�

ในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว หรือยื่นแบบแสดงคว�มประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ต�มคว�มพร้อม

ครอบครัวร่วมกันจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�กับ

คณะทำ�ง�นส่งเสริมสนับสนุนวิช�ก�รของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ครอบครัวยื่นคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�พร้อมแผนก�รจัดก�รศึกษ�

ที่กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ครอบครัวปรับปรุงแก้ไขต�มคำ�แนะนำ�ของสำ�นักง�น

ทั้งนี้ควรกำ�หนดระยะเวล�ที่ชัดเจนในก�รปรับปรุงแก้ไข

ครอบครัวยื่นคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�พร้อมแผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ปรับปรุง

แก้ไข ที่สำ�นักง�นให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� และนำ�เสนอพร้อมเอกส�รที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

แจ้งให้ครอบครัวทร�บโดยเร็ว
กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�แจ้ง 

บิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ�ทร�บ

กลุ่มนโยบ�ยและแผนฯ ส่งข้อมูลให้สพฐ.

เพื่อของบประม�ณ

กลุ่มบริห�รง�นก�รเงินและสินทรัพย์

เบิกจ่�ยเงินอุดหนุนให้

บิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ�

กรณีไม่อนุญ�ต แจ้งครอบครัว 

ส�ม�รถใช้สิทธิ

ก�รฟ้องต่อศ�ลปกครอง ภ�ยใน 90 วัน 

นับแต่วันได้รับแจ้งผลก�รพิจ�รณ�

ครอบครัวทำ�หนังสืออุทธรณ์ 

ภ�ยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

คณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธิก�รจังหวัด
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๑. การอนุญาตจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั
ต�ม กฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ และ  

ข้อ ๓ กำ�หนดให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เสนอคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ให้คณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�โดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตเป็นอำ�น�จของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด ต�มคำ�สั่ง

หวัหน้�คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ต ิที ่๑๙/๒๕๖๐ เรือ่ง ก�รปฏิรปูก�รศกึษ�ในภูมภิ�คของกระทรวงศึกษ�ธกิ�ร 

และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�คำ�ขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ� แก่ครอบครวัทีย่ืน่คำ�ขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�ภ�ยในส�มสบิวนั

นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น จงึจดัทำ�แนวท�งก�รขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

โดยครอบครัว เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย  ๔  ขั้นตอน คือ 

๑.) ก�รเตรียมก�รเพื่อขออนุญ�ต จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว   

๒.) ก�รยื่นแบบแสดงคว�มประสงค์จะขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว    

๓) ก�รยื่นคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว    

๔.) ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด  

   

ทั้งนี้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด ควรดำ�เนินก�รเพ่ือให้

กระบวนก�รพจิ�รณ�อนุญ�ตแล้วเสรจ็โดยเรว็ เพ่ือรักษ�สิทธขิองเดก็ให้ได้รบัก�รศกึษ�ต่อเนือ่งในภ�คเรยีนนัน้ ๆ    

ร�ยละเอียดก�รดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

1. ก�รเตรียมก�รเพื่อขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว   

ในก�รเตรยีมก�รเพ่ือขออนญุ�ตจัดก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั ผูร้บัผดิชอบหรอืคณะทำ�ง�น

ของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�  ดำ�เนินก�รสร้�งคว�มรู ้คว�มเข้�ใจ ร่วมกนักบัครอบครวัทีม่คีว�มพร้อม คว�มสนใจ

และตัดสนิใจท่ีจะจดัก�รศกึษ� ซึง่อ�จจัดในลกัษณะก�รพดูคยุ ก�รประชมุ ปรึกษ� ห�รือ ในเร่ืองของก�รเตรยีม

คว�มพร้อม บทบ�ทอำ�น�จและหน้�ที่ของฝ่�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ร�ยละเอียดศึกษ�ได้จ�กส่วนที่ ๒

2. ก�รยื่นแบบแสดงคว�มประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

ในก�รยื่นแบบแสดงคว�มประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ� และผู้จัดก�รศึกษ�/ครอบครัว ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอน ดังนี้

 ๒.๑ บดิ�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ� แสดงคว�มประสงค์ต�มแบบแจ้งคว�มประสงค์จะขอจดัก�ร

ศึกษ� เสนอต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่ครอบครัวมีภูมิลำ�เน�อยู่

 ๒.๒ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�แต่งตั้งคณะทำ�ง�นวิช�ก�ร เพื่อก�รส่งเสริมสนับสนุนก�ร

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ในพิจ�รณ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของ

ครอบครัว  ซึ่งอ�จประกอบด้วย ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ� ศึกษ�นิเทศก์ นักวิช�ก�รศึกษ� ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวช�ญหรือเครือข่�ยก�รศึกษ�ท�งเลือก เพื่อ

ร่วมเป็นคณะทำ�ง�น โดยอ�จกำ�หนดจำ�นวน สดัส่วน และก�รเห็นพร้อมร่วมกนัของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�
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และครอบครัว เพื่อร่วมให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ที่เหม�ะสม ก�รส่งเสริมคุณภ�พ กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ ก�รวัด

ประเมินผล ซึ่งให้เป็นไปต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๒ (๗) ท่ีระบุให้แผนก�รจัดก�รศึกษ�ม�จ�กครอบครัวและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พิจ�รณ�ร่วมกัน

กำ�หนดต�มคว�มมุ่งหม�ย หลกัก�ร และแนวท�งก�รจดัก�รศกึษ� ต�มกฎหม�ยว�่ด้วยก�รศกึษ�แห่งช�ต ิพ.ศ. 

๒๕๔๒ ในก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวั ให้ครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศึกษ� และสำ�นกัง�นเขตพืน้ที่

ก�รศึกษ�พิจ�รณ�ร่วมกัน เพื่อให้เป็นแผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรกำ�หนดระยะเวล�ในก�ร

ดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ทัง้นี ้ก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ� ควรเป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวธิกี�รปรบัใช้หลกัสตูรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะให้สอดคล้องกบับริบทและคว�มแตกต่�ง

ของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้รับก�รพัฒน�ให้บรรลุคุณภ�พต�มเป้�หม�ยด้วยกระบวนก�รเรียนก�รสอน ก�รวัด

และประเมินผลที่แตกต่�งกันได้ หรือส�ม�รถปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนที่ต้องก�รเน้น หรือคว�มรู้ทักษะเฉพ�ะท�ง

ได้ต�มคว�มเหม�ะสม ส�ม�รถจดัเวล�เรยีนเป็นร�ยภ�ค ร�ยปี หรือช่วงชัน้ ส�ม�รถจดัเป็นกลุม่ส�ระก�รเรยีนรู้ 

หรือบูรณ�ก�รเป็นกลุ่มประสบก�รณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภ�พของผู้เรียน ทั้งคว�มรู้ ทักษะ เจตคติ เวล�เรียนของ

แต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้/กลุ่มประสบก�รณ์ ส�ม�รถปรับยืดหยุ่น ต�มบริบท จุดเน้น ปรัชญ�ของก�รจัดก�ร

ศึกษ�ของครอบครัว โดยให้มีเวล�เรียนเหม�ะสมท่ีจะพัฒน�ผู้เรียนให้เกิดคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้

ที่ปรับใช้ ทั้งนี้แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑)  ข้อมูลพื้นฐ�นของครอบครัว 

๒) ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้เรียน 

๓) ระดับก�รศึกษ�ที่จัด   

๔) จุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�

๕) รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�

๖) ก�รจัดส�ระก�รเรียนรู้/กลุ่มประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

๗) ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้

๘) ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้

๙) เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)

 ๒.๓ สถ�นที่ยื่นคว�มประสงค์และย่ืนคำ�ขออนุญ�ต บิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ� ย่ืนแบบ

แสดงคว�มประสงค์ และยืน่คำ�ขออนญุ�ตจดัก�รศึกษ�ได้ทีส่ำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ทีค่รอบครวัมภีมูลิำ�เน� 

(ภูมิลำ�เน� หม�ยถึง สถ�นที่อยู่ของบุคคลต�มกฎหม�ย หรือต�มที่อยู่ในทะเบียนบ้�น หรือห�กครอบครัวมี

ทะเบียนบ้�นอยู่ที่หนึ่ง แต่มีถิ่นที่พักอ�ศัยเป็นปัจจุบันอยู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นสถ�นที่จัดก�รศึกษ�ให้ยื่นคำ�ขอ

อนุญ�ตต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ณ ถิ่นที่อยู่อ�ศัยปัจจุบันได้) ทั้งนี้สถ�นที่ยื่นคำ�ขออนุญ�ตส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รได้ดังนี้
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  ๒.๓.๑ ระดับก่อนประถมศึกษ�และระดับประถมศึกษ� ยื่นที่สำ�นักง�นเขตพื้นท่ี 

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

  ๒.๓.๒ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น ยื่นที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� 

กรณีครอบครัว  จัดก�รศึกษ�ต่อเนื่องจ�กระดับประถมศึกษ� ส�ม�รถย่ืนได้ที่สำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�

  ๒.๓.๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ยื่นที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�

 ๒.๔ เวล�ในก�รยืน่คว�มประสงค์  ครอบครวั ส�ม�รถยืน่คว�มประสงค์จะขออนญุ�ตจัดก�ร

ศกึษ�ได้ต�มคว�มพร้อมของครอบครวัหรอืปีละสองครัง้ โดยสอดคล้องกับก�รเปิดปิดภ�คเรยีนของสถ�นศกึษ�

เพื่อสิทธิประโยชน์ต่�งๆ เช่น ก�รศึกษ�ต่อในระดับสูงขึ้น และก�รรับเงินอุดหนุนก�รศึกษ� ซึ่งสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพ้ืนฐ�น ได้จัดสรรงบประม�ณให้ปีก�รศึกษ�ละสองภ�คเรยีนคอืภ�คเรยีนทีห่นึง่ ระหว่�ง

เดือนเมษ�ยน ถึงเดือนพฤษภ�คม และภ�คเรียนที่สอง ระหว่�งเดือนสิงห�คมถึงเดือนกันย�ยน

กรณีครอบครวัทีจ่ะขอใช้สทิธ์ิขอรบังบประม�ณอดุหนนุก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ควรขออนุญ�ต

จดัก�รศกึษ� ให้ทนัต่อก�รสนบัสนนุงบประม�ณอดุหนนุก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั โดยมรี�ยละเอยีด ดงันี้

 

ตารางท่ี ๑ การสนับสนุนงบประมาณอดุหนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครวั

๑.สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� จดัทำ�และส่งข้อมลู

ก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั ให้สำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ภ�ยในวันที่ ๑๕ 

กรกฎ�คม

ของทุกปี

ภ�ยในวันที่ ๑๕ 

กันย�ยน

ของทุกปี

เมื่อได้รับแจ้งก�ร

อนุญ�ตให้จัด

ก�รศึกษ�โดยครอบครัว

ภ�ยในเดือนสิงห�คม

ของทุกปี

ภ�ยในเดือนมกร�คม

ของทุกปี

ภ�ยในวันที่ 

๑๕ ธันว�คม

ของทุกปี

ภ�ยในวันที่ 

๑๕ กุมภ�พันธ์

ของทุกปี

ร�ยก�รที่ดำ�เนินก�ร ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ ๒ 

๒.สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

จัดสรรงบประม�ณ ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

๓.สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ได้รับก�รจัดสรร

แล้วเบิกจ่�ยงบประม�ณให้แก่ผู้จัดก�รศึกษ�โดย

ครอบครวั และร�ยง�นผลก�รจดัสรรแจ้งให้สำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทร�บ

๔.บ้�นเรียนเปิดบญัชกีบัธน�ค�รพ�ณชิย์ ประเภท

ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ครอบครัว / ผู้จัดก�รศึกษ�” 

และแจ้งเลขที่บัญชีให้สำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�

ทร�บเพือ่รบัก�รโอนเงนิอดุหนนุค่�ใช้จ่�ยในก�รจดัก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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3. ก�รยื่นคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว    

ในก�รย่ืนคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ควร

ตรวจสอบหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องกับก�รขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ� ดังนี้

 ๓.๑ บิด� /ม�รด� ยื่นแบบคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวต่อสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�  โดยให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคว�มครบถ้วนถูกต้องของเอกส�รคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ซึ่งต้องมีร�ยละเอียดต�มกฎกระทรวง ว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดย

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

 ๑)  ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว

 ๒)  ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน

 ๓)  สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยทะเบียนบ้�นของครอบครัวและผู้เรียน

 ๔)  ที่ตั้งและแผนผังของสถ�นที่ซึ่งใช้จัดก�รศึกษ�

 ๕)  สำ�เน�หลักฐ�นวุฒิก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รศึกษ�ไม่ตำ่�กว่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย หรือ

เทยีบเท่� เว้นแต่ผูจั้ดก�รศกึษ�ผ่�นก�รประเมนิโดยสำ�นกัง�นว่�เป็นผูม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ หรอืประสบก�รณ์ 

ในก�รจัดก�รศึกษ� 

 ๖)  ระดับและประเภทก�รจัดก�รศึกษ�

 ๗)  แผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ครอบครัวและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร่วมกันกำ�หนด ต�ม

คว�มมุ่งหม�ย หลักก�รและแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติ

 ๓.๒ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตรวจสอบเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน  

ส่วนเพิ่มเติม ดังนี้  

 ๑) กรณีผู้เรียนที่เรียนรู้ล�ออกจ�กก�รศึกษ�ในระบบ ให้นำ�หลักฐ�นก�รศึกษ� (ปพ.๑) 

เอกส�รก�รขอย้�ยสถ�นที่เรียนจ�กสถ�นศึกษ�เดิม ชื่อ-สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผู้เรียน สำ�เน�ภ�พถ่�ยทะเบียน

บ้�นของครอบครวัและผูเ้รยีน แผนผงัทีต่ัง้สถ�นทีซ่ึง่ใช้จดัก�รศกึษ� สำ�เน�หลกัฐ�นวฒุกิ�รศกึษ�  ของผูจ้ดัก�ร

ศึกษ�ระดับและประเภทก�รจัดก�รศึกษ� แผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ครอบครัวและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

ร่วมกันกำ�หนดคว�มมุ่งหม�ย หลักก�รและแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติ 

พร้อมทั้งให้แจ้งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เดิมดำ�เนินก�รในส่วนที่เก่ียวกับผู้เรียนที่ยังอยู่ในก�รศึกษ�ภ�ค

บังคับ

 ๒) กรณีผู้เรียนที่เรียนรู้จ�กก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย หรือจ�กก�ร

ศึกษ�โดยครอบครัวจ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�อืน่ ให้นำ�หลกัฐ�นก�รเรยีนรูเ้ดมิเท่�ทีม่ ีชือ่-สกลุครอบครวั 

ชือ่-สกลุผูเ้รยีน สำ�เน�ภ�พถ่�ยทะเบยีนบ้�นของครอบครวัและผูเ้รยีน ทีต่ัง้และแผนผงัสถ�นทีซ่ึง่ใช้จดัก�รศกึษ� 

สำ�เน�หลักฐ�นวุฒิก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รศึกษ� ระดับและประเภท ก�รจัดก�รศึกษ� แผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่

ครอบครัวและสำ�นักง�นร่วมกันกำ�หนดคว�มมุ่งหม�ย หลักก�รและแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ต�มกฎหม�ยว่�

ด้วยก�รศกึษ�แห่งช�ต ิม�ประกอบก�รขออนญุ�ต เพือ่ใช้ในก�รประเมนิเทยีบโอนภ�ยหลงัก�รได้รบัอนญุ�ตต่อไป
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 ๓.๓ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตรวจสอบเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดก�รศึกษ�

 ๓.๔ สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� รบัแบบคำ�ขอจดัก�รศกึษ�จ�กครอบครัวหรอืผู้จดัก�รศกึษ� 

ตรวจสอบคว�มครบถ้วน ของเอกส�รหลักฐ�น เบื้องต้น ต�มข้อ ๓.๑ แล้วประทับตร�ลงรับ โดยให้ถือว่�เป็นก�ร

เริ่มนับระยะเวล�ก�รขออนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว และดำ�เนินก�รดังนี้

 ๑)  ตรวจสอบคว�มครบถ้วน ถูกต้อง ของแบบคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�  

 ๒)  เสนอแบบคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ต่อผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� เพื่อ

พิจ�รณ�สั่งก�ร

 ๓) สำ�นักง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�เสนอคำ�ขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�ต่อคณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�ร

จงัหวดัโดยเรว็ โดยสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศึกษ�เสนอคว�มเหน็เกีย่วกบัก�รพจิ�รณ�คำ�ขออนญุ�ตในเบือ้งต้นก่อน 

เพื่อให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดมีร�ยละเอียดและข้อเท็จจริงในก�รพิจ�รณ�ที่เพียงพอ และแจ้งผล 

ก�รพิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�แก่ครอบครัวที่ยื่นคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ภ�ยในส�มสิบวัน นับแต่

วันที่ได้รับคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

๔. ก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด

ก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด ในก�รพิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ต จัดก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ดำ�เนินก�รดังนี้

 ๔.๑) สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัด ควรกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด 

และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�แก่ครอบครัวที่ยื่นคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ภ�ยในกำ�หนดส�มสิบวันต�มที่กำ�หนดใน

กฎกระทรวง ว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗

 ๔.๒) คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด ประชุมเพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ อนุญ�ต หรือ

ไม่อนุญ�ตจัดก�รศึกษ� 

 ในกรณีที่พิจ�รณ�ไม่อนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ต้องแจ้งเหตุผล

ให้ผู้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวทร�บภ�ยในเวล� ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ

อนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

ในกรณีผู้ย่ืนคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ไม่เห็นด้วยกับผลก�รพิจ�รณ� 

ไม่ว่�ทั้งหมดหรือบ�งส่วน ส�ม�รถทำ�หนังสืออุทธรณ์ภ�ยใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยให้ยื่น

ต่อสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัด แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

ที่จะฟ้องคดีต่อศ�ลปกครอง ภ�ยใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลก�รพิจ�รณ�วุฒิก�รศึกษ�ของผู้จัดก�ร

ศึกษ� และผู้จัดก�รศึกษ�ที่ไม่มีสัญช�ติไทย ให้ดำ�เนินก�รดังนี้

1. กรณีวุฒิก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รศึกษ� 

ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒(๕) 

กำ�หนดคุณสมบัติ วุฒิก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รศึกษ� ต้องไม่ตำ่�กว่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรือเทียบเท่� เว้นแต่

ผู้จัดก�รศึกษ�ผ่�นก�รประเมินโดยสำ�นักง�นว่�เป็นผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถหรือประสบก�รณ์ในก�รจัดก�ร

ศึกษ�  
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กรณีผู้จัดก�รศึกษ�ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กครอบครัว ให้จัดก�ร

ศึกษ�นั้น ข�ดคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวงฯ ดังกล่�ว ให้สำ�นักง�นประเมินว่�เป็นผู้มีคว�มรู้ คว�ม

ส�ม�รถ หรือประสบก�รณ์ สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

ห�กผู้จัดก�รศกึษ�มวีฒุกิ�รศกึษ�จ�กต่�งประเทศ สำ�นกัง�นส�ม�รถดำ�เนนิก�รพจิ�รณ�อนญุ�ต

ให้จัดก�รศึกษ�ต�มขั้นตอนเพื่อรักษ�สิทธิของผู้เรียน ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ให้ผู้ขอจัดก�รศึกษ� ขอเทียบวุฒิ

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย) ต่อสำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นหรือให้สำ�นักง�นประเมินว�่เป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถหรือประสบก�รณ์สำ�หรับก�รจัดก�ร

ศึกษ�โดยครอบครัว

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ได้กำ�หนดแนวท�งก�รประเมินคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ

หรือประสบก�รณ์ของผู้จัดก�รศึกษ� เพื่อเป็นก�รเปิดโอก�สในก�รนำ�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ หรือประสบก�รณ์

ในก�รจดัก�รศกึษ� ขอรบัก�รประเมนิเพื่อขออนุญ�ตเปน็ผู้จัดก�รศกึษ�ขัน้พื้นฐ�นโดยครอบครวั  ซึง่สำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้เพื่อให้เกิด

คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ดังนี้

แนวท�งก�รประเมินคว�มรู้คว�มส�ม�รถหรือประสบก�รณ์ของครอบครัว/ผู้จัดก�รศึกษ�ที่ไม่มี

วุฒิมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ก�รประเมินคว�มรู้คว�มส�ม�รถหรือประสบก�รณ์ในก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว/ผู้จัดก�ร

ศึกษ� เป็นกระบวนก�รตรวจสอบว่�ผู้จัดก�รศึกษ�มีคุณสมบัติผ่�นก�รประเมินโดยสำ�นักง�น ว่�เป็นผู้มีคว�ม

รู้คว�มส�ม�รถ ทักษะ เจตคติ ที่เกิดจ�กก�รผ่�นก�รศึกษ� ก�รฝึกอบรม ก�รแสวงห�คว�มรู้จ�กแหล่งคว�มรู้

ต่�ง ๆ ก�รประกอบอ�ชีพ หรือประสบก�รณ์ก�รจัดก�รศึกษ�ที่ส�ม�รถสะท้อนถึงคว�มตั้งใจ กระบวนก�ร 

ในก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั ทีมุ่่งเน้นเป้�หม�ยคณุภ�พผู้เรยีนต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ แสดงให้เห็นว่�เป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่เป็นประโยชน์สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�โดย

ครอบครัว โดยสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมก�รประเมินคว�มรู้ คว�มส�ม�รถหรือประสบก�รณ์ ซึ่งประกอบด้วย รอง 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ตัวแทนของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ที่มีคว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�โดย

ครอบครัว คณะกรรมก�รฝ่�ยผู้ขอจัดก�รศึกษ� ศึกษ�นิเทศก์ นักวิช�ก�รศึกษ� ข้�ร�ชก�รครู ผู้แทนองค์กร

วิช�ชีพ ผู้แทนเครือข่�ยก�รศึกษ�ท�งเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพ�ะท�ง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่� ๓ คน

๒. จัดทำ�เครื่องมือก�รประเมิน กำ�หนดวิธีก�รประเมินคว�มรู้คว�มส�ม�รถหรือประสบก�รณ์ใน

ก�รจัดก�รศึกษ� เช่นก�รตรวจสอบร่องรอยหลักฐ�น สัมภ�ษณ์ สังเกต หรืออ�จใช้แบบทดสอบ เกณฑ์ก�ร

ประเมิน และเกณฑ์ก�รตัดสินผลก�รประเมินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมก�รประเมินฯ ต�มข้อ ๑

๓. กำ�หนดวิธีก�รประเมินคว�มรู้คว�มส�ม�รถหรือประสบก�รณ์ในก�รจัดก�รศึกษ� 

๔. ขอบข่�ยเนือ้ห�ส�ระของก�รประเมนิคว�มรูค้ว�มส�ม�รถหรอืประสบก�รณ์ ควรสอดคล้องกบั

ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว  เพื่อเป็นประโยชน์ในก�รส่งเสริมสนับสนุน อำ�นวยก�รในก�รจัดก�ร

เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนรู้ ต�มเป้�หม�ยของแผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว  

ดังต่อไปนี้
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 ๔.๑ คว�มรู้คว�มส�ม�รถเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ได้แก่

  ๑) หลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�น พทุธศกัร�ช ๒๕๕๑ หลกัเกณฑ์และวิธกี�รปรับใช้หลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นพทุธศกัร�ช 

๒๕๕๑ สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ

  ๒) กฎกระทรวงว่�ด้วยสทิธใินก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ๓) แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ประกอบด้วย สิทธิและหน้�ที่ในก�ร

จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ� ก�รจัดก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย ก�รวัดและประเมิน

ผลก�รเรียนรู้ ก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รจัดก�รศึกษ�

 ๔.๒ ประสบก�รณ์ในก�รจัดก�รศึกษ� ได้แก่

  ๑) ก�รปฏบัิติง�นหรอืทำ�กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องหรอืเป็นประโยชน์ต่อก�รจดัก�รศกึษ�

  ๒) ก�รเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�           

  ๓) ได้รับก�รประก�ศจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร และหรือหน่วยง�นภ�ครัฐ ในระดับ

กระทรวงเป็นครูภูมิปัญญ�หรือปร�ชญ์ช�วบ้�น 

  ๔) ก�รเข้�รับก�รอบรม ศกึษ�ดงู�น หรอืก�รแสวงห�คว�มรูจ้�กแหล่งเรยีนรูต่้�ง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�

๒. กรณีผู้จัดก�รศึกษ�ที่มิได้มีสัญช�ติไทย

ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ให้คว�ม

หม�ยคำ�ว่� ผู้จดัก�รศึกษ� หม�ยถึง บคุคลในครอบครวัหรือผู้ไดร้ับมอบหม�ยจ�กครอบครัวนั้นใหจ้ดัก�รศึกษ� 

เม่ือพิจ�รณ�จ�กคว�มหม�ยดังกล่�วเห็นว่� คำ�นิย�มกล่�วเพียงคุณสมบัติกว้�ง ๆ ของผู้จัดก�รศึกษ� โดย

กำ�หนดให้เป็นบุคคลในครอบครัว หรือได้รับมอบหม�ยจ�กครอบครัวและคำ�ว่� “ครอบครัว” ต�มกฎกระทรวง

หม�ยถึง บิด�ม�รด� หรือบิด� หรือม�รด� ซึ่งเป็นผู้ใช้อำ�น�จปกครองหรือผู้ปกครองต�มประมวลกฎหม�ยแพ่ง

และพ�ณิชย์ แสดงให้เห็นว่�ผู้จัดก�รศึกษ�ต�มกฎกระทรวงฉบับนี้ หม�ยถึงบุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหม�ยจ�ก บิด�ม�รด�หรือผู้ใช้อำ�น�จปกครองให้ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�กับบุตรหรือบุคคลผู้อยู่ในปกครอง

ของครอบครัวนัน้ ๆ  โดยมไิด้กล่�วถึงคณุสมบติัข้ออืน่ ๆ  ของผู้จัดก�รศกึษ� ก�รพิจ�รณ�ว่�บคุคลท่ีมไิด้มสีญัช�ติ

ไทยจะส�ม�รถเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ให้กับบุตรหรือผู้อยู่ในปกครองได้หรือไม่จำ�เป็นจะต้องตีคว�มโดยอ�ศัย

เจตน�รมณ์ของกฎหม�ยฉบับนี้ และหลักกฎหม�ยอื่นที่ใกล้เคียง กล่�วคือ เมื่อพิจ�รณ�จ�กเจตน�รมณ์ในก�ร

ร่�งกฎกระทรวงฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหม�ยลูก บทที่ออกโดยอ�ศัยอำ�น�จของกฎหม�ยแม่บท คือ พ.ร.บ. ก�รศึกษ�

แห่งช�ติพ.ศ. ๒๕๔๒ ม�ตร ๑๒ที่บัญญัติว่� “นอกเหนือจ�กรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล 

ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบ และสถ�บันสังคมอื่น 

มสีทิธใินก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ทัง้นี ้ให้เป็นไปต�มทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวง” กฎหม�ยดงักล่�วมเีจตน�รมณ์

ในก�รกำ�หนดสิทธิและหน้�ที่ของบุคคล ครอบครัว หรือหน่วยง�นต่�ง ๆ นอกเหนือจ�กรัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นได้เพร�ะฉะนั้นก�รจำ�กัดสิทธิของบุคคลจะต้องมี
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กฎหม�ยบญัญตัหิรือให้อำ�น�จไว้ เมือ่กรณดีงักล่�วไม่มกีฎหม�ยจำ�กดัเร่ืองคณุสมบตัขิองผูจ้ดัก�รศกึษ�ไว้ บคุคล

ต่�งด้�วหรือบุคคลท่ีมิได้มีสัญช�ติไทยย่อมส�ม�รถดำ�เนินก�รเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวได้ 

ห�กมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ประกอบกับเมื่อพิจ�รณ�จ�กกฎหม�ยที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้

ที่ออกโดยอ�ศัยอำ�น�จม�ตร� ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.ก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นกัน ได้แก่ กฎกระทรวงว่�

ด้วยสทิธอิงค์กรชมุชน และองค์กรเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นไว้เช่นกนั แต่มีก�รกำ�หนดคุณสมบัติของ

องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ไว้ในข้อ ๗ โดยแยกเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศ และที่มิได ้

จดทะเบียนในประเทศ ย่อมแสดงให้เห็นว่�เจตน�รมณ์ของกฎกระทรวงฉบับนี้ต้องก�รเปิดโอก�สให้บุคคล 

ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรวชิ�ชพี องค์กรนติบิคุคล ไม่ว่�จะมสีญัช�ตใิดกม็สีทิธิทีจ่ะจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

ร่วมกับรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แตกต่�งจ�กกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�ร

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  ในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่บัญญัติว่� “ผู้จัดก�รศึกษ� หม�ยคว�มว่� บุคคลซึ่ง

ได้รับอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ให้จัดตั้งศูนย์ก�รเรียน” ซึ่งข้อ ๓ ได้มีก�รขย�ยคว�มคุณสมบัติ

ของผู้จัดก�รศึกษ�ไว้ว่� ต้องเป็นบุคคลท่ีมีสัญช�ติไทย รวมทั้งกำ�หนดอ�ยุ วุฒิก�รศึกษ� ไว้อีกด้วย จ�กกฎ

กระทรวงทัง้ส�มฉบบัแสดงให้เหน็ว่� ห�กกฎหม�ยต้องก�รทีจ่ะกำ�หนดเรือ่งสญัช�ตขิองผูจ้ดัก�รศกึษ�กจ็ะต้อง

บัญญัติไว้แต่เมื่อกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ มิได้มีก�ร

กำ�หนดคณุสมบตัเิรือ่งสญัช�ตไิว้แต่อย่�งใด ฉะนัน้ จ�กเหตผุลและหลกักฎหม�ยข้�งต้น บุคคลธรรมด�ทีม่ไิด้มี

สญัช�ตไิทย ห�กมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มหลักเกณฑ์ที่กฎหม�ยกำ�หนด ย่อมมีสิทธิจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดย

ครอบครัวต�มกฎกระทรวงฉบับดังกล่�วได้ ส่วนสิทธิในก�รได้รับเงินอุดหนุนจ�กรัฐย่อมเป็นไปต�มระเบียบ

กฎหม�ยหรือแนวปฏิบัติที่ส่วนร�ชก�รกำ�หนด

อนึ่ง ในก�รจัดก�รศึกษ�ที่จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นภ�ษ�อังกฤษ แผนก�รจัดก�รศึกษ�ประกอบ

คำ�ขออนุญ�ต พิจ�รณ�ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ 

ข้อ ๒ (๗) กำ�หนดให้แผนก�รจดัก�รศึกษ�ทีค่รอบครวัและสำ�นักง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�ร่วมกนักำ�หนดต�มคว�ม

มุ่งหม�ย หลักก�รและแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติข้อ ๓ ให้สำ�นักง�นเขต

พืน้ทีก่�รศึกษ�เสนอคำ�ขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�ให้คณะกรรมก�รพจิ�รณ�โดยเรว็และแจ้งผลก�รพจิ�รณ�คำ�ขอ

อนุญ�ตจดัก�รศกึษ�แก่ครอบครวัทีย่ืน่คำ�ขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�ภ�ยในส�มสบิวนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัคำ�ขออนญุ�ต

จดัก�รศกึษ�ต�มข้อ ๒ ดงันัน้ ก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�ประกอบคำ�ขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั

ของผู้จัดที่มิใช่เป็นคนไทย ส�ม�รถจัดทำ�ได้ทั้งภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ไทย แต่เพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ชัดเจน

ตรงกันในก�รพจิ�รณ�แผนร่วมกนัของครอบครัวและสำ�นกัง�น ก�รพจิ�รณ�อนญุ�ตของคณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�ร

จงัหวดัร่วมท้ังก�รนิเทศ กำ�กับ ตดิต�ม ก�รวดัประเมินผล รวมทัง้เอกส�รหลกัฐ�นก�รจบก�รศึกษ�ต�มระเบียบ

กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้จัดทำ�เป็นภ�ษ�ไทย ดังนั้นก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�จึงควรจัดทำ�เป็นภ�ษ�ไทย

3. กรณผู้ีจดัก�รศกึษ�ทีม่สีญัช�ตไิทยแต่มีภ�รกจิทีต้่องเดนิท�งไปทำ�ง�นทีต่่�งประเทศอยูเ่สมอๆ 

ส�ม�รถนำ�ผูเ้รยีนจ�กก�รศึกษ�โดยครอบครัวเดนิท�งไปด้วย แต่ทัง้นีต้้องจัดให้มีก�รเรยีนรูต้�มแผนก�รจัดก�ร

ศึกษ� และวัดและประเมินผลก�รจัดก�รเรียนต�มที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และครอบครัวตกลงร่วมกัน
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๒. แผนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) คว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็น ๒) องค์ประกอบของแผนก�รจัด 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว โดยมีร�ยละเอียดดังนี้  

 ๒.1  คว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็น

 แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว มีคว�มสำ�คัญคือเป็นเสมือนเข็มทิศนำ�ท�งหรือเป็น

แนวท�งหรือข้อกำ�หนดของก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับ ทั้งระดับปฐมวัย ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น รวมทั้ง

ก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับผู้เรียนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ หรือคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ ที่จะพัฒน�ให้ผู้เรียน 

มีคว�มรู้  คว�มส�ม�รถ มวลประสบก�รณ์ที่ก่อให้เกิดก�รเรียนรู้ และก�รพัฒน�ของแต่ละบุคคลไปสู่ศักยภ�พ

สูงสุดของตน รวมถึงจะช่วยให้ผู้เรียนนำ�คว�มรู้ไปสู่ก�รปฏิบัติได้ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง 

รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในชุมชน สังคม และโลกอย่�งมีคว�มสุข รวมทั้งยังมีคว�มสำ�คัญเป็นเครื่องมือชี้แนะให้

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� บิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ� ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ได้พย�ย�ม

จัดมวลประสบก�รณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒน�ตนเองในด้�นคว�มรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์บรรลุต�มจุดหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ� เป็นแนวท�งในก�รส่งเสริม สนับสนุน และรับรองผลให้นำ�

ไปสู่คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติของทุกฝ่�ยได้อย่�งมีคุณภ�พและมีคว�มสุขต�มข้อกำ�หนดในกฎกระทรวงว่�

ด้วยสทิธใินก�รจดัก�รศึกษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยครอบครวั  “ข้อ ๒ (๗) แผนก�รจดัก�รศึกษ�ทีค่รอบครวัและสำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร่วมกันกำ�หนดต�มคว�มมุ่งหม�ย หลักก�รและแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ต�มกฎหม�ยว่�

ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติ” 

 ก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ควรให้อิสระของครอบครัวเป็นหลัก                     

ที่จะเป็นผู้ออกแบบจัดว�งให้เหม�ะสมกับพื้นฐ�นศักยภ�พผู้เรียนและบริบทของครอบครัวและชุมชน โดยคณะ

กรรมก�รวิช�ก�รให้ก�รพิจ�รณ�ร่วมคิด ร่วมให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� เพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสมท�งวิช�ก�ร แสดง

ถึงประสิทธิภ�พอันจะนำ�ม�ซ่ึงคว�มสำ�เร็จบรรลุผลในก�รจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งมีคุณภ�พ สอดคล้องกับก�ร

พฒัน�ศักยภ�พผูเ้รยีนร�ยบุคคล เป็นไปต�มหลกัก�ร จดุหม�ย แนวท�งของหลกัสตูรก�รศกึษ�ปฐมวยัพทุธศกัร�ช 

๒๕๖๐ หรือหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น พ.ศ. ๒๕๕๑ สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ ที่สอดคล้องกับระดับ 

ก�รศึกษ�และกลุม่เป้�หม�ยทีจ่ดัก�รศกึษ� ซึง่ครอบครวัส�ม�รถจดัเวล�เรยีนเป็นร�ยภ�ค หรอืร�ยปี หรือช่วงชัน้

ก็ได้ ก�รจัดเวล�เรียนของแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้/กลุ่มประสบก�รณ์  ส�ม�รถปรับให้ยืดหยุ่นต�มปรัชญ�

ของก�รจัดก�รศึกษ� บริบท จุดเน้นของครอบครัวและผู้เรียน โดยให้มีเวล�เรียนเหม�ะสมที่จะพัฒน�ผู้เรียนให้

เกิดคุณภ�พเทียบเท่� หรือเทียบเคียงม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

 ๒.๒  องค์ประกอบของแผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ประกอบด้วย

  ๒.๒.1  ข้อมูลพื้นฐ�นของครอบครัว ได้แก่

  ๑) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล บิด� ม�รด� วุฒิก�รศึกษ� ประสบก�รณ์ อ�ยุ 

อ�ชีพ ที่อยู่  

  ๒) ระบเุหตผุลในก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวั อธบิ�ยถงึแนวคดิ คว�มเชือ่ เหตผุล

หรือปรัชญ�ที่เป็นส�เหตุให้ครอบครัวจัดก�รศึกษ� รวมทั้งจุดเด่นที่ควรส่งเสริม สนับสนุน จุดด้อยที่ต้องก�ร 

ในก�รได้รับก�รพัฒน� และโอก�สในก�รประสบคว�มสำ�เร็จของก�รจัดก�รศึกษ�   ของครอบครัว
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  ๓) บิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ� ส�ม�รถกำ�หนดชื่อบ้�นเรียน ซึ่งอ�จใช้ชื่อ หรือ

น�มสกุล หรือ ชื่ออื่นๆ ต�มคว�มเหม�ะสม

  ๒.๒.๒  ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้เรียน ได้แก่

  ๑)  ระบุข้อมูลของผู้เรียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด  อ�ยุ  ประวัติก�รศึกษ� 

(กรณีที่เคยเรียนในระบบโรงเรียนหรือเรียนที่อื่นม�ก่อน)  

  ๒)  ระบพุฒัน�ก�รของผูเ้รยีนด้�นต่�ง ๆ  ของผูเ้รยีน ทัง้ด้�นร่�งก�ย อ�รมณ์ จติใจ 

สังคม สติปัญญ� คว�มถนัด คว�มสนใจ คว�มบกพร่อง หรือคว�มส�ม�รถที่สะท้อนแววฉล�ด/ ผู้เรียนมีคว�ม

ต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ ที่ควรได้รับก�รดูแลช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษ  

  ๒.๒.3 ระดับก�รจัดศึกษ�ที่ขอจัด

  ครอบครัว ส�ม�รถขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวได้       ทั้งระดับปฐมวัย 

ระดบัประถมศกึษ� ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนต้น และระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย ตลอดจนผูเ้รียนทีม่คีว�มต้องก�ร

พเิศษ โดยกำ�หนดให้มแีผนก�รจดัก�รศกึษ�ท่ีสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และวธีิก�รปรับใช้หลักสตูรแกนกล�งก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พ.ศ.๒๕๕๑ สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ และระดับที่ขอจัดก�รศึกษ� ทั้งน้ีแผนก�รจัดก�ร

ศึกษ�อ�จเป็นร�ยภ�คเรียน ชั้นปี ช่วงชั้น ต�มคว�มต้องก�รของครอบครัว ร�ยละเอียดดังนี้

  ๑) ก�รศกึษ�ระดบัปฐมวยั จดัประสบก�รณ์ก�รเรยีนรูเ้พือ่มุง่ให้เดก็พฒัน�ท�งด้�น

ร่�งก�ย อ�รมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญ�ที่เหม�ะสมกับวัย คว�มส�ม�รถและคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล 

ต�มหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐ 

  ๒) ก�รศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ระดับประถมศึกษ� ระดับมัธยมศึกษ�

ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย) จัดต�มกรอบเนื้อห�/ส�ระ/คว�มรู้/ทักษะ หรือกลุ่มประสบก�รณ์

ก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช  ๒๕๕๑  หรือหลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พ.ศ. ๒๕๕๑สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ เพื่อจะช่วยนำ�พ�ให้ผู้เรียน

พัฒน�องค์คว�มรู้ทั้งเนื้อห�/ทักษะ/เจตคติ คุณลักษณะ สมรรถนะในก�รเรียนรู้ บรรลุคุณภ�พก�รศึกษ�ขั้นพื้น

ฐ�น ต�มเป้�หม�ยก�รศักยภ�พผู้เรียนร�ยบุคคล ซึ่งครอบครัวส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนแยกร�ยวิช�ต�ม

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ หรืออ�จหลอมรวมบูรณ�ก�รเป็นกลุ่มประสบก�รณ์ต่�งๆ

  ๒.๒.๔  จุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ� 

  ครอบครัว ส�ม�รถกำ�หนดจุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�แต่ละระดับของ 

ก�รศึกษ�ทีจ่ดัโดยยดึต�มจดุหม�ย สมรรถนะ และคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ ต�มหลกัสตูรปฐมวยั พทุธศกัร�ช 

๒๕๖๐ หรือหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ และส�ม�รถเพิ่มเติม 

จุดมุ่งหม�ยต�มคว�มค�ดหวัง /ปรัชญ�/คว�มเชื่อของครอบครัว และ/หรือต�มคว�มถนัดคว�มสนใจต�ม

ศักยภ�พของผู้เรียน

  ๒.๒.5 รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ� ให้ระบุรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ที่ครอบครัว

ประสงค์จะจัดก�รศึกษ� เชน่ 

  ๑) แบบครอบครัวเดียว จัดก�รศึกษ�สำ�หรับครอบครัวที่มีคว�มสนใจเฉพ�ะด้�น

แตกต่�งกับกลุ่มบ้�นเรียนหรือครอบครัวอ่ืน อ�จเข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัว/กลุ่มครอบครัวอื่น/กิจกรรม

พัฒน�ก�รเรียนรู้อื่นๆ ต�มคว�มเหม�ะสม
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  ๒) แบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยง�นอื่น โดยมีก�รเข้�ไปใช้ทรัพย�กร

ในโรงเรยีนหรอืเข้�ไปทำ�กจิกรรมร่วมกนั  เนือ่งจ�กต้องก�รให้บุตรได้มคีว�มรู ้และประสบก�รณ์ทีส่�ม�รถเชือ่ม

โยงคว�มรู้ของแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวและระบบโรงเรียนได้ 

  ๓) แบบกลุ่มครอบครัวทีม่แีนวคดิคล้�ยๆกนั เป็นก�รจำ�ลองสงัคมเลก็ๆ เชือ่ว่�ก�ร

เชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นก�รช่วยเสริมองค์คว�มรู้และพัฒน�ก�รของผู้เรียนได้

  ๔)  อื่น ๆ (ระบุ)

   ๒.๒.6  ก�รจัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้/กลุ่มประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

  ครอบครวั ส�ม�รถจดัก�รเรยีนก�รสอนแยกร�ยวชิ�ต�มกลุม่ส�ระก�รเรยีนรู ้หรอื

อ�จหลอมรวมบูรณ�ก�รเป็นกลุ่มประสบก�รณ์ต่�งๆ ได้ต�มคว�มเหม�ะสม ทั้งนี้ควรระบุข้อมูลที่แสดงว่�

ครอบครัวจะจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ท่ีเน้นคว�มสำ�คัญท้ังคว�มรู้ ทักษะ ค่�นิยม  และคุณลักษณะที่จะช่วยให้ 

ผู้เรียนบรรลุคุณภ�พต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด  

  ก�รหลอมรวมบรูณ�ก�รเป็นกลุม่ประสบก�รณ์ต่�งๆ เช่น กลุม่ประสบก�รณ์คว�ม

รู้ในธรรมช�ติ กลุ่มประสบก�รณ์คว�มรู้ในตนเองและสังคม กลุ่มประสบก�รณ์คว�มรู้ในศ�สน� ศิลปวัฒนธรรม 

กลุ่มคว�มรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และคว�มสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม กลุ่มคว�มรู้และทักษะด้�นวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี กลุ่มคว�มรู้เกี่ยวกับศ�สน� ศิลปะ วัฒนธรรม ก�รกีฬ� ภูมิปัญญ�ไทย และก�รประยุกต์ใช้

ภูมิปัญญ� กลุ่มคว�มรู้และทักษะด้�นคณิตศ�สตร์และด้�นภ�ษ� กลุ่มคว�มรู้และทักษะในก�รประกอบอ�ชีพ 

และก�รดำ�รงชีวิตอย่�งมีคว�มสุขหรือครอบครัวส�ม�รถจัดก�รเรียนรู้แยกเป็นร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ต่�งๆ ได้แก่ ภ�ษ�ไทย คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษ�และ

พลศึกษ� ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี และภ�ษ�ต่�งประเทศ เป็นต้น

  ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแยกร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ หรืออ�จหลอมรวม

บูรณ�ก�รเป็นกลุ่มประสบก�รณ์ต่�งๆ ให้เหม�ะสมกับจุดมุ่งหม�ยก�รพัฒน�ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับศักยภ�พ

ต�มคว�มถนัด คว�มสนใจ คว�มส�ม�รถพิเศษ และคว�มต้องก�รพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน โดยอ�จมีจุดเน้น 

ก�รเรียนรู้ที่ม�กน้อยกว่�กันในแต่ละส�ระหรือกลุ่มประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ ซึ่งส�ม�รถกำ�หนดโครงสร้�งเวล�

เรยีน แสดงเป็นสดัส่วนก�รเรยีนรูเ้ป็นค่�ร้อยละ โดยอ�จจะมค่ี�นำ�้หนกัทีเ่หมอืนหรอืต่�งกนัในแต่ละชัน้ปี (กรณี

เสนอแผนก�รจัดก�รศกึษ�เป็นร�ยชัน้ปี) หรือแต่ละช่วงชัน้ หรอืแต่ละระดบัก�รศกึษ� ในแต่ละกลุม่ประสบก�รณ์

ให้แสดง เป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียนที่มุ่งหวังซึ่งเป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียนท่ีมุ่งหวัง บิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ�

ส�ม�รถเลือกหรือปรับใช้ตัวชี้วัดในก�รพัฒน�ผู้เรียน โดยอ�จนำ�ไปจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นชั้นปี/ช่วงชั้น หรือ

หลอมรวมบูรณ�ก�รจัดเป็นกลุ่มประสบก�รณ์สำ�หรับสอน จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในระยะเวล�ที่เหม�ะสม ทั้งนี้

ให้ครอบคลุมองค์คว�มรู้ ทักษะ  คุณลักษณะสำ�คัญ เทียบเท่�หรือเทียบเคียง และตัวชี้วัดแสดงคุณภ�พใน

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และเหม�ะสมกับสภ�พบริบท ธรรมช�ติก�ร

เรยีนรู้และศักยภ�พของผูเ้รียน สำ�หรบัแผนก�รศกึษ�โดยครอบครวัรปูแบบก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั ส�ม�รถเลอืก

หรือพัฒน�ปรับใช้ตัวชี้วัดดังกล่�วให้เหม�ะสมระหว่�งกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ได้
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  ก�รปรับใช้ หม�ยถึง ก�รปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัดสู่ก�ร

ปฏิบัติ เช่น จัดเป็นช่วงชั้น เป็นกลุ่ม หรือก�รหลอมบูรณ�ก�ร แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภ�พของผู้เรียน ทั้งด้�นคว�มรู้ 

ทักษะ เจตคติที่ระบุไว้ในม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด ยกเว้น กรณีที่คุณภ�พที่ระบุไว้นั้นไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ หรือ

ระเบียบเฉพ�ะกลุ่ม เช่น วินัยสงฆ์ เป็นต้น    

  ในกรณีที่ครอบครัว ประสงค์จะจัดก�รเรียนก�รสอน เพ่ือพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ 

และคุณลักษณะเพิ่มเติมจ�กสิ่งที่กำ�หนดในม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร แกนกล�งฯ 

ก็ส�ม�รถกำ�หนด “ผลก�รเรียนรู้” เพิ่มขึ้นได้

  ก�รเลอืกจดัประสบก�รณ์ก�รเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ส�ระก�รเรยีนรู้ กลุม่ประสบก�รณ์ให้

เหม�ะสมกบัก�รพฒัน�ผูเ้รยีนอย่�งสอดคล้องกบัศกัยภ�พต�มคว�มถนดั คว�มสนใจ คว�มส�ม�รถพเิศษ และ

คว�มต้องก�รพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน จึงควรให้มีจุดเน้นก�รเรียนรู้ที่ม�กน้อยกว่�กันในแต่ละส�ระหรือกลุ่ม

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ ซึ่งส�ม�รถกำ�หนดโครงสร้�งเวล�เรียน แสดง เป็นสัดส่วนค่�นำ้�หนักก�รเรียนรู้เป็นค่�

ร้อยละ โดยอ�จจะมีค่�นำ�้หนกัทีเ่หมอืนหรอืต่�งกันในแต่ละชัน้ปี (กรณเีสนอแผนก�รจัดก�รศกึษ� เป็นร�ยชัน้ปี) 

หรือแต่ละช่วงชั้น หรือแต่ละระดับก�รศึกษ� (กรณีเสนอแผนก�รจัดก�รศึกษ�เป็นช่วงช้ัน หรือเป็นระดับก�ร

ศึกษ�) ดังตัวอย่�งก�รกำ�หนดสัดส่วนค่�นำ้�หนักของแต่ละส�ระ/กลุ่มประสบก�รณ์

  ๒.๒.7 ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน  

  ก�รจดักจิกรรมพฒัน�ผูเ้รียน ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น พทุธศักร�ช 

๒๕๕๑ มุ่งพัฒน�คนให้มีคว�มสมดุลทั้งด้�นคว�มรู้ คว�มคิด คว�มส�ม�รถ คว�มดีง�ม และคว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคม นอกเหนือจ�กก�รเรียนด้�นวิช�ก�รในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้แล้ว ได้กำ�หนดให้ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรม

พัฒน�ผู้เรียน ได้แก่ 

  ๑) กิจกรรมแนะแนว 

  ๒) กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรน�รี ยุวก�ช�ด ชุมนุม ชมรม ฯลฯ)       

  ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒน�ตนเองเต็ม 

ต�มศักยภ�พ พัฒน�อย่�งรอบด้�นเพื่อคว�มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร�ยก�ร สติปัญญ� อ�รมณ์ สังคม และ

เสรมิสร้�งให้เป็นผูมี้ศลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบียบวนิยั ปลกูฝังก�รมจีติสำ�นกึเพือ่สงัคม ส�ม�รถจดัก�รตนเองได้ 

และอยู่กับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข  

  ก�รปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งฯ สำ�หรับครอบครัว ควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอก�สเข้�

ร่วมกิจกรรมต่�ง ๆ ต�มคว�มเหม�ะสม  ซึ่งอ�จเป็นกิจกรรมต่�งๆ ทั้ง ๓ ประเภท ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร 

แกนกล�งฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ต�มคว�มเหม�ะสม โดยคำ�นึงถึงวัยและศักยภ�พของผู้เรียนแต่ละระดับ ทั้งนี้

สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�หรอืครอบครวั ส�ม�รถประส�นเพือ่ขอคว�มร่วมมอืจ�กสถ�นศกึษ�/สถ�บนัต่�งๆ 

ในกรณีที่ประสงค์จะให้ผู้เรียนของตนเข้�ร่วมกิจกรรมที่สถ�นศึกษ�/สถ�บันต่�งๆ เหล่�นั้นจัดได้ 

   ๒.๒.8  ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้   

  ก�รจัดก�รเรียนรู้ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ ส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ  

ทัง้นีค้รอบครวั/ผูจ้ดัก�รศึกษ�ควรระบุวิธีก�รจดัก�รเรียนรู้ของครอบครัวทีส่อดคล้องกบัจดุมุง่หม�ยของครอบครวั 

และระดบัก�รศกึษ� เช่น ระดับปฐมวยั ระดับประถมศึกษ�ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนต้น ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้/กลุ่มประสบก�รณ์ที่ครอบครัวกำ�หนด โดยจัดกระบวนก�รเรียนรู้ท่ีหล�กหล�ย เพื่อเป็น

เครื่องมือพัฒน�ผู้เรียนไปสู่เป้�หม�ยของหลักสูตร เช่น กระบวนก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�ร กระบวนก�รสร้�ง

คว�มรู ้กระบวนก�รคดิ กระบวนก�รท�งสังคม กระบวนก�รเผชญิสถ�นก�รณ์และแก้ปัญห� กระบวนก�รเรยีนรู้

จ�กประสบก�รณ์จรงิ กระบวนก�รปฏบิตั ิกระบวนก�รจดัก�ร กระบวนก�รเรียนรูข้องตนเอง กระบวนก�รพฒัน�

ลักษณะนิสัย เป็นต้น

  ทัง้นี ้ก�รจดัก�รเรยีนรูเ้พือ่พฒัน�ผูเ้รยีนให้เกดิคณุภ�พต�มหลกัสูตรแกนกล�งก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ เกิดขึ้นได้ทุกเวล� ทุกสถ�นที่ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�/บิด�/ม�รด�/

ผู้จัดก�รศึกษ� ควรมีก�รประส�นคว�มร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒน�ผู้เรียนต�มศักยภ�พสอดคล้องกับคว�มสนใจ

และคว�มถนัดของผู้เรียน โดยคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล ครอบครัว/ผู้จัดก�รศึกษ�ส�ม�รถจัดก�ร

เรียนก�รสอน/กิจกรรมก�รเรียนรู้ได้หล�กหล�ยรูปแบบต�มปรัชญ�และคว�มต้องก�รในก�รพัฒน�ให้ผู้เรียน

บรรลุคุณภ�พต�มเป้�หม�ยที่ค�ดหวัง โดยอ�จสอดแทรกบูรณ�ก�รส�ระวิช�/กลุ่มประสบก�รณ์ต่�งๆ รวมทั้ง

สมรรถนะสำ�คญั และคณุลักษณะอนัพงึประสงค์เข้�ด้วยกนั ต�มแนวคดิหรอืปรชัญ�ก�รศกึษ� สภ�พและบรบิท

ที่มีลักษณะเฉพ�ะ และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนก�รคิด ก�รจัดก�ร  ก�รเผชิญสถ�นก�รณ์ มีก�ร

ประยกุต์คว�มรูม้�ใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ให้ผูเ้รียนได้เรยีนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง ฝึกก�รปฏบิติั ให้คิดได้ ทำ�ได้ 

คิดเป็น ทำ�เป็น และเกิดก�รใฝ่รู้อย่�งต่อเนื่อง

  ก�รจดัก�รเรยีนรูเ้ป็นกระบวนก�รสำ�คัญในก�รนำ�หลักสูตรสู่ก�รปฏบัิติให้ได้ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้ สมรรถนะสำ�คัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำ�หรับพัฒน�เด็กและเย�วชนให้เป็นไป

ต�มระดับและกลุม่เป้�หม�ยทีค่รอบครวัจดัก�รศกึษ� โดยมกีระบวนก�รสำ�คญัในด้�นโครงสร้�งเวล�เรยีน และ

ก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ ในแต่ละระดับก�รศึกษ�ดังนี้

   ๒.๒.8.1  ก�รจัดก�รเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

   ๑)  โครงสร้�งเวล�เรียนในก�รจัดก�รเรียนรู้ระดับปฐมวัย  

   ครอบครัวส�ม�รถจัดเวล�เรียนเป็น ร�ยภ�ค ร�ยปี หรือช่วงชั้นได้ โดย

เวล�เรียนของแต่ละกลุ่มประสบก�รณ์ ส�ม�รถปรับยืดหยุ่นต�มบริบท จุดเน้น ปรัชญ�ของก�รจัดก�รศึกษ�

ระดับปฐมวัย โดยให้มีเวล�เรียนเหม�ะสมที่จะพัฒน�ผู้เรียนให้เกิดคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ที่ปรับใช้

   ๒)  ก�รจัดกลุ่มประสบก�รณ์ระดับปฐมวัย

   ก�รออกแบบก�รจดัก�รเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยั(อ�ย ุ๓-๕ ปี) เป็นก�รจดัก�ร

ศึกษ�ในลักษณะของกลุ่มประสบก�รณ์ที่เน้นก�รอบรมเลี้ยงดูและก�รพัฒน�ก�รทั้งด้�นร่�งก�ย อ�รมณ์และ

จิตใจ สังคมและสติปัญญ� ต�มวัยและคว�มส�ม�รถของแต่ละคน ก�รออกแบบก�รจัดก�รกลุ่มประสบก�รณ์

โดยครอบครวั ควรศกึษ�รปูแบบก�รจดัทีห่ล�กหล�ยแล้วเลือกวธิกี�รจดัทีเ่หม�ะสมกบับริบทของเด็ก โดยอนมุ�น

บนพืน้ฐ�นของเดก็ต้องได้รบัก�รพฒัน�ครบทกุด้�นทัง้ด้�นร่�งก�ย อ�รมณ์ จิตใจ สงัคมและสตปัิญญ� มีแนวท�ง

ก�รจัดประสบก�รณ์ (กระทรวงศึกษ�ธิก�ร, ๒๕๖๐) ดังนี้

    ๒.๑) จัดประสบก�รณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทย�พัฒน�ก�รและ

ก�รทำ�ง�นของสมองทีเ่หม�ะสมกบัอ�ย ุวฒุภิ�วะและระดบัพฒัน�ก�รเพือ่ให้เดก็ทกุคนได้พฒัน�เตม็ต�มศกัยภ�พ
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    ๒.๒) จัดประสบก�รณ์ให้สอดคล้องกับแบบก�รเรียนรู้ของเด็ก 

เด็กได้ลงมือกระทำ� เรียนรู้ผ่�นประส�สัมผัสทั้งห้� ได้เคลื่อนไหว สำ�รวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด 

แก้ปัญห�ด้วยตนเอง

    ๒.๓) จัดประสบก�รณ์แบบบูรณ�ก�ร ทั้งกิจกรรมทักษะและ

ส�ระก�รเรียนรู้

    ๒.๔) จดัประสบก�รณ์ให้เดก็ได้รเิริม่คดิ ว�งแผน ตดัสนิใจลงมอื

กระทำ�และนำ�เสนอคว�มคิด โดยครูหรือผู้จัดประสบก�รณ์เป็นผู้สนับสนุน อำ�นวยคว�มสะดวกและเรียนรู้ 

ร่วมกับเด็ก

    ๒.๕) จัดประสบก�รณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ 

ภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้ในบรรย�ก�ศที่อบอุ่น มีคว�มสุขและเรียนรู้ก�รทำ�กิจกรรมแบบร่วม

มือในลักษณะต่�งๆกัน

    ๒.๖) จัดประสบก�รณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งก�ร

เรียนรี่หล�กหล�ยและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก

    ๒.๗) จัดประสบก�รณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะก�ร

ใช้ชวีติประจำ�วนั ตลอดจนสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมให้เป็นส่วนหนึง่ของก�รจดัประสบก�รณ์ก�รเรยีนรูอ้ย่�ง

ต่อเนื่อง

    ๒.๘) จัดประสบก�รณ์ทั้งในลักษณะที่ดีก�รว�งแผนล่วงหน้�

และแผนที่เกิดขึ้นในสภ�พจริงโดยมิได้ค�ดก�รณ์ไว้

    ๒.๙) จัดทำ�ส�รนทิศัน์ด้วยก�รรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัพฒัน�ก�ร

และก�รเรียนรู้ของเด็กเป็นร�ยบุคคล นำ�ม�ไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�เด็ก และก�รวิจัยใน

ชั้นเรียน

    ๒.๑๐) จัดประสบก�รณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน 

มีส่วนร่วมทั้งก�รว�งแผน ก�รสนับสนุนสื่อแหล่งเรียนรู้ ก�รเข้�ร่วมกิจกรรม และก�รประเมินพัฒน�ก�ร

   ๒.๒.8.๒ ก�รจัดก�รเรียนรู้ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

   ๑) โครงสร้�งเวล�เรียน ส�ม�รถจัดเวล�เรียนเป็นร�ยภ�ค ร�ยปี ช่วงชั้น

ได้โดยเวล�เรียนของแต่ละกลุ่มประสบก�รณ์ ส�ม�รถปรับยืดหยุ่นต�มบริบท จุดเน้น ปรัชญ�ของก�รจัดก�ร

ศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น โดยให้มีเวล�เรียนเหม�ะสมที่จะพัฒน�ผู้เรียนให้เกิดคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้ที่ปรับใช้

   ๒) ก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวที่

ได้รับอนุมัติจ�กเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ซึ่งส�ม�รถบรรลุถึงม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน 

คณุลกัษณะอันพงึประสงค์ และส�ระก�รเรยีนรูท่ี้เหม�ะสมกบัผูเ้รยีน ต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น

และหลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น พ.ศ. ๒๕๕๑ สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ย

เฉพ�ะ ก�รออกแบบก�รจดัก�รเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัวิถชีีวิตครอบครวัและก�รพฒัน�ศักยภ�พผูเ้รยีนโดยเลือก

ใช้วิธีสอนและเทคนิคก�รสอน หรือก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ก�รวัดและประเมินผลที่หล�ก

หล�ย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒน�เต็มต�มศักยภ�พและบรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด ควรดำ�เนินก�ร ดังนี้
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    ๒.๑) ศึกษ�วิเคร�ะห์ผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล กิจกรรมในวิถีชีวิต

ครอบครัว แล้วนำ�ข้อมูลม�ใช้ในก�รว�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ ที่ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถของผู้เรียน

    ๒.๒) กำ�หนดเป้�หม�ย คุณภ�พทีมุ่ง่หวงัทีต้่องก�รให้เกดิข้ึนกบั

ผูเ้รยีน ด้�นคว�มรูแ้ละทกัษะกระบวนก�ร ทีเ่ป็นคว�มคดิรวบยอด หลักก�ร และคว�มสัมพันธ์ รวมทัง้คณุลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

    ๒.๓) ออกแบบก�รเรียนรู้และจัดก�รเรียนรู้ที่ตอบสนองคว�ม

แตกต่�งระหว่�งบุคคลและพัฒน�ก�รท�งสมอง เพื่อนำ�ผู้เรียนไปสู่เป้�หม�ย 

    ๒.๔) จดับรรย�ก�ศทีเ่อือ้ต่อก�รเรยีนรูแ้ละดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน

ให้เกิดก�รเรียนรู้ 

    ๒.๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหม�ะสมกับกิจกรรม  

นำ�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น  เทคโนโลยีที่เหม�ะสมม�ประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

    ๒.๖) ประเมินคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนด้วยวิธีก�รที่เหม�ะสม

กบักระบวนก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และระดบัพฒัน�ก�รของผูเ้รยีนทีม่คีว�มหล�กหล�ยต�มแผนก�รจดัก�รศกึษ�

ของครอบครัว 

    ๒.๗) วเิคร�ะห์ผลก�รประเมนิม�ใช้ในก�รพฒัน�ผูเ้รยีน รวมทัง้

ปรับปรุงก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบครัวควรแนะนำ�ให้ผู้เรียนมีบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมในก�ร

ออกแบบก�รเรียนรู้ ดังนี้

ครอบครวั ควรแนะนำ�ให้ผูเ้รยีนมบีทบ�ทในก�รมส่ีวนร่วมในก�รออกแบบก�รเรยีนรู ้ดังนี้

๑. กำ�หนดเป้�หม�ย ว�งแผน และรับผิดชอบก�รเรียนรู้ของตนเอง

๒. เส�ะแสวงห�คว�มรู้ เข้�ถึงแหล่งก�รเรียนรู้ วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ข้อคว�มรู้ ตั้งคำ�ถ�ม คิดห�

คำ�ตอบหรือห�แนวท�งแก้ปัญห�ด้วยวิธีก�รต่�ง ๆ  

๓. ลงมือปฏิบตัจิรงิ  สรปุสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูด้้วยตนเอง และนำ�คว�มรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง  ๆ  

๔. มีปฏิสัมพันธ์ ทำ�ง�น ทำ�กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม  บุคคล และเพื่อน  

๕. ประเมินและพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ของตนเองอย่�งต่อเนื่อง

   ๒.๒.8.3  ก�รจัดก�รเรียนรู้โดยครอบครัวสำ�หรับเด็กที่มีคว�มต้องก�ร

จำ�เป็นพิเศษ

    ๒.๒.๘.๓.๑ ผูเ้รยีนทีม่คีว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษทีม่คีว�มบกพร่อง 

ด้�นร่�งก�ย  อ�รมณ์ สงัคม และสตปัิญญ� ซึง่กระทรวงศกึษ�ธกิ�รกำ�หนดประเภทและหลกัเกณฑ์ของคนพกิ�ร

ท�งก�รศึกษ� พ.ศ.๒๕๕๒  และประก�ศหลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล ระดับ

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พ.ศ.๒๕๕๒ โดยได้กำ�หนดประเภทของคนพิก�รออกเป็น ๙ ประเภท ได้แก่ ๑. บุคคลที่มี

คว�มบกพร่องท�งก�รเห็น ๒. บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รได้ยิน ๓. บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งสติปัญญ� 

๔. บุคคลท่ีมีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย หรือก�รเคล่ือนไหว หรือสุขภ�พ ๕. บุคคลที่มีปัญห�ท�งก�รเรียนรู้  

๖. บุคคลที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รพูด และภ�ษ� ๗. บุคคลที่มีปัญห�ท�งพฤติกรรม หรืออ�รมณ์  

๘. บุคคลออทิสติก และ ๙. บุคคลพิก�รซ้อน
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ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน/กิจกรรมก�รเรียนรู้ สำ�หรับเด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษประเภท

ผู้เรียนมีคว�มบกพร่อง  ครอบครัวจะต้องศึกษ�ลักษณะของเด็กพิเศษ วิธีก�รให้ก�รช่วยเหลือ ตลอดจน 

คว�มบกพร่องต่�งๆ ของเด็กเพื่อที่จะจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนให้เหม�ะสมสอดคล้องกับลักษณะเฉพ�ะ

ของเด็กพิเศษ ครอบครัวจึงต้องเลือกกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนรู้กำ�หนดเนื้อห� วิธีก�รสอนตลอดจนก�ร

วัดผลก�รประเมินผลที่เหม�ะสมกับเด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษ ซึ่งเรียกว่�แผนก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล ( IEP ) 

ร�ยละเอียดของแผนก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคลมีดังนี้

๑) พื้นคว�มรู้ด้�นวิช�ทักษะ  เช่น  ก�รอ่�น  คณิตศ�สตร์

๒)  ก�รพูดและภ�ษ�

๓) วุฒิภ�วะท�งสังคม

๔)  ก�รใช้ประส�ทสัมผัสในก�รรับรู้

๕) ก�รเคลื่อนไหว  รวมไปถึงก�รเดิน  ก�รวิ่ง  ก�รหยิบจับสิ่งของ

๖) ก�รช่วยตนเอง

๗). วุฒิภ�วะท�งอ�รมณ์

๘) ก�รเตรียมอ�ชีพ

นอกจ�กก�รจัดทำ�แผนก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล ผู้จัดก�รศึกษ�ต้องกำ�หนดจุดมุ่งหม�ยก�รเรียนรู้ 

เพือ่ทีจ่ะพฒัน�คว�มส�ม�รถของผูเ้รยีน และส�ม�รถจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรูต้ลอดจนแผนก�รจดัก�รศึกษ�

ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและคว�มส�ม�รถ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ได้ม�กที่สุด  ในก�รกำ�หนดจุด

มุ่งหม�ยสำ�หรับก�รจัดทำ�แผนก�รศึกษ�เฉพ�ะ ประกอบด้วย  

1. จุดมุ่งหม�ยระยะย�ว  โดยปกติกำ�หนดไว้ไม่เกิน ๑ ปี  ในระยะเวล�ของก�รเรียน ๑ ปี  ก�ร

กำ�หนดจุดมุ่งหม�ยระยะย�วจะต้องสอดคล้องกับระดับคว�มส�ม�รถของผู้เรียน จุดมุ่งหม�ยไม่ควรกำ�หนด 

สูงเกินไป หรือไม่ควรตำ่�เกินไปจุดมุ่งหม�ยระยะย�วจะต้องมีก�รทบทวนอย่�งน้อยปีละ ๑ คร้ัง เช่น ผู้เรียน

ส�ม�รถแต่งตัวได้เอง เป็นต้น

๒. จุดมุ่งหม�ยระยะสั้น  เป็นจุดมุ่งหม�ยใน  ๑  ภ�คเรียน ผู้เรียนส�ม�รถกลัดกระดุมได้ถูกต้อง 

ส�ม�รถสวมรองเท้�ได้  เป็นต้น

    ๒.๒.๘.๓.๒  ผู้เรียนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ

    ผู้เรียนท่ีมคีว�มส�ม�รถพิเศษ หม�ยถงึ ผูเ้รยีนทีมี่คว�มส�ม�รถ

อันโดดเด่นในด้�นสติปัญญ� คว�มคิดสร้�งสรรค์ ก�รใช้ภ�ษ� ด้�นทัศนศิลป์ ด้�นศิลปะก�รแสดง ด้�นดนตรี 

ด้�นกีฬ� และคว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�รในส�ข�ใดส�ข�หนึ่งหรือหล�ยส�ข� เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนที่มีอ�ยุ

ระดับเดียวกัน สภ�พแวดล้อมเดียวกัน ก�รจัดทำ�แผนก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ ก�รประเมินผล ก�รบริห�ร

จดัก�รต่�งๆ เช่น ระยะเวล�ดำ�เนนิง�นตดิต�มประเมนิผล/ก�รประเมนิผลร่วมกนัระหว่�งสำ�นกัง�นและครอบครวั 

วิธีก�รประเมินผลต�มจุดเน้นก�รพัฒน�ศักยภ�พที่แตกต่�งกัน ก�รรับรองสถ�นะผู้เรียนเพื่อเข้�ร่วมกิจกรรม

ในโครงก�รพิเศษ ก�รประกวด/ก�รแข่งขันกีฬ� ฯลฯ จึงต้องให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภ�พและคว�ม

ส�ม�รถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ได้เต็มต�มศักยภ�พ  
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แนวท�งก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้สำ�หรับผู้เรียนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ มีดังต่อไปนี้

๑) สร้�งโอก�สก�รเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้ทกุโอก�ส ทกุสถ�นทีอ่ย่�งมกีระบวนก�รด้วยก�รซมึซบั รบัรู้

อย่�งเป็นธรรมช�ติ จ�กประสบก�รณ์ตรง และก�รสัมผัส สัมพันธ์กับสิ่งต่�งๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในภ�วะที่เป็น

ธรรมช�ติ มีเสรีภ�พมีคว�มท้�ท�ย มีจินตน�ก�รหรือสอดคล้องกับเรื่องร�ว ในชีวิตจริง และเกิดม�จ�กคว�ม

สนใจรู้จ�กภ�ยในตัวผู้เรียนเอง อ�จจะทำ�โดยก�รจัดสภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�น ห�สื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้ โดย

เน้นให้ผู้เรียนเกิดพัฒน�ก�รที่เหม�ะสม  ส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและกำ�หนดอัตร�คว�มเร็วในก�รเรียนรู้

ของตนได้ 

๒)  สร้�งแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้วยคว�มตระหนักในคุณค่�และจุดมุ่งหม�ยของชีวิต แทนก�รกระตุ้น

ด้วยก�รแข่งขันและคว�มเห็นแก่ตนเอง ตัวอย่�งเช่น ก�รให้ผู้เรียนทำ�กิจกรรมออกกำ�ลังก�ย ต้องเน้นก�รออก

กำ�ลังก�ยที่ไม่มีก�รแข่งขันหรือกระตุ้นคว�มเครียด เช่น ว่�ยนำ้�เล่น เต้นแอโรบิก วิ่งเล่น หรือปีนเข�เดินป่� ห�ก

เป็นกีฬ�แข่งขันหรือต่อสู้ แข่งขันแล้วสู้ไม่ได้ โดยเฉพ�ะผู้เรียนในกลุ่มผู้เรียนที่มีคว�มบกพร่องจะมีปัญห�ท�ง

อ�รมณ์ พย�ย�มหลีกเลี่ยงก�รกีฬ�ที่ต้องต่อสู้ เช่น มวย ฟันด�บ ยูโด หรืออื่นๆ ซึ่งจะกระตุ้นอ�รมณ์โกรธและ

ใช้คว�มรุนแรงของผู้เรียน 

๓) สร้�งสถ�นก�รณ์หรือจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้มีคว�มหล�กหล�ยต�มคว�มสนใจของบุคคล 

โดยอ�จให้ผูเ้รยีนทำ�กจิกรรมบำ�เพญ็ประโยชน์ โดยกระทำ�ภ�ยใต้ก�รดูแลอย่�งใกล้ชดิของพ่อแม่ กิจกรรมเหล่�นี้

ต้องมีตัวผู้รับประโยชน์จ�กกิจกรรมที่ชัดเจน  เช่น กลุ่มผู้เรียนที่มีคว�มบกพร่องให้ไปอ่�นหนังสือให้ผู้สูงอ�ยุฟัง 

หรอืไปช่วยดแูลสขุอน�มยัของผูส้งูอ�ย ุไปช่วยประคองเวล�เดินไปเข้�ห้องนำ�้ นอกจ�กน้ันก�รแสดงคว�มชืน่ชม

ของผู้รับประโยชน์จะทำ�ให้รู้สึกว่�ตนมีคุณค่�ม�ก กิจกรรมพัฒน�สติและสม�ธิ ตลอดจนกิจกรรมเสริมพื้นฐ�น

ง�นอ�ชีพ ง�นบ้�น ง�นครัว  เป็นต้น

๓.การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้
ก�รวดัและประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ 

เป็นกระบวนก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ตีคว�มผลก�รเรียน และพัฒน�ก�รด้�นต่�งๆ เพื่อให้ก�รดำ�เนิน

ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้เป็นไปอย่�งมีคุณภ�พ และให้ผลก�รประเมินที่ตรงต�มคว�มรู้คว�มส�ม�รถ

ทีแ่ท้จริงของผูเ้รียน ถกูต้องต�มหลกัก�รวัดและประเมนิผลก�รเรยีนรู ้จงึได้กำ�หนดหลกัเกณฑ์ก�รวดัและประเมนิผล

ก�รเรียนรู้เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ แนวท�ง/วิธีก�รวัดและประเมินผล 

 ๓.๒ เกณฑ์ตัดสินผลก�รเรียน  

 ๓.๓ ก�รให้ระดับผลก�รเรียน 

 ๓.๔ เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ� 

 ๓.๕ ภ�รกิจก�รวัดและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� 

 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
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  3.1  แนวท�ง/วิธีก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้

         ก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ต้องยดึหลกัก�รสำ�คัญคือ ก�รประเมิน

เพื่อพัฒน�ผู้เรียน และเพื่อตัดสินระดับคว�มก้�วหน้�ท�งก�รเรียน ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนรู้ของผู้เรียนให้

ประสบผลสำ�เร็จนั้น ผู้จัดก�รศึกษ�/ครอบครัวจำ�เป็นต้องพัฒน�และประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุต�มม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำ�คัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้�หม�ยของหลักสูตร 

และเป็นเป้�หม�ยของก�รวัดประเมินผลก�รเรียนรู้ทุกระดับชั้นเรียน ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนรู้ของผู้เรียน

ให้ประสบผลสำ�เรจ็นัน้ ผูเ้รยีนจะต้องได้รบัก�รพฒัน�ให้บรรลตุ�มเป้�หม�ยคุณภ�พผูเ้รยีนทีมุ่ง่หวงั ซ่ึงเชือ่มโยง

กับคว�มรู้ สมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะสำ�คัญที่ระบุไว้ในม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับ

ใช้ ให้เหม�ะสมกับลักษณะเฉพ�ะธรรมช�ติก�รเรียนรู้คว�มถนัดคว�มสนใจ และศักยภ�พของตัวผู้เรียนซึ่งเป็น

คุณภ�พที่ต้องก�รให้เกิดแก่เย�วชนทุกคนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  สิง่สำ�คญัทีม่ผีลอย่�งยิง่ต่อประสทิธภิ�พและคว�มน่�เชือ่ถอืของก�รวดัและประเมนิผล 

ได้แก่ วิธีก�รและเครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมิน ควรให้คว�มสำ�คัญต่อก�รประเมินต�มสภ�พจริงและใช้วิธีก�ร 

ทีห่ล�กหล�ย เช่น ก�รให้ผู้เรยีนปฏบัิตกิิจกรรมทีไ่ด้มโีอก�สว�งแผนก�รทำ�ง�นเอง ปฏบิตัจิรงิ ภ�ยใต้คำ�แนะนำ�

และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกจ�กผูป้กครอง ทัง้นีใ้นก�รวดัและประเมนิผลจงึควรใช้วธิกี�รประเมนิทีห่ล�กหล�ย 

รอบด้�น เพือ่ให้ผลก�รประเมนิมคีว�มตรง (Valid) คอืผลก�รประเมินสอดคล้องกับศักยภ�พทีแ่ท้จริงของผู้เรียน 

ซึ่งอ�จดำ�เนินได้โดยก�รสังเกตพฤติกรรมขณะทำ�ง�น สนทน� ตั้งคำ�ถ�ม ตรวจผลง�น นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถ

ประเมินคว�มส�ม�รถของผู้เรียนในมิติของพัฒน�ก�รได้อีกด้วย โดยอ�ศัยแฟ้มสะสมง�น (Portfolio) ทั้งนี้

ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวต้องให้คว�มร่วมมือกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในก�รกำ�หนด

หลักเกณฑ์ วิธีก�ร เครื่องมือ และก�รจัดเก็บหลักฐ�น/ร่องรอยก�รเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในก�ร

ปรับปรุงก�รเรียนก�รสอน และแก้ไขข้อบกพร่องต่�ง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวล�ที่จัดกิจกรรม เพื่อให้ก�รวัดและ

ประเมนิผลเกดิประสทิธภิ�พสงูสดุ ซึง่ก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูต้�มแนวท�งของหลกัสตูรแกนกล�งก�ร

ศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ ได้กำ�หนดจุดมุ่งหม�ยของก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ออกเป็น 

๒ประก�ร ดังนี้

  3.1.1 เพือ่พฒัน�ผูเ้รยีน (Formative Assessment)  เป็นก�รดำ�เนนิก�รประเมนิ

ผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่�งสมำ่�เสมอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ม�ใช้ในก�รปรับปรุงก�รเรียนก�รสอน และ

แก้ไขข้อบกพร่องต่�งๆ ของผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้เพร�ะก�รประเมินเพื่อพัฒน�ผู้เรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่

สำ�คญัคอืก�รปรบัปรุง พฒัน� และแก้ปัญห�ในก�รเรียนรูข้องผูเ้รยีนโดยมุง่หวงัผลในด้�นก�รบรรลตุ�มเป้�หม�ย

ก�รเรียนรู้หรือม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ที่กำ�หนดไว้ ครอบครัวและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนก�รประเมิน จึงควร

ดำ�เนินก�รประเมินอย่�งต่อเนื่อง ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ไปพัฒน� 

ผู้เรียน ครอบครัวจึงต้องเลือกใช้วิธีก�ร และเครื่องมือประเมินที่เหม�ะสมกับบริบทของตนเอง ใช้หลักก�รมีส่วน

ร่วมทัง้จ�กผู้เรยีนเองจ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�จ�กแนวท�งดังกล่�วจะพบได้ว่� วธิกี�รประเมนิทีเ่หม�ะสม

กับก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจึงได้แก่ก�รประเมินต�มสภ�พจริง (Authentic  Assessment) เน้นปฏิบัติ

จริงที่หล�กหล�ย ผู้ปกครองประเมินในประเด็นก�รประเมินเดียวกัน ซำ้�ได้หล�ยครั้งและส�ม�รถเก็บผลง�น/

ชิน้ง�นของนกัเรยีนไว้ในแฟ้มสะสมง�นเพือ่ให้ผูเ้รยีนส�ม�รถพฒัน�ง�นได้อย่�งต่อเนือ่ง และเป็นหลกัฐ�นแสดง

คว�มส�ม�รถของผู้เรียน
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  3.1.๒ เพ่ือตัดสินผลก�รเรียน เป็นก�รประเมินสรุปผลก�รเรียนรู้ (Summative 

Assessment) ซึ่งมีหล�ยระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยก�รเรียนรู้ จบร�ยวิช� เพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้

ระดับผลก�รเรียน ให้ก�รรับรองคว�มรู้คว�มส�ม�รถของผู้เรียนว่�ผ่�นร�ยวิช�หรือกุล่มประสบก�รณ์หรือไม่ 

ควรได้รับก�รเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือส�ม�รถจบหลักสูตรหรือไม่ ในก�รประเมินเพื่อตัดสินผลก�รเรียนทีดีต้องให้

โอก�สผู้เรียนแสดงคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย และพิจ�รณ�ตัดสินบนพื้นฐ�นของเกณฑ ์

ก�รปฏิบัติม�กกว่�ใช้เปรียบเทียบระหว่�งผู้เรียน

สำ�หรับก�รกำ�กับดูแลคุณภ�พก�รศึกษ� หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 

๒๕๕๑ กำ�หนดให้มกี�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู ้  ใน ๔ ระดบั ได้แก่ ก�รประเมนิระดับชัน้เรยีน ก�รประเมนิ

ระดับสถ�นศึกษ� ก�รประเมินระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และก�รประเมินระดับช�ติ ทุกระดับมีเจตน�รมณ์เช่น

เดยีวกนั คอื ตรวจสอบคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียนรู้ของผู้เรียน เพือ่นำ�ผลก�รประเมนิม�ใช้เป็นข้อมลูในก�รพฒัน�

อย่�งต่อเนื่อง เช่นเดียวกับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ครอบครัว/ผู้จัดก�รศึกษ� ดำ�เนินก�รวัด

และประเมินผลก�รเรียนรู้ ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนดตลอดจนจัดทำ�ร�ยง�นก�รวัดและประเมินผล

ก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รวมทัง้ก�รจัดก�รเรยีนก�รสอน และสภ�พปัญห�ท่ีเกีย่วกบัก�รจดัก�รศกึษ�ต�มท่ีสำ�นกัง�น

เขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�กำ�หนดอย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยก�รประเมินจ�กคณะกรรมก�รก�รประเมินผลที่แต่งตั้ง

ของครอบครัวและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่�ย จะเป็นก�รประเมินที่สอดคล้องกับ 

เป้�หม�ยในก�รจดัก�รศึกษ� ท่ีร่วมกันว�งแผนกับครอบครวั ซึง่อ�จจะดำ�เนินก�รได้หล�ยวธิ ีเช่น ก�รให้ผู้เรยีน

แสดงก�รทำ�ง�น ทีส่ะท้อนถงึศกัยภ�พของผูเ้รยีนต�มเป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ� (เช่น ก�รปฏิบตักิ�รประกอบ

อ�ห�ร ก�รเล่นกฬี� ก�รทดลองท�งวทิย�ศ�สตร์ ก�รจดัทำ�ชิน้ง�น ก�รว�ดภ�พ ก�รทำ�โครงง�น ฯลฯ) ทั้งนี้ 

ก�รประเมินดังกล่�วจึงเป็นก�รประเมินในลักษณะของก�รเป็นกรรมก�รร่วมกันระหว่�งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�กับครอบครัว เป็นก�รประเมินอย่�งสร้�งสรรค์เพ่ือให้ผลก�รประเมินตรงต�มสภ�พ (Concurrent 

validity) และศักยภ�พของผู้เรียนอย่�งแท้จริง 

กรณทีีผู่เ้รยีนมผีลก�รวดัและประเมนิจ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ในระดบัไม่ผ่�น คณะกรรมก�ร

ก�รประเมินผลต้องให้คว�มเห็นในก�รพัฒน�คุณภ�พและนำ�แนวท�งก�รพัฒน�ผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผน 

ก�รศึกษ�และวิธีก�รเรียนรู้ของผู้เรียน สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต้องแจ้งให้ครอบครัวทร�บและร่วมกัน 

ห�แนวท�งแก้ไข  โดยให้ครอบครวัจดัก�รเรยีนรูเ้พือ่ซ่อมเสรมิให้แก่ผูเ้รยีน และดำ�เนนิก�รจดัให้มกี�รประเมนิผล

ใหม่ต�มที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�หนด

 3.๒ เกณฑ์ตัดสินผลก�รเรียน

 ก�รตัดสินผลก�รเรียนทำ�ให้ครอบครัว ทร�บถึงพัฒน�ก�รของผู้เรียนและก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนทีม่ปีระสทิธภิ�พ ครอบครัวหรือผูจั้ดก�รศึกษ�ควรใช้เกณฑ์ตดัสนิผลก�รเรยีนต�มเป้�หม�ยของคุณภ�พ

ผู้เรียนต�มพัฒน�ก�รของผู้เรียน หรือในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ก�รจัดกลุ่มประสบก�รณ์ ก�รอ่�น คิด วิเคร�ะห์

และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกิจกรรมพัฒน�ผู ้เรียนต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ� 

ท่ีครอบครัวและสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ร่วมกนักำ�หนด ควรคำ�นงึถงึก�รประเมนิเพือ่ก�รพฒัน�ผูเ้รยีนเป็น

เป้�หม�ยสำ�คัญ (Formative Assessment) และประเมินเพื่อตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียน (Summative  

Assessment) มีก�รเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้�นอย่�งต่อเน่ืองสมำ่�เสมอและครอบครัวควรจัดเก็บร่องรอย
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เอกส�ร หลักฐ�น ชิน้ง�นของผูเ้รยีนไว้เพือ่ปรับปรงุให้ผูเ้รยีนได้รบัก�รพฒัน�อย่�งเตม็ศกัยภ�พและเป็นหลกัฐ�น

ก�รประเมินของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� เกณฑ์ก�รตัดสินผลก�รเรียนสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยครอบครัว ควรคำ�นึงถึงสิ่งสำ�คัญ ดังต่อไปนี้

  3.๒.1  เวล�เรียน 

  สำ�หรบักลุม่เป้�หม�ยเฉพ�ะทีเ่ป็นก�รศกึษ�ในระบบ ผูเ้รยีนควรมเีวล�เรยีนไม่น้อยกว่�

ร้อยละ ๘๐ ของเวล�เรียนท้ังหมด สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะที่ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว  

ซ่ึงทีเ่ป็นก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอธัย�ศยั ให้อยู่ในดลุพินจิของสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศึกษ� และ

ครอบครัว

  3.๒.๒  คุณภ�พผู้เรียน

  ระดบัปฐมวยั : ผูเ้รยีนจะต้องได้รบัก�รประเมนิพฒัน�ก�รทกุด้�น ได้แก่ ด้�นร่�งก�ย 

อ�รมณ์จิตใจ สังคม  และด้�นสติปัญญ�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย

ระดับประถมศึกษ�และระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น/มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย : ผู้เรียนจะต้องได้รับ

ก�รประเมินคุณภ�พต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว และสอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

และตัวชี้วัดที่ครอบครัว/ปรับใช้

กรณีที่ผู้เรียนมีหลักฐ�นก�รเรียนรู้ท่ีแสดงว่�มีคว�มส�ม�รถดีเลิศ ก�รวัดและประเมินก�รเรียนรู้ 

ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  อ�จให้โอก�ส

ผูเ้รยีนเลือ่นชัน้กล�งปีก�รศกึษ� โดยแต่งตัง้คณะกรรมก�รฝ่�ยวชิ�ก�ร ประเมนิผูเ้รยีนและตรวจสอบคณุสมบตัิ

ให้ครบถ้วนต�มเงื่อนไขทั้ง ๓ ประก�ร ต่อไปนี้

๑) มีผลก�รเรียนในปีก�รศึกษ�ที่ผ่�นม�และมีผลก�รเรียนระหว่�งปีท่ีกำ�ลังศึกษ�อยู่ในเกณฑ ์

ดีเยี่ยม

๒) มีวุฒิภ�วะเหม�ะที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น

๓) ผ่�นก�รประเมินผลคว�มรู้คว�มส�ม�รถทุกร�ยวิช�ของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน และคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถทุกร�ยวิช�ในภ�คเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขั้นก�รอนุมัติให้เลื่อนช้ันกล�งปีก�รศึกษ�ไปเรียนช้ันสูง

ขึน้ได ้๑ ระดับชั้นนี้ ตอ้งได้รบัก�รยินยอมจ�กผูเ้รยีนและผู้ปกครองและต้องดำ�เนนิก�รให้เสรจ็สิ้นกอ่นภ�คเรยีน

ที่ ๒ ของปีก�รศึกษ�นั้น

 3.3 ก�รให้ระดับผลก�รเรียน

 ระดับปฐมวัย : ให้ระดับผลก�รเรียนจ�กก�รประเมินพัฒน�ทั้ง ๔ ด้�น ได้แก่ ด้�นร่�งก�ย  

อ�รมณ์-จิตใจ สังคมและด้�นสติปัญญ�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษ�/ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น/มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย :  ส�ม�รถให้ระดับ

ผลก�รเรียน หรือระดับคุณภ�พ เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบ ร้อยละ หรือระบบที่ใช้คำ�สำ�คัญสะท้อน

ม�ตรฐ�นตวัชีวั้ดต�มคว�มเหม�ะสม ห�ก ครอบครวั/ผูจ้ดัก�รศกึษ�เลอืกใช้ระบบก�รให้ระดบัผลก�รเรยีนอย่�ง

ใดอย่�งหนึ่งต้องเลือกใช้ตลอดระดับก�รศึกษ�

 สำ�หรบัในระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ยนัน้ ควรให้ระดับผลก�รเรยีนเป็นระบบตวัเลข ๘ ระดบั 

เพื่อประโยชน์และคว�มสะดวกสำ�หรับตัวนักเรียนเองในก�รเทียบเคียง เพื่อศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
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ตัวอย่างการใหร้ะดับผลการเรยีน
ระดับปฐมวยั
ครอบครัวเปี่ยมสุขจัดก�รศึกษ�ระดับปฐมวัย เลือกใช้ระดับผลก�รเรียน ๓ ระดับ คือ ดี พอใช้ 

ปรับปรุง ก�รที่จะให้ผู้เรียนได้ผลก�รเรียนใดนั้นให้เทียบเคียงกับข้อมูลส�รสนเทศต�มเกณฑ์ก�รประเมิน ดังนี้

ผู้เรียนมีผลก�รประเมินร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป  ให้ได้รับผลก�รเรียน ระดับดี

ผู้เรียนมีผลก�รประเมินอยู่ระหว่�งร้อยละ ๕๐ - ๗๔  ให้ได้รับผลก�รเรียน ระดับพอใช้

ผู้เรียนมีผลก�รประเมินอยู่ระหว่�งร้อยละ ๐ - ๔๙  ให้ได้รับผลก�รเรียน ระดับปรับปรุง

ระดับประถมศึกษา
ครอบครัวอุ่นรักจัดก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ� เลือกใช้ระดับคุณภ�พก�รให้ระดับผลก�รเรียน 

๔ ระดับ คือ ดีเย่ียม ดี ผ่�น และไม่ผ่�น ก�รที่จะให้ผู้เรียนได้รับผลก�รเรียนใดนั้นให้เทียบเคียงกับระบบ  

ก�รให้ระดับผลก�รเรียน ต�มต�ร�งที่ ๑ เช่น

ผู้เรียนมีผลก�รประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ให้ได้รับผลก�รเรียน ระดับดีเยี่ยม

ผู้เรียนมีผลก�รประเมินอยู่ระหว่�งร้อยละ ๖๕ - ๗๙  ให้ได้รับผลก�รเรียน ระดับดี

ผู้เรียนมีผลก�รประเมินอยู่ระหว่�งร้อยละ ๕๐ - ๖๔  ให้ได้รับผลก�รเรียน ระดับผ่�น

ผู้เรียนมีผลก�รประเมินตำ่�กว่�ร้อยละ ๕๐  ให้ได้รับผลก�รเรียน ระดับปรับปรุง

กรณท่ีีครอบครวัเลอืกใช้ระดับคณุภ�พอืน่ๆ ส�ม�รถทำ�ได้แต่ต้องใช้ระบบก�รผลก�รเรยีนเพือ่ก�ร

เทียบเคียงข้อมูล ส�รสนเทศต�มเกณฑ์ก�รประเมินต�มต�ร�งที่ ๑

การเล่ือนชัน้  เมือ่สิน้ปีก�รศกึษ�ผูเ้รยีนจะได้รบัก�รเลือ่นชัน้เมือ่มคีณุสมบตัติ�มเกณฑ์ดงัต่อไปนี้

ระดับปฐมวยั
ผู้เรียนมีผลก�รประเมินพัฒน�ก�รผ่�นทั้ง ๔ ด้�น ได้แก่ ด้�นร่�งก�ย อ�รมณ์จิตใจ สังคมและ

ด้�นสติปัญญ�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

ตารางท่ี ๑ ระบบการใหร้ะดับผลการเรยีน

ระบบตัวเลข ระบบตวัอกัษร ระบบร้อยละ 5 ระดับ

ดีเยี่ยม๔
3.5
3
๒.5
๒
1.5
1
0

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

80-100
75-79
70-7๔
65-69
60-6๔
55-59
50-5๔
0-๔9

ดีเยี่ยม

พอใช้

ผ่�น
ผ่�น

ผ่�น

ไม่ผ่�นไม่ผ่�นไม่ผ่�น

ดี ดี

๔ ระดับ ๒ ระดับ
ระบบที่ใช้คำ�สำ�คัญสะท้อนม�ตรฐ�น
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ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) ผู้เรียนมีผลก�รประเมินผลก�รเรียนผ่�นทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ / กลุ่มประสบก�รณ์ต�ม

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

๒) ผู้เรยีนมผีลก�รประเมนิก�รอ่�น คดิ วเิคร�ะห์และเขยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และกจิกรรม

พัฒน�ผู้เรียนผ่�นต�มเกณฑ์ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� และผู้จัดก�รศึกษ�/ครอบครัวร่วมกันกำ�หนด

 3.๔ เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�

 ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวมีคว�มแตกต่�ง ด้�นวัตถุประสงค์ รูปแบบ และวิธี

ก�รในก�รจัดก�รศึกษ�ที่มุ่งสนองจุดเน้นและคว�มต้องก�รของผู้เรียนร�ยบุคคล ซึ่งส่งผลต่อก�รกำ�หนดเกณฑ์

ก�รจบก�รศึกษ� เกณฑ์ที่กำ�หนดในแต่ละระดับก�รศึกษ�ควรครอบคลุมสิ่งสำ�คัญดังต่อไปนี้

 ระดับปฐมวัย

 ผู้เรียนมีผลก�รประเมินพัฒน�ก�รผ่�นก�รประเมินทั้ง ๔ ด้�น ได้แก่ ด้�นร่�งก�ย อ�รมณ์ 

จิตใจ สังคมและด้�นสติปัญญ�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

 ระดับประถมศึกษ�

 ผู้เรียนต้องบรรลุคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ต�มเกณฑ์

ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� และผู้จัดก�รศึกษ�/ครอบครัวร่วมกันกำ�หนด ดังนี้

 ๑. ผู้เรียนมีผลก�รประเมินต�มส�ระก�รเรียนรู้ กลุ่มประสบก�รณ์ ในระดับผ่�นขึ้นไป

 ๒. ผู้เรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�น คิด วิเคร�ะห์และเขียนในระดับผ่�นขึ้นไป

 ๓. ผู้เรียนมีผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่�นขึ้นไป

 ๔. ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและมีผลก�รประเมินในระดับผ่�น

 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

 ก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นเป็นก�รจบก�รศึกษ�ภ�คบังคับ และก�รศึกษ�ระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย เป็นก�รจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ผู้เรียนต้องบรรลุคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และ

ตวัช้ีวดัทีค่รอบครวัปรบัใช้ ต�มเกณฑ์ทีส่ำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�และผูจ้ดัก�รศกึษ�/ครอบครวัร่วมกนักำ�หนด 

ดังนี้

 ๑. ผู้เรียนมีผลก�รประเมินต�มส�ระก�รเรียนรู้/กลุ่มประสบก�รณ์ในระดับผ่�นขึ้นไป

 ๒. ผู้เรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�น คิด วิเคร�ะห์และเขียนในระดับผ่�นขึ้นไป

 ๓. ผู้เรียนมีผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่�นขึ้นไป

 ๔. ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและมีผลก�รประเมินในระดับผ่�น
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 3.5 ภ�รกิจก�รวัดและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� 

 ภ�รกิจก�รวัดและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ได้แบ่งเป็นภ�รกิจ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และผู้จัดก�ร

ศึกษ�/ครอบครัว ประกอบด้วย

  ๓.๕.๑ ภ�รกิจก�รวดัและประเมนิผลของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น มีหน้�ที่ในก�รส่งเสริม สนับสนุน ก�รจัดก�รศึกษ�และส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รวัดและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ดังต่อไปนี้

   ๓.๕.๑.๑ ศึกษ� วเิคร�ะห์ รูปแบบและนวตักรรม ในก�รวดัและประเมนิผล

ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวไปสู่ก�รปฏิบัติ

   ๓.๕.๑.๒ สนับสนุนท�งวชิ�ก�รแก่สำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ� จัดทำ�แนว

ปฏบิตั/ิพัฒน�วธิกี�ร เครือ่งมือ ก�รวดัและประเมินผลก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั ให้เป็นไปอย่�ง

มีคุณภ�พและมีประสิทธิภ�พ สองคล้องกับแผนก�รศึกษ�และวิธีก�รเรียนรู้ของผู้เรียน

   ๓.๕.๑.๓ กำ�กบัดแูลก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ก�รเทยีบโอน

ให้เป็นไปต�มระเบียบวิธีปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พ

  ๓.๕.๒ ภ�รกิจก�รวัดและประเมินผลระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� มหีน้�ทีใ่นก�รหน้�ทีใ่นก�รส่งเสรมิ สนับสนนุก�รจดัก�ร

ศึกษ�และส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัก�รวัดและประเมนิผลก�รจดัก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั ดงัต่อไปน้ี 

   ๓.๕.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมก�รวัดและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�โดย

ครอบครัวทำ�หน้�ท่ีเก่ียวข้องกับก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบยืนยันผลก�รเรียน ผล

ก�รวัดและประเมินผู้เรียน ซึ่งผู้ประเมินระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ควรทำ�คว�มเข้�ใจกับครอบครัวในหลักก�ร

ประเมิน ควรสร้�งข้อตกลงกบัครอบครวั โดยยดึประโยชน์ของผูเ้รยีนเป็นสำ�คญั คณะกรรมก�รควรประกอบด้วย

บุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ เข้�ใจในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ท�งเลือก 

หรอืเป็นบุคคลท่ีตดิต�มก�รเรยีนรูแ้ละพฒัน�ก�รของผูเ้รยีนอยูเ่สมอ สดัส่วนของคณะกรรมก�รทัง้สองฝ่�ยควร

เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่�งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กับครอบครัว/ผู้จัดก�รศึกษ� ที่เห็นพ้องร่วมกัน ระดับ

ปฐมวัยควรมีจำ�นวนกรรมก�ร ๓ - ๕ คน  ระดับประถมศึกษ� -มัธยมศึกษ�ตอนต้น ควรมีจำ�นวนกรรมก�ร 

จำ�นวน ๓ - ๕ คน ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ยควรมจีำ�นวนกรรมก�ร จำ�นวน ๕ - ๗ คน หรอืต�มคว�มเหม�ะสม 

และดำ�เนินก�รดังนี้

   ๑) ประส�นง�นกับครอบครัวทโดยทำ�คว�มตกลงร่วมกัน  ในเรื่องกรอบ

ก�รประเมิน สัดส่วนคะแนนหรือเกณฑ์ก�รตัดสินผล และร่วมกันกำ�หนดค่�นำ้�หนัก/หน่วยกิต ในแต่ละกลุ่ม

ส�ระ/กลุ่มประสบก�รณ์ และตรวจสอบผลก�รประเมินที่ครอบครัวดำ�เนินก�ร ทั้งนี้ ก�รกำ�หนดสัดส่วนและ

เกณฑ์ก�รตัดสินผลก�รเรียน โดยใช้ผลก�รประเมินระหว่�งปีและปล�ยปี ต�มสัดส่วนท่ีสำ�นักง�นเขตหรือผู้

จดัก�รศกึษ�ตกลงร่วมกนั เช่นคะแนนระหว่�งเรียนกบัปล�ยปี / ปล�ยภ�ค เช่น ๘๐ : ๒๐ หรอื ๗๐ : ๓๐ หรือ ๖๐ 

: ๔๐  เป็นต้น
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   ๒) กำ�หนดกรอบก�รประเมิน โดยวิเคร�ะห์และเชื่อมโยงแผนก�รจัดก�ร

ศึกษ�ของครอบครัว เพื่อเทียบเคียงกับม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ปรับใช้ ทั้งด้�นก�รอ่�น  คิดวิเคร�ะห์ 

และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ที่ครอบครัวปรับใช้จ�กหลักสูตรแกนกล�งก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑

   ๓) ให้ข้อเสนอแนะครอบครัว ในก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� จัดทำ�

และรวบรวมหลักฐ�น/ร่องรอย ก�รเรียนรู้ของผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง โดยครอบครัวจะต้องจัดเตรียมเอกส�รหลัก

ฐ�นดังนี้

    ๓.๑) ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว 

ในรอบ 1 ปี ควรประกอบด้วย

    ๑) ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้เรียนและข้อมูลพื้นฐ�นของครอบครัว     

ในส่วนที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

    ๒) ผลก�รจัดก�รศึกษ�ในรอบ ๑ ปี 

    ๓) ผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนในด้�นต่�ง ๆ ต�มแผนก�รจัดก�ร

ศึกษ�โดยครอบครัว ได้แก่ ด้�นคว�มรู้ ทักษะ คว�มส�ม�รถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

    ๔) จุดเด่น/คว�มสำ�เร็จที่สำ�คัญของก�รจัดก�รศึกษ�

    ๕) ปัญห�อุปสรรค หรือ สิ่งที่ควรพัฒน�

    ๖) แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้ในปีต่อไป  

    ๗) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ       

    ๓.๒) หลักฐ�น/ ร่องรอยก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ของผู้เรียน 

และผลก�รปฏบิติักจิกรรมท่ีสะท้อนคว�มรู ้ทกัษะ และเจตคตขิองผูเ้รยีน เช่น บนัทกึผลก�รเรยีนรู ้บนัทกึกจิกรรม

ก�รเรียนรู้ ผลง�น/ชิ้นง�น ภ�พถ่�ยในเกี่ยวข้องกับก�รเรียนรู้ ซีดี แฟ้มสะสมง�น ของผู้เรียนและอื่นๆ ที่แสดง

พัฒน�ก�รคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียนรู้ที่ส�ม�รถใช้ประเมินคว�มส�ม�รถของผู้เรียน

   ๔) กำ�หนดเวล�ที่ผู้เรียนพร้อมรับก�รประเมินคุณภ�พก�รเรียนรู้ของ 

ผูเ้รยีนในระยะเวล�ทีค่รอบครวัขอรบัก�รประเมนิ หรอืเมือ่ครบรอบปีด้วยรปูแบบและข้อมลูทีร่�ยง�นต�มทีค่ณะ

กรรมก�รวชิ�ก�ร/คณะกรรมก�รวัดและประเมนิผลก�รจดัก�รศึกษ� โดยครอบครวักำ�หนดต�มคว�มเหม�ะสม

ร่วมกัน พร้อมทั้งนัดหม�ยกำ�หนดเวล�ที่ครอบครัวจะต้องได้รับก�รประเมินประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�และ

ผลก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในระยะเวล�ทีค่รอบครัวขอรับก�รประเมนิ หรอืครบรอบปีทีค่รอบครวัจดัก�รศกึษ� โดย

ไม่ให้มคีว�มล่�ช้�อนัจะส่งผลให้ผูเ้รยีนเสียสิทธิในก�รผ่�นชัน้ปี ช่วงชัน้ หรือระดบัก�รศกึษ� สำ�นกัง�นเขตพืน้ที่

ก�รศึกษ�ควรประส�นแจ้งก�รนัดหม�ยครอบครัวล่วงหน้�อย่�งน้อย ๑๕ วัน

   ๕) ดำ�เนินก�ร ประเมินร่วมกับครอบครัว โดยวัดและประเมินผลต�ม

สภ�พจริงใช้เครื่องมือและวิธีก�รประเมินที่หล�กหล�ย ทั้งนี้ก�รวัดและประเมินผลอ�จวัดผลที่มีหล�ยรูปแบบ 

เช่น วัดผลร�ยบุคคล วัดผลเป็นกลุ่มย่อย หรือวัดผลเป็นกลุ่มใหญ่ มีก�รวัดประเมินผลก�รเรียนรู้เป็นร�ยภ�ค/

ร�ยปี/ร�ยช่วงชั้น ต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวและประเมินเพ่ือตัดสินผลก�รจบก�รศึกษ�  

โดยพิจ�รณ�จ�กประเด็นดังต่อไปนี้
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    ๕.๑) ผลก�รจัดก�รศกึษ�ของครอบครวั รวมทัง้หลกัฐ�น / ร่องรอย

ก�รจัดก�รเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับเป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียนที่กำ�หนด

    ๕.๒) คณุภ�พของผูเ้รยีน บรรลตุ�มม�ตรฐ�น/ตวัชีว้ดัทีค่รอบครวั

ปรับใช้

   ๖) แจ้งผลก�รประเมินก�รจดัก�รเรยีนรูใ้ห้ครอบครวัทร�บโดยเรว็ ภ�ยใน

เวล�ไม่เกิน ๓๐ วันหลังครอบครัวเข้�รับก�รประเมิน และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�จัดให้มีก�รวัดผลและ

ประเมินผลก�รศึกษ�ของผู้เรียนอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   กรณทีีผู่เ้รยีนมผีลก�รประเมินไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย/คณุภ�พ หรอื  ไม่ผ่�น

ก�รวดัผลและประเมนิผลก�รจดัก�รศกึษ� ให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�แจ้งให้ครอบครวัจดัให้มกี�รสอนซ่อม

เสริมแก่ผู้เรียนและจัดให้มีก�รวัดและประเมินผลใหม่ภ�ยในระยะเวล�ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�หนด 

คณะกรรมก�รประเมินผล ควรให้คว�มเห็นเพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้เป็นไปต�มคุณภ�พที่มุ่งหวังเสริมก�รเรียนรู้

พัฒน�คุณภ�พเพื่อเสริมก�รเรียนรู้ให้เต็มต�มศักยภ�พ แนะแนวท�งก�รพัฒน�คุณภ�พแก่ผู้จัดก�รศึกษ�และ

ผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผนก�รศึกษ�และวิธีเรียนรู้ของผู้เรียน

   ๗) แต่งตั้งเจ้�พนักง�นทะเบียน ดำ�เนินง�นท่ีเก่ียวกับเอกส�รหลักฐ�น

ก�รศึกษ�สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ต�มคำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�รเกี่ยวกับเอกส�รหลักฐ�นก�ร

ศกึษ�ของครอบครวัและคำ�อธบิ�ยก�รจดัทำ�เอกส�รก�รศกึษ�นัน้ ๆ  เมือ่ผูเ้รยีนได้รบัก�รประเมนิครบต�มเกณฑ์

ก�รจบก�รศึกษ� แต่ละระดับก�รศึกษ� 

   ๘. ประส�นง�นกับครอบครัว ในก�รให้ผู้เรียนได้เข้�รับก�รประเมิน NT 

(National Test ) ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับช�ติในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๓ และ O – NET 

(Ordinary National Educational Test) ก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ ขั้นพื้นฐ�น ที่จัดสอบโดยสถ�บัน

ทดสอบก�รศึกษ�แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) ต�มคว�มสมัครใจของครอบครัวในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖ 

และช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓ และต�มนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เฉพ�ะผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖

(ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนไม่ประสงค์ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�) จะต้องเข้�รับก�รประเมินระดับช�ติที่จัดทำ�ขึ้น

เพือ่ใช้เป็นส่วนหนึง่ของก�รสมคัรศกึษ�ต่อในสถ�บนัอุดมศกึษ� ท้ังนีส้ำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ� ประส�นก�ร

ดำ�เนินง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีก�รแนะแนวก�รศึกษ�ต่อแก่ครอบครัวและผู้เรียนต�มคว�มจำ�เป็น

และคว�มเหม�ะสม

  ๓.๕.๓ ภ�รกิจก�รวัดและประเมินผลระดับครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�

  ครอบครวั มหีน้�ทีใ่นก�รส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัก�รวดัและประเมนิผลผู้เรียน ดังนี้

   ๓.๕.๓.๑ ครอบครวัร่วมกบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� และคณะกรรมก�ร

วดัและประเมนิผลก�รจดัก�รศกึษ� มีหน้�ทีว่ดัและประเมินผลก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีนต�มหลกัก�รวัดและประเมนิ

ผลต�มสภ�พจริง ด้วยวิธีก�ร เครื่องมือ และร่องรอยหลักฐ�นก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย โดยคณะกรรมก�รวัด

และประเมินผลอันประกอบด้วยบุคคลที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และครอบครัวเห็นพ้องร่วมกัน โดย
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    ๑) อำ�นวยคว�มสะดวกด้�นข้อมูลของครอบครวัเพ่ือก�รกำ�หนด

กรอบก�รจัดก�รวัดและประเมินผลร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

    ๓) ร่วมทำ�คว�มตกลงกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในเรื่อง

สัดส่วนก�รให้ผลคะแนนหรือเกณฑ์ก�รตัดสินผลและร่วมกันกำ�หนดค่�นำ้�หนัก/หน่วยกิต ในแต่ละส�ระก�ร

เรียนรู้ / กลุ่มประสบก�รณ์

    ๔) จัดทำ�และรวบรวมร่องรอย/ หลักฐ�นก�รเรียนรู้ของผู้เรียน

อย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวอย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งควร

ประกอบด้วย

    ๔.๑) ข้อมลูพืน้ฐ�นของผูเ้รยีน และข้อมลูพืน้ฐ�นของครอบครวั

ในส่วนที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

    ๔.๒) ผลก�รจัดก�รเรียนรู้ และก�รประเมินผล

    ๔.๓) ผลก�รประเมินพัฒน�ก�รของผู้เรียนในด้�นต่�ง ๆ ต�ม

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว ได้แก่ ด้�นคว�มรู้ ทักษะ เจตคติ ก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์     

    ๔.๔)  จุดเด่น / คว�มสำ�เร็จที่สำ�คัญของก�รจัดก�รศึกษ�

    ๔.๕)  ปัญห�อุปสรรค หรือ สิ่งที่ควรพัฒน�

    ๔.๖)  แนวท�งก�รจดัก�รเรียนรู้ในปีต่อไป โดยปรับให้สอดคล้อง

กับจุดเด่น จุดด้อยและปัญห�อุปสรรคที่เกิดจ�กก�รจัดก�รศึกษ�ในรอบปีที่ผ่�นม�

    ๔.๗)   ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

    ๕) จัดเก็บหลักฐ�น / ร่องรอยก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน เช่น บันทึกผลก�รเรียนรู้ ผลง�น/ชิ้นง�น แฟ้มสะสมง�นของผู้เรียนและอื่นๆ ที่แสดงพัฒน�ก�รคว�ม

ก้�วหน้�ในก�รเรียนรู้ที่ส�ม�รถใช้ประเมินคว�มส�ม�รถของผู้เรียน

   ๓.๕.๓.๒ ครอบครัว ร่วมมือกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� กำ�หนดเวล�

ที่ครอบครัวพร้อมรับก�รประเมินและนัดหม�ยกำ�หนดเวล�ที่ครอบครัวจะต้องได้รับก�รประเมินประสิทธิภ�พ

ก�รจัดก�รศึกษ�และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน หรือต�มระยะเวล�ที่ครอบครัวเห็นควรขอรับก�รประเมิน โดยให้

ครอบครัวดำ�เนินก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รวัดประเมินผลของหลักสูตรก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

   ๓.๕.๓.๓ ครอบครัว ร่วมมอืและอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ สำ�นกัง�นเขตพืน้ที่

ก�รศึกษ�ในก�รดำ�เนินก�รวัดและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  ผลก�รจัดก�รเรียน

รูข้องครอบครวั หลกัฐ�น/ร่องรอยก�รจดัก�รเรียนรู้ของผูเ้รยีนทีส่อดคล้องกบัเป้�หม�ยคณุภ�พผูเ้รยีนทีก่ำ�หนด

ที่บรรลุต�มม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้

   ๓.๕.๓.๔ ประส�นง�นกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� เพื่ออำ�นวย 

คว�มสะดวกให้ก�รออกเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ� เป็นไปด้วยคว�มถูกต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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   ๓.๕.๓.๕  ครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ� ร่วมมอืกบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�ร

ศึกษ� ในก�รใหผู้เ้รยีนไดเ้ข้�รับก�รประเมนิ NT (National Test ) ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดบัช�ติต�ม

คว�มสมัครใจของครอบครัวและสอดคล้องกับนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ก�ร (ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนไม่ประสงค์

ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�) จะต้องเข้�รับก�รประเมิน O – NET  (Ordinary National Educational Test)  

ก�รทดสอบท�งก�รศกึษ�ระดบัช�ตขิัน้พืน้ฐ�นทีจ่ดัสอบโดยสถ�บนัทดสอบก�รศึกษ�แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) 

เพื่อใช้ผลก�รสอบเป็นส่วนหนึ่งของก�รสมัครศึกษ�ต่อในสถ�บันอุดมศึกษ� ทั้งนี้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ประส�นก�รดำ�เนินง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจัดให้มีก�รแนะแนวก�รศึกษ�ต่อแก่ครอบครัวและผู้เรียน 

ต�มคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสม

   ๓.๕.๓.๖ วัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนต�มคุณภ�พที่มุ่งหวัง

หรือม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัดที่ปรับใช้ที่ระบุไว้ในแผนก�รจัดก�รก�รศึกษ�โดยครอบครัว ต�มหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ

ก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูแ้ละวธิกี�รวดัและประเมินผลของต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ อย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

   ๓.๕.๓.๗ จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รวดัและประเมนิก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รวมท้ัง

ปัญห�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและสภ�พปัญห�ที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ต�มที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

กำ�หนด อย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔. การประกันคณุภาพการจดัการศึกษา
กฎกระทรวง ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๑ กำ�หนด

ไว้ว่� ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� หม�ยคว�มว่� ก�รประเมินผลและก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พต�ม

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�แต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ� โดยมีกลไกในก�รควบคุม ตรวจสอบ

ระบบก�รบริห�รคุณภ�พก�รศึกษ�ที่สถ�นศึกษ�จัดทำ�ข้ึน เพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�และสร้�งคว�มเช่ือม่ันให้แก ่

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและส�ธ�รณชนว่�สถ�นศึกษ�นั้นส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�ร

ศึกษ� และบรรลุเป้�ประสงค์ของหน่วยง�นต้นสังกัดหรือหน่วยง�นกำ�กับดูแล   

นอกจ�กนี้ ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เรื่องให้ใช้ม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ระดับปฐมวัย ระดับก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงห�คม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลัก

ในก�รเทียบเคียงสำ�หรับสถ�นศึกษ� หน่วยง�นต้นสังกัด และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�และ

มัธยมศึกษ� ในก�รพัฒน� ส่งเสริม สนับสนุน กำ�กับดูแล และติดต�มตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ� รวมท้ัง

ประก�ศสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น เรือ่ง แนวปฏบิตักิ�รดำ�เนนิง�นประกนัคุณภ�พก�รศกึษ�

ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงห�คม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยง�นต้นสังกัด สำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ� ใช้เป็นแนวปฏิบัติในก�รดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�  ส่งเสริม กำ�กับ

ดูแล และติดต�มตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�ให้เกิดประสิทธิภ�ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

เพื่อให้เกิดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว  

จึงได้จัดทำ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มบทบ�ทและหน้�ที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
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 ๔.1 บทบ�ทหน้�ที่ของบิด�/ม�รด�/ผู้จัดก�รศึกษ�

  ๔.๑.๑ จัดให้มีระบบก�รประกับคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของครอบครัว เพ่ือให ้

เกิดก�รพฒัน�และเพือ่เป็นกลไกในก�รควบคมุ ตรวจสอบคณุภ�พก�รศกึษ�ของครอบครวัให้เกดิก�รพฒัน�และ

สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน แลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  ๔.๑.๒ จัดให้มีระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในก�รศึกษ�โดยครอบครัว ดังนี้ 

  ๑) กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของครอบครัวให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

ระดับก�รศึกษ�ปฐมวัยและหรือระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่กระทรวงประก�ศใช้ และกำ�หนดเป้�หม�ยคว�ม

สำ�เร็จ ต�ม�ตรฐ�นของครอบครัว ทั้งน้ีส�ม�รถเพิ่มเติมม�ตรฐ�นก�กรศึกษ�ของครอบครัว นอกเหนือจ�กที่

กระทรวงศึกษ�ธิก�รประก�ศใช้ได้ โดยให้ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รและรับผิดชอบร่วมกัน

  ๒) ดำ�เนนิก�รต�มแผนก�รจัดก�รศกึษ�ของครอบครวัทีไ่ด้รบัอนญุ�ตจ�กสำ�นกัง�น

เขตพ้ืนทกี�รศกึษ�ทีส่อดคล้องกบัจดุเน้น สภ�พปัญห� คว�มต้องก�รอย่�งเป็นระบบ โดยสะท้อนคณุภ�พคว�ม

สำ�เร็จอย่�งชัดเจนต�มม�ตรฐ�นเพื่อก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

  ๓) จัดระบบส�รสนเทศทีม่�ข้อมูล/ร่องรอย/หลกัฐ�นทีเ่กิดจ�กกระบวนก�รจดัก�ร

เรียนรู้อย่�งเพียงพอต่อก�รดำ�เนินง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

  ๔) ประเมนิผลและตรวจสอบคณุภ�พก�รศกึษ�ของครอบครวัที ่อย่�งน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

  ๕) ติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้มีคุณภ�พต�ม

ม�ตรฐ�น และนำ�ผลก�รติดต�มไปใช้ประโยชน์ในก�รปรับปรุงพัฒน�

  ๖) จัดทำ�ร�ยง�นประเมินตนเองหรือร�ยง�นประจำ�ปี โดยระบุคว�มสำ�เร็จต�ม 

เป้�หม�ยที่กำ�หนดต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของครอบครัว พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐ�น ข้อมูล และ

ผลก�รประเมินผลสัมฤทธิ์ และจัดส่งร�ยง�นดังกล่�วต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เป็นประจำ�ทุกปี

  ๗) พฒัน�ก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนให้มคีณุภ�พโดยพจิ�รณ�จ�กร�ยง�นก�รประเมิน

ตนเอง และต�มคำ�แนะนำ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เพื่อ

ให้ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

  ๘) ให้คว�มร่วมมือกับสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� 

(สมศ.) ในก�รประเมินคุณภ�ยนอก เพื่อปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ต�มข้อเสนอแนะของสำ�นักง�น

รบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พก�รศึกษ� (สมศ.) และสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� เพือ่นำ�ไปสูก่�รพฒัน�

คุณภ�พและม�ตรฐ�นของครอบครัว

 ๔.๒ บทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

  ๔.๒.๑ ศึกษ� วิเคร�ะห์ ร�ยง�นก�รประเมินตนเองของครอบครัว ตลอดจน 

ให้คำ�ปรึกษ� ช่วยเหลือแนะนำ� เพื่อก�รพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของครอบครัวแต่ละแห่งอย่�ง 

ต่อเนื่อง
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  ๔.๒.๒ รวบรวม และสังเคร�ะห์ร�ยง�นก�รประเมินตนเองของครอบครัว พร้อมกับ

ประเด็นต่�งๆ ที่ต้องก�รให้มีก�รประเมินผลและก�รติดต�มตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

หรือจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับครอบครัวนั้นๆ และจัดส่งไปยังสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พ

ก�รศึกษ� (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวท�งในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

  ๔.๒.๓ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ปรับปรุง และพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของ

ครอบครัว   ต�มข้อเสนอแนะของสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (สมศ.) เพื่อนำ�ไป

สู่ก�รพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของครอบครัว 

  ๔.๒.๔ ให้คว�มร่วมมือกับสำ�นกัง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พก�รศึกษ� 

(สมศ.) ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

  ๔.๒.๕ อ�จมอบหม�ยบุคคลทีไ่ม่ได้เป็นผูป้ระเมนิเข้�ร่วมสงัเกตก�รณ์และให้ข้อมลู

เพิ่มเติมในกระบวนก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

 ๔.3 บทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  ๔.๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำ�ปรึกษ� ช่วยเหลือต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

เอก�รพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

  ๔.๓.๒ ศึกษ� วิเคร�ะห์ สรุปผลร�ยงก�นก�รประเมินเองของสถ�นศึกษ� (Self 

Assessment Report :SAR ) และรวบรวมประเดน็ทีต้่องก�รให้มีก�รปะเมินผลและตดิต�มตรวจสอบซ่ึงรวบรวม

ได้จ�กหน่วยง�น ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนไดส่วนเสียกับครอบครัว ไปยัง สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมิน

คุณภ�พก�รศึกษ� (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวท�งในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

  ๔.๓.๓ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ปรับปรุง พัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของ

ครอบครัวต�มข้อเสนอแนะของสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (สมศ.) เพื่อนำ�ไปสู่

ก�รพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

  ๔.๓.๔ ประส�นคว�มร่วมมือกับสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พ

ก�รศกึษ� (สมศ.) ในก�รจดับุคคลร่วมเป็นผู้ประเมนิภ�ยนอกกบัสำ�นักง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พ

ก�รศึกษ� (สมศ.)

  ๔.๓.๕ อ�จมอบหม�ยบคุคลทีไ่ม่ได้เป็นผูป้ระเมนิเข้�ร่วมสงัเกตก�รณ์และให้ข้อมลู

เพิ่มเติมในกระบวนก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

 

๔.๔ สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน)

กฎกระทรวง ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๑ กำ�หนด

ให้สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) ดำ�เนินก�รประเมินผลติดต�ม

ตรวจสอบคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� และจัดส่งร�ยง�นผลก�รประเมินและก�รติดต�ม

ตรวจสอบดงักล่�ว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถ�นศกึษ�และหน่วยง�นต้นสงักัดหรือหน่วยง�นทีก่ำ�กับดแูลสถ�น

ศึกษ�นั้นๆ เพื่อให้สถ�นศึกษ�ใช้เป็นแนวท�งก�รปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ต่อไป
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๕. เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
เอกส�รหลักฐ�นท�งก�รศึกษ� ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว แบ่งออกเป็น ๒ 

ประเภท คือ

 5.1 เอกส�รหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด ได้แก่

  ๕.๑.๑ ระเบยีนแสดงผลก�รเรยีน (ปพ.๑/ฉ)  เป็นเอกส�รสำ�หรบับันทกึผลก�รเรยีน

ของผู้เรียนต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑  ได้แก่ ผลก�รเรียนต�มกลุ่มส�ระ

ก�รเรียนรู้/กลุม่ประสบก�รณ์ ผลก�รประเมนิก�รอ่�น คดิวเิคร�ะห์และเขยีน ผลก�รประเมนิคณุลกัษณะอันพงึ

ประสงค์และผลก�รประเมนิกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�จะต้องทำ�และออกเอกส�รนีใ้ห้

ผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล เม่ือจบก�รศึกษ�แต่ละระดับหรือเมื่อผู้เรียนออกจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ในทุก

กรณี ซึ่งต้องสั่งซื้อจ�กองค์ก�รค้�ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ� (สกสค.)

  ๕.๑.๒ ประก�ศนียบัตร  (ปพ.๒/ฉ) เป็นเอกส�รแสดงวุฒิก�รศึกษ�ที่มองให้แก่  

ผู้จบก�รศกึษ�ภ�คบังคับและผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น พทุธศักร�ช 

๒๕๕๑ เพือ่รบัรองศกัดิแ์ละสทิธ์ิของผู้สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ต�มวฒุแิห่งประก�ศนยีบตัรนัน้  ซึง่ต้องสัง่ซือ้จ�กองค์ก�ร

ค้�ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� (สกสค.)

  ๕.๑.๓ แบบร�ยง�นผูส้ำ�เร็จก�รศกึษ� (ปพ.๓/ฉ)  เป็นเอกส�รสำ�หรบัอนุมตักิ�รจบ

ก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ ในแต่ละรุ่นก�รศึกษ� โดยบันทึก

ร�ยช่ือและข้อมูลท�งก�รศึกษ�ของผู้จบก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�(ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖) ผู้จบก�รศึกษ�

ภ�คบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓) และผู้จบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖) ใช้เป็นเกส�รสำ�หรับ

ตัดสินและอนุมัติผลก�รเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� และใช้ในก�รตรวจสอบยืนยัน และรับรองคว�ม

สำ�เร็จและวุฒิก�รศึกษ�ของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�แต่ละคนตลอดไป  เป็นหลักที่ต้องเก็บไว้ที่เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ซึ่ง

ต้องสั่งซื้อจ�กองค์ก�รค้�ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครูและบุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ� (สกสค.)

 5.๒ เอกส�รหลกัฐ�นก�รศึกษ�อืน่ๆ ทีส่ำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�กำ�หนดขึน้ เป็นเอกส�ร

ทีส่ำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�จดัทำ�ขึน้เพือ่บนัทกึพฒัน�ก�ร ผลก�รเรยีนรู ้และข้อมลูสำ�คญัเกีย่วกบัผูเ้รยีน เช่น

แบบบันทกึผลก�รเรียนประจำ�ร�ยงวชิ� แบบร�ยง�นประจำ�ตวัผูเ้รยีน ระเบยีนสะสม ใบรบัรองผลก�รเรยีน และ

เอกส�รอื่นๆ ต�มวัตถุประสงค์ของก�รนำ�เอกส�รไปใช้

๖. การเทียบโอนผลการเรยีน
ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน หม�ยถึง ก�รนำ�ผลก�รเรียนรู้ ซึ่งเป็นคว�มรู้ ทักษะหรือประสบก�รณ์

ของผู้เรียนที่เกิดจ�กก�รศึกษ�ในระบบ ก�รศึกษ�นอกระบบ และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยหรือจ�กประสบก�รณ์

ก�รทำ�ง�น หรือก�รดำ�เนินชีวิต ม�เทียบโอนเพื่อเข้�ศึกษ�ในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว และนับ

เป็นส่วนหนึ่งของผลก�รเรียนต�มหลักสูตรในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นบนพื้นฐ�น   ในก�รนี้จึงได้กำ�หนดแนว

ปฏิบัติในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนระดับประถมศึกษ� และมัธยมศึกษ� ดังนี้ 
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 6.1 แนวท�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

 ในก�รเทียบโอนผลก�รเรียน ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ทั้งในกรณีที่ผู้เรียนจบก�รศึกษ�ระดับใด

ระดับหนึ่ง หรือเทียบโอนกล�งคัน ต�มประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เรื่อง ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นฯ  ได้กำ�หนดแนวท�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียน ดังนี้

  ๖.๑.๑ ก�รเทยีบโอนผลก�รเรยีนให้พจิ�รณ�จ�กรปูแบบก�รจดัก�รศกึษ� ลกัษณะ

ก�รจัดหลักสูตรและส�ระก�รเรียนรู้ ซ่ึงมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีก�ร

จัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ที่รับเทียบโอน

  ๖.๑.๒ ช่วงเวล�ในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนดำ�เนินก�รได้ ๒ กรณี ดังนี้ 

    กรณท่ีี 1 ก�รเทยีบโอนผลก�รเรยีนทีเ่กดิขึน้จ�กสภ�พก�รณ์ต่�งๆ ได้แก่ ก�รย้�ย

สถ�นศึกษ� ก�รเปลี่ยนรูปแบบก�รศึกษ�  ก�รย้�ยหลักสูตร  ก�รละทิ้งก�รศึกษ�และก�รขอกลับเข้�ศึกษ�ต่อ  

ก�รศึกษ�จ�กต่�งประเทศ และขอเทียบโอนเข้�ศึกษ�ต่อในประเทศ ให้ดำ�เนินก�รในช่วงก่อนเปิดภ�คเรียนแรก

หรือตอนภ�คเรียนแรกที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�รับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน เพื่อก�รว�งแผนก�รเรียน 

ทัง้นี ้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ควรดำ�เนนิก�รเทยีบโอนผลก�รเรยีนให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๑ ภ�คเรยีน ถ้�มเีหตุ 

จำ�เป็นผู้ขอเทียบโอนไม่ส�ม�รถขอเทียบโอนได้ภ�ยในช่วงเวล�ที่กำ�หนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�

  กรณีที่ ๒ ก�รเทียบโอนคว�มรู้ ทักษะ หรือประสบก�รณ์จ�กแหล่งเรียนรูปอื่นๆ 

เช่น สถ�นประกอบก�ร สถ�นประกอบอ�ชีพอิสระ สถ�บันท�งศ�สน� สถ�บันฝึกอบรมวิช�ชีพ ศูนย์ก�รเรียน    

ก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นโดยครอบครัว ฯลฯ ให้ดำ�เนินก�รโดยสถ�นศึกษ�ท่ีรับเทียบโอนกำ�หนดร�ยวิช�/

หมวดวิช� จำ�นวนหน่วยกิต/หน่วยก�รเรียน ที่จะรับเทียบโอนต�มคว�มเหม�ะสม รวมทั้งกรณีของผู้กำ�ลังเรียน

และประสงค์จะไปศึกษ�จ�กแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก่อน 

  ๖.๑.๓ ก�รกำ�หนดอ�ยขุองผลก�รเรยีนทีข่อเทยีบโอน ให้อยูใ่นดุลยพนิจิของสำ�นกัง�น

เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ทีร่บัเทยีบโอน โดยพจิ�รณ�บนพืน้ฐ�นของธรรมช�ติวิช� คว�มทนัสมยั ทนัต่อเหตุก�รณ์และ

สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

  ๖.๑.๔ ก�รพิจ�รณ�ให้ผลก�รเรียนในร�ยวิช�/หมวดวิช�ที่ได้จ�กก�รเทียบโอนผล

ก�รเรียนให้ผลก�รเรียนต�มหลักฐ�นเดิมที่ปร�กฏหรือให้ผลก�รเรียนใหม่ที่ได้จ�กก�รประเมินด้วยเครื่องมือ

และวิธีก�รที่หล�กหล�ย

  ๖.๑.๕ ก�รจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน ก�รให้หน่วยกิต/หน่วยก�รเรียนให้เป็น

ไปต�มเกณฑ์ก�รจบหลักสูตรของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับเทียบโอนกำ�หนด 

  ๖.๑.๖ ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนเข้�สู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ให้ถือ

ปฏิบัติต�มแนวท�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียนที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้มีระเบียบ/คำ�สั่งกำ�หนดไว้แล้ว 

  ๖.๑.๗ สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เป็นผูจ้ดัทำ�เอกส�ร/หลกัฐ�นก�รศกึษ�ทีเ่กีย่ว

ข้อกับก�รเทียบโอนผลก�รเรียนโดยบันทึกผลก�รเทียบโอนไว้เป็นหลักฐ�น และออกใบแจ้งผลก�รเทียบโอน ให้

แก่ผู้ยื่นคว�มประสงค์และจัดเก็บเอกส�ร/หลักฐ�นที่เก่ียวข้องกับก�รเทียบโอน พร้อมทั้งจัดทำ�ทะเบียน ผู้ขอ

เทียบผลก�รเรียนไว้เพื่อก�รอ้�งอิง สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ส�ม�รถบันทึกข้อมูลก�รเทียบโอน  ไว้ในช่อง

หม�ยเหตุโดยไม่ต้องกรอกผลก�รเรยีนเดมิในระเบยีนแสดงผลก�รเรยีน และแนบเอกส�รแสดงผลก�รเรยีนจ�ก

แหล่งเรยีนรูเ้ดิมที่นำ�ม�ขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน
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 6.๒ ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนรู้ กรณีผู้เรียนไม่มีเอกส�รหลักฐ�นผลก�รเรียนรู้ที่ผ่�นม�

 กรณีผู้เรียนไม่ส�ม�รถนำ�เอกส�รหลักฐ�นผลก�รเรียนรู้ที่ผ่�นม�แสดงเพื่อประกอบก�ร 

ขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�ในระดบัประถมศกึษ� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�จงึได้กำ�หนดแนวท�งก�รเทยีบ

โอนผลก�รเรียนรู้ ดังนี้  

 ๑) เมื่อครอบครัวได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ในระดับประถม

ศึกษ� จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�แล้ว  และได้จัดก�รเรียนก�รสอนไประยะเวล�หนึ่ง ให้ผู้เรียนยื่นคำ�ร้อง

ขอเทียบโอนผลก�รเรียนสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  ซึ่งมีบทบ�ท

ในก�รเทียบโอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รเทียบโอนผลก�รเรียนในรูปของคณะกรรมก�ร จำ�นวน  

๓- ๕ คน อ�จประกอบด้วยรองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� หรือศึกษ�นิเทศก์  หรือนักวิช�ก�ร

ศึกษ� หรือบริห�รสถ�นศึกษ� หรือครูผู้สอน เป็นต้น 

 ๒) แนวท�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียนให้พิจ�รณ�จ�กเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�และ/หรือ

ประเมนิคว�มรู ้ทกัษะ ประสบก�รณ์ของผู้ขอเทยีบโอน ห�กไม่มหีลกัฐ�นก�รศกึษ�ชัน้ใดชัน้หนึง่ในระดบัประถม

ศึกษ�ให้ทำ�ก�รประเมินคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะ ประสบก�รณ์ ด้วยเครื่องมือและวิธีก�ร ที่หล�กหล�ยโดย

เน้นก�รประเมินต�มส�ระก�รเรียนรู้/กลุ่มประสบก�รณ์ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ เป็นต้นไป ทีละ

ชั้นเรียนโดยมีระยะเวล�ห่�งกันพอสมควรในก�รประเมินแต่ละชั้นเรียน

 ๓) ผูข้อเทยีบโอนจะต้องมเีวล�เรียนต่อเนือ่งสำ�หรบัก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั

ที่ขอเทียบโอนผลก�รเรียนอย่�งน้อย ๑ ภ�คเรียน เพื่อก�รจบระดับประถมศึกษ� (ประถมศึกษ�ปีที่ ๖)  

 สำ�หรับกรณีก�รเทียบโอนผลก�รเรียนรู้ กรณีผู้เรียนไม่มีเอกส�รหลักฐ�นผลก�รเรียนรู้  

ที่ผ่�นม�ในระดับมัธยมศึกษ� ดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับก�รเทียบโอนผลก�รเรียนระดับประถมศึกษ� 

 

 6.3 แนวปฏิบัติในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนจ�กก�รศึกษ�ในระบบ เข้�สู่ก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว 

 เพือ่เปิดโอก�สให้ผูเ้รยีนจ�กก�รศกึษ�ในระบบ ส�ม�รถเทียบโอนผลก�รเรยีนเข้�สูก่�รจัดก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวได้ ทั้งนี้โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ขอเทียบโอนเป็นสำ�คัญ  จึงได้กำ�หนด

แนวท�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียน ดังนี้

 ระดับประถมศึกษ�

 แนวปฏิบัติ

 ๑. กรณีจบชั้นเรียน ให้เทียบโอนร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ที่ผ่�นก�รตัดสินผลก�ร

เรียนจ�กก�รศึกษ�ในระบบ เพื่อจัดเข้�ขั้นเรียนต่อเนื่องจ�กที่เรียนอยู่เดิม เช่น จบชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 จัดเข้�

เรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๒ 

 ๒. กรณอียูร่ะหว่�งชัน้ปีทีเ่รยีน ให้เทยีบโอนร�ยวิช�ต�มกลุม่ส�ระก�รเรียนรู้ทีผ่่�นก�รประเมิน

จ�กก�รศึกษ�ในระบบแล้ว และจัดเข้�ขั้นเรียนต่อเนื่องในชั้นที่เรียนอยู่เดิม

 ๓. ร�ยวชิ�ต�มกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูท้ีผู่ข้อเทยีบโอนได้เรยีนแล้วจ�กก�รจดัก�รศกึษ�ในระบบ 

แต่ยังไม่ได้รับก�รตัดสินผลก�รเรียน ให้พิจ�รณ�คว�มสอดคล้องของม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัด ก่อนจัดให้

เรียนต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�และเป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียนที่มุ่งหวังของครอบครัว
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 ๔. ร�ยวชิ�ต�มกลุม่ส�ระก�รเรยีนรู ้ทีผู่ข้อเทยีบโอนได้เรยีนและได้รบัก�รตดัสนิผลก�รเรยีน

แล้ว  ให้พิจ�รณ�คว�มสอดคล้องของม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัด จึงเทียบโอนผลก�รเรียน ห�กไม่มีคว�ม

สอดคล้องหรือมีคว�มสอดคล้องเพียงเล็กน้อย สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับเทียบโอนส�ม�รถเทียบโอน 

ให้เป็นร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้หรือกลุ่มประสบก�รณ์ต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�หรือเป้�หม�ยคุณภ�พ

ผู้เรียนที่มุ่งหวังของครอบครัว โดยบันทึกไว้ในช่องหม�ยเหตุของระเบียนแสดงผลก�รเรียน 

 ทั้งน้ี สำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�ที่รับเทียบโอน ส�ม�รถประเมินคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 

ทักษะและประสบก�รณ์ที่มีม�ก่อนของผู้เรียนบ�งร�ยวิช�ท่ีจำ�เป็นต�มเกณฑ์ท่ีสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�

กำ�หนด ก่อนเทียบโอนผลก�รเรียนได้

 ๕. ก�รกำ�หนดช่วงเวล�ในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่เป็นแนวท�ง

ก�รดำ�เนินก�รเทียบโอนผลก�รเรียนของสถ�นศึกษ�ที่รับเทียบโอน

 เอกส�รหลักฐ�นที่ใช้ในก�รเทียบโอน 

 ควรคำ�นึงถึงคว�มครบถ้วน สมบูรณ์ น่�เชื่อถือ และโปร่งใสเพื่อเทียบโอน ซึ่งอ�จประกอบ

ด้วยเอกส�รหลักฐ�นดังต่อไปนี้ 

 ๑. ระเบียนแสดงผลก�รเรียน ปพ.๑ (ถ้�มี) 

 ๒. ใบแสดงผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ (ถ้�มี)

 ๓. ตรวจสอบประวัติและเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ� และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ก�รบันทึกผลก�รเทียบโอนในใบแสดงผลก�รเรียน

 ก�รบันทึกผลก�รเทียบโอนในใบแสดงผลก�รเรียนในระดับประถมศึกษ� ให้ดำ�เนินก�รโดย

บันทึกร�ยวิช�/จำ�นวนหน่วยนำ้�หนัก และผลก�รเรียนของก�รจัดก�รศึกษ�ในระบบ แล้วนำ�ม�กรอกในใบแสดง

ผลก�รเรียนของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับเทียบโอน และให้แนบใบแสดงผลก�รเรียนเดิมไว้กับใบแสดง

ผลก�รเรียนใหม่

 ระดับมัธยมศึกษ�

 แนวปฏิบัติ

 ๑. กรณีจบช้ันเรียน ให้เทียบโอนร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ท่ีผ่�นก�รตัดสินผลก�ร

เรียนจ�กก�รศึกษ�ในระบบ ทั้งนี้หลังก�รเทียบโอนให้ใช้ชื่อวิช�และรหัสวิช�ต�มที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

และครอบครัวกำ�หนดร่วมกัน เพื่อจัดเข้�ขั้นเรียนต่อเนื่องจ�กที่เรียนอยู่เดิม  

 ๒. กรณีอยู่ระหว่�งชั้นปีที่เรียน ให้เทียบโอนร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ที่ผ่�นก�ร

ประเมิน และจัดเข้�ขั้นเรียนต่อเนื่องในชั้นที่เรียนอยู่เดิม

 ๓ ร�ยวชิ�ต�มกลุม่ส�ระก�รเรยีนรู ้ทีผู่ข้อเทยีบโอนได้เรยีนและได้รบัก�รตดัสนิผลก�รเรียนแล้ว 

ให้พิจ�รณ�คว�มสอดคล้องของม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือเป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียนที่มุ ่งหวัง  

จึงเทียบโอนผลก�รเรียน ห�กมีร�ยวิช�หรือจำ�นวนหน่วยกิตที่ไม่คว�มสอดคล้องกับโครงสร้�งหลักสูตรชั้นป ี

ของสถ�นศกึษ�ทีร่บัเทยีบโอนส�ม�รถเทยีบโอนให้เป็นร�ยวชิ�พืน้ฐ�นหรอืร�ยวชิ�เพิม่เตมิต�มแผนก�รจดัก�ร

ศึกษ�ของครอบครัว โดยบันทึกไว้ในช่องหม�ยเหตุของระเบียนแสดงผลก�รเรียน 
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 ทั้งนี้ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับเทียบโอนอ�จประเมินคว�มรู้คว�มส�ม�รถใหม ่

บ�งร�ยวิช�ที่จำ�เป็นต�มเกณฑ์ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับโอนกำ�หนด ก่อนเทียบโอนผลก�รเรียนได้

 ๔. ร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ใดที่ผู้ขอเทียบโอนยังไม่ได้เรียน ให้จัดให้เรียนเพิ่มเติม 

โดยจดัให้เรยีนในช่วงเวล�ใดนัน้ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�และครอบครัวกำ�หนดร่วมกนั

 ๕. ก�รกำ�หนดช่วงเวล�ในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่เป็นแนวท�ง

ก�รดำ�เนินก�รเทียบโอนผลก�รเรียนของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับเทียบโอน

 เอกส�รหลักฐ�นที่ใช้ในก�รเทียบโอน 

 ควรคำ�นึงถงึคว�มครบถ้วน สมบรูณ์ น่�เชือ่ถอื และโปร่งใสเพือ่เทยีบโอน ซึง่อ�จประกอบด้วย 

เอกส�รหลักฐ�นดังต่อไปนี้ 

 ๑. ระเบียนแสดงผลก�รเรียน ปพ.๑

 ๒. ใบแสดงผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ (ถ้�มี)

 ๓. ตรวจสอบประวัติและเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ� และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ก�รเทียบโอนร�ยวิช�/ผลก�รเรียน

 ก�รเทียบโอนร�ยวชิ�/ผลก�รเรียน ท่ีมีร�ยชือ่วชิ�/รหสัวิช�หรอืหน่วยกติไม่ตรงกนั ดำ�เนนิก�ร

ดังนี้

 ๑. ให้เป็นไปต�มผลก�รเรียนของก�รจัดก�รศึกษ�ในระบบ

 ๒. ร�ยวิช�พื้นฐ�น ให้ปรับต�มโครงสร้�งของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับเทียบโอน

 ๓. ร�ยวิช�เพิ่มเติม ให้ยึดต�มโครงสร้�งของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�รับเทียบโอน

 ก�รบันทึกผลก�รเทียบโอนในใบแสดงผลก�รเรียน

 ก�รบันทึกผลก�รเทียบโอนในใบแสดงผลก�รเรียนในระดับมัธยมศึกษ� ให้ดำ�เนินก�รโดย

บันทึกร�ยวิช�/จำ�นวนหน่วยกิต และผลก�รเรียนของก�รจัดก�รศึกษ�ในระบบนำ�ม�กรอกในใบแสดงผลก�ร

เรียนของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับเทียบโอน และให้แนบใบแสดงผลก�รเรียนเดิมไว้กับใบแสดงผลก�ร

เรียนใหม่
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แผนภมูิท่ี 3 วธีิปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรยีนของสถานศึกษา

แนวปฏิบัติในก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

ผู้ขอเทียบโอน
ยื่นคำ�ร้องขอเทียบโอน พร้อมเอกส�รหลักฐ�นประกอบ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

แต่งตั้งคณะกรรมก�ร

ดำ�เนินเทียบโอนผลก�รเรียน
จัดทำ�แนวปฏิบัติ

ในก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

ตรวจสอบเอกส�ร หลักฐ�น

ของผู้ขอรับก�รเทียบโอน

ประเมินผลก�รเรียนต�มหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมก�ร

พิจ�รณ� และประเมินคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์ของผู้เทียบโอน
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๗.  สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา
ผู้เรียนจ�กก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว จะได้รับสิทธิประโยชน์ท�งก�รศึกษ� ต�มพระร�ช

บัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 7.1 เงินอุดหนุนจ�กรัฐสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

  ๗.๑.๑ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จัดสรรงบประม�ณเพื่อ

สนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นใน ๕ ร�ยก�ร ต�มแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยก�ร

สนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับอนุบ�ลจนจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ดังนี้

  ๑) ค่�จัดก�รเรียนก�รสอน (เงินอุดหนุนร�ยหัว)

  ๒) ค่�หนังสือเรียน

  ๓) ค่�อุปกรณ์ก�รเรียน

  ๔) ค่�เครื่องแบบนักเรียน

  ๕) ค่�กิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน

  ทั้งนี้ ก�รจัดสรรให้เป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยก�รสนับสนุน

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจดัก�รศึกษ�ต้ังแต่ระดบัอนบุ�ลจนจบก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ในแต่ละปีงบประม�ณ  และผูป้กครอง

ส�ม�รถถัวจ่�ยระหว่�งอุปกรณ์ก�รเรียนกับเครื่องแบบนักเรียนได้

  ๗.๑.๒ แนวท�งก�รดำ�เนินง�นก�รจัดสรรงบประม�ณ เพื่อสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นใน ๕ ร�ยก�รดังกล่�ว มีแนวท�งก�รดำ�เนินง�น  ดังนี้

  ๑) สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�/สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มธัยมศกึษ� ดำ�เนนิก�รรวบรวมข้อมลูจำ�นวนบิด�/ม�รด�/ผูจั้ดก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นโดยครอบครวัทีไ่ด้รบัอนญุ�ต

ให้จัดก�รศึกษ� ส่งให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เพื่อรับก�รสนับสนุนงบประม�ณค่�ใช้จ่�ย

ในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ต�มสิทธิที่พึงได้รับจ�กรัฐ ต�มข้อ ๑ 

  ๒) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ดำ�เนินก�รตรวจสอบข้อมูล และ

พจิ�รณ�จดัสรรงบประม�ณค่�ใช้จ่�ยในก�รจดัก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�นให้ปีก�รศกึษ�ละสองคร้ัง โดยสอดคล้องกับ

ปีงบประม�ณ ดังต�ร�งก�รสนับสนุนงบประม�ณอุดหนุนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว 

  ๓)  กรณีที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ได้รับจัดสรรงบประม�ณเงินอุดหนุนค่�ใช้

จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นยังไม่ครบต�มจำ�นวนของผู้เรียนที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว  

ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ดำ�เนินก�รเสนอของบประม�ณร�ยก�รดังกล่�วเพิ่มเติม เพื่อให้สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพิจ�รณ�จัดสรรงบประม�ณให้ถูกต้องครบถ้วน ต�มข้อมูลจำ�นวนผู้เรียนใน

ปีงบประม�ณนั้นๆ ต่อไป

  ๔)  ให้ครอบครัว เปิดบัญชีกับธน�ค�รพ�ณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ และแจ้งเลขที่

บัญชีให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�/สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ทร�บ เพื่อให้

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ดำ�เนินก�รโอนเงินอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้ต่อไป
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  ๕) กรณีทีค่รอบครวัทีไ่ด้รบัอนุญ�ตจดัก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นโดยครอบครัว รบัทร�บ

ว่�ไม่ได้รับจัดสรรงบประม�ณเงินอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ให้ครอบครัว ทำ�หนังสือแจ้ง

ต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� เพื่อให้ดำ�เนินก�รต�มสิทธิอันพึงได้รับจ�กรัฐ

 7.๒ ก�รสมัครเข้�ฝึกวิช�ทห�รหรือเรียนรักษ�ดินแดน (รด.) 

 ผู้เรียนจ�กก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ในชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยส�ม�รถขอรับ

สิทธิในก�รสมัครเข้�ฝึกวิช�ทห�รหรือเรียนรักษ�ดินแดน (รด.) ต�มหนังสือหน่วยบัญช�ก�รรักษ�ดินแดน ที่ กห 

๐๔๖๒/๓๓๘๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎ�คม ๒๕๕๕ ทั้งนี้จะต้องมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขต�มกฎหม�ย

ว่�ด้วยก�รส่งเสรมิก�รฝึกวชิ�ทห�รทีก่ำ�หนดไว้ โดยให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประส�นหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง

ให้ผู้สมัครเข้�ร่วมสังกัดสถ�นศึกษ�ท่ีหน่วยบัญช�ก�รรักษ�ดินแดนประก�ศให้เปิดก�รฝึกวิช�ทห�รซึ่งเป็นไป

ต�มระเบียบหน่วยบัญช�ก�รรักษ�ดินแดน ว่�ด้วยก�รเปิด–ปิดสถ�นศึกษ�วิช�ทห�ร พ.ศ. ๒๕๕๕ และคู่มือ

ม�ตรฐ�นตรวจก�รปฏบิตั ิโครงก�รศนูย์ฝึกนกัศกึษ�วชิ�ทห�รแข่งขนัสถ�นศกึษ�ร่วมใจ มุง่ไปสูม่�ตรฐ�นเดยีวกนั

 7.3 ก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขันพื้นฐ�น (O-NET)

 ต�มพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ(องค์ก�รมห�ชน) พ.ศ. 

๒๕๔๘ ม�ตร� ๗ ให้สถ�บันมีวัตถุประสงค์เพื่อบริห�รจัดก�รและดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�วิจัยพัฒน� และ

ให้บริก�รท�งก�รประเมินผลท�งก�รศึกษ�และทดสอบท�งก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กล�ง 

คว�มร่วมมือด้�นก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ในระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ

 ก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น (O – NET) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กำ�หนดให้ผู้เรียนจ�กก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว มีสิทธิเลือกเข้�ทดสอบฯ ซึ่งเป็นไป

ต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ โดยกำ�หนดให้เป็น 

ท�งเลือกในก�รจัดให้ผู้เรียนได้รับก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพื้นฐ�น และก�รใช้ผลก�รทดสอบ

ท�งก�รศึกษ�ระดบัช�ตขิัน้พืน้ฐ�นเป็นองค์ประกอบหนึง่ในก�รตดัสนิผลก�รเรยีนของผูเ้รยีนทีจ่บก�รศกึษ�ต�ม

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ โดยให้คำ�นึงถึงสิทธิ โอก�ส และประโยชน์สูงสุด

ของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

๘. การย้ายภมูิลำาเนา
กรณีก�รขอย้�ยภูมิลำ�เน�ของครอบครัว ไปต่�งสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ� และประสงค์จะ 

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวต่อเนื่อง ให้ดำ�เนินก�ร ดังนี้

 8.1 ครอบครวั ทำ�หนงัสอืแจ้งขอย้�ยภมูลิำ�เน�ให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ในพืน้ทีต่ัง้เดมิ 
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 8.๒ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในพื้นที่ตั้งเดิม ดำ�เนินก�รดังนี้ 

  ๘.๒.๑ เสนอคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด เพื่อทร�บ

  ๘.๒.๒ ทำ�หนังสือแจ้งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในพ้ืนที่ตั้งใหม่ พร้อมเอกส�ร

หลกัฐ�นก�รอนญุ�ตจดัก�รศกึษ� แผนก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั ร�ยง�นผลก�รจัดก�รศกึษ�ของครอบครวั

ประจำ�ปี และเอกส�รหลักฐ�นก�รเรียนที่ออกโดยสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่ตั้งเดิมเพื่อส่งต่อให้สำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในพื้นที่ตั้งใหม่รับช่วงก�รดูแลก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว ต่อไป

  ๘.๒.๓ จำ�หน่�ยผู้เรียนออกจ�กทะเบียนผู้เรียน ต�มแนวปฏิบัติในคำ�ส่ังกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร เรื่อง ก�รใช้ทะเบียนผู้เรียนสำ�หรับก�รศึกษ�โดยครอบครัว

 8.3 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในพื้นที่ตั้งใหม ่ดำ�เนินก�รดังนี้

  ๘.๓.๑ กรณีแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวที่ได้รับก�รอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�น

เขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�ในพืน้ทีต่ัง้เดมิ อยู่ระหว่�งก�รจดัก�รเรียนก�รสอนต�มแผน ก�รจดัก�รศกึษ�ทีข่ออนญุ�ตไว้ 

เช่น ขออนุญ�ตจดัก�รศกึษ�ในระดบัช่วงชัน้ประถมศกึษ� (ประถมศกึษ�ปีที ่๑ – ๓) ปัจจุบันกำ�ลงัศกึษ�ในระดับ

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๒ แต่มีคว�มจำ�เป็นต้องย้�ยภูมิลำ�เน� ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในพื้นที่ตั้งใหม่เสนอ

คณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจงัหวดัรบัทร�บเพือ่ให้ครอบครวัน้ันจัดก�รเรียนก�รสอนต�มแผนทีไ่ด้รับก�รอนุญ�ต

ไว้แล้ว 

  ๘.๓.๒ กรณีแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวที่ได้รับก�รอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�น

เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ในพืน้ทีต่ัง้เดมิสิน้สดุก�รจดัก�รเรียนก�รสอนของแผนก�รจัดก�รศึกษ�นัน้ ๆ  เช่น ขออนญุ�ต

จัดก�รศึกษ�ในระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษ�ปีที่ ๑ - ๓) ปัจจุบันจบชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๓ และมีคว�มจำ�เป็น

ต้องย้�ยภูมิลำ�เน�เพื่อจัดก�รศึกษ�ในระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษ�ปีที่ ๔ – ๖) ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศกึษ�ในพืน้ทีต่ัง้ใหม่ดำ�เนนิก�รขออนญุ�ตจัดก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยครอบครวัใหม่ เนือ่งจ�กเป็นก�รขออนญุ�ต

จัดก�รศึกษ�ในระดับชั้นปี หรือช่วงชั้นต่อไป จึงต้องขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ� โดยจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่

สอดคล้องกับระดับก�รศึกษ�ที่จะขออนุญ�ตต่อไป  และดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวที่กล่�วในส่วนที่ ๒ เรื่องก�รขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

๙. การเลิกจดัการศึกษา
 9.1 ก�รเลิกก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว มีได้ ๒ กรณี ต่อไปนี้

 กรณีที่ 1 ครอบครัวมีคว�มประสงค์จะขอเลิกจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ให้ทำ�หนังสือ 

ยืน่ต่อสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ� และสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เสนอต่อคณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจงัหวดั 

พิจ�รณ�อนุญ�ต แล้วสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งอนุญ�ตให้เลิกจัดก�รศึกษ�ต�มคำ�ขอของครอบครัว

หรือผู้จัดก�รศึกษ�
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 กรณีที่ ๒  คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดมีมติให้เลิกจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวในกรณี

ท่ีสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เหน็ว่� ครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศึกษ� ทีไ่ด้รับอนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ไม่จดัก�รศึกษ�

ต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�ต�มที่ได้รับอนุญ�ต และไม่ปรับปรุงก�รจัดก�รศึกษ�ต�มท่ี คณะกรรมก�รวิช�ก�ร 

แนะนำ�

 9.๒ แนวปฏิบัติในก�รขอยกเลิกก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

  ๙.๒.๑ ครอบครัว ทำ�หนังสือขอยกเลิกก�รจัดก�รศึกษ�ถึงสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�ที่ครอบครัวมีภูมิลำ�เน�อยู่ ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ออกคำ�สั่งให้เลิกจัดก�รศึกษ�และจัดห�ที่เรียนใหม่ 

เพือ่ให้ผูเ้รียนได้รับก�รศกึษ�อย่�งต่อเน่ืองโดยเร็วทีส่ดุ ไม่ควรเกนิ ๕ - ๑๐ วนัทำ�ก�ร นบัตัง้แต่วนัแจ้ง มีคำ�สั่งให้

เลิกจัดก�รศึกษ� พร้อมทั้งออกเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�ของผู้เรียน เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวต่อไป

  ๙.๒.๒ คณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจงัหวดัมมีตใิห้เลิกจดัก�รศกึษ� ต�มข้อ ๔ ในกรณี

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เห็นว่�ครอบครัวที่ได้รับอนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ไม่จัดก�รศึกษ�ต�มแผนก�รจัดก�ร

ศึกษ�ต�มข้อ ๒ (๗) ให้สำ�นักง�นแนะนำ� ให้ครอบครัวนั้นปรับปรุงก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด 

ห�กครอบครัวดังกล่�วไม่ดำ�เนินก�รต�มคำ�แนะนำ� ให้สำ�นักง�นเสนอต่อคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดเพื่อ

พิจ�รณ�ให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดก�รศึกษ� ครอบครัวมีสิทธิ์นำ�คดีไปฟ้องศ�ลปกครองภ�ยใน ๙๐ วัน นับแต ่

วันที่ได้รับก�รแจ้งผลก�รยกเลิก
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แผนภมูิท่ี ๔ แนวทางการเลิกการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั

กรณีท่ี ๑ ครอบครวัหรอืผู้จดัการศึกษาขอยกเลิก
การจดัการศึกษาโดยครอบครวั

กรณีท่ี ๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั 
มีมติใหเ้ลิกจดัการศึกษา

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ให้ครอบครัวหรือ

ผู้จัดก�รศึกษ�ทร�บ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

จัดทำ�หลักฐ�นก�รเรียนให้ครอบครัว

และจำ�หน่�ยผู้เรียน

ออกจ�กทะเบียนนักเรียน

กรณีที่มีก�รร้องเรียนหรือสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�ตรวจพบว่�ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�

ไม่จัดก�รศึกษ�ต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�

ที่ได้รับอนุญ�ต และไม่ปรับปรุงก�รจัดก�รศึกษ�

ต�มทีค่ณะกรรมก�รวิช�ก�ร ติดต�ม

และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�แนะนำ�

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตั้งกรรมก�รที่มี

องค์ประกอบจ�กภ�คีเครือข่�ยบ้�นเรียน

ชุดใหมต่รวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอ

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดพิจ�รณ�

ครอบครัวมีสิทธินำ�มติก�รพิจ�รณ�ไปฟ้องต่อศ�ล

ปกครองภ�ยใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งผลก�รพิจรณ�

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งให้เลิกจัดก�ร

ศึกษ�และแจ้งครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ทร�บ

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด มีมติให้

ยกเลิกจัดก�รศึกษ�

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

จำ�หน่�ยออกจ�กทะเบยนนักเรียน

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เสนอเรือง

ใหค้ณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด

แจ้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เพื่อจำ�หน่�ยนักเรียนออกจ�กระบบ DMC
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ภาคผนวก  
ก

แบบฟอรม์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการจดัการศึกษา

โดยครอบครวั
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ตัวอย่าง
แบบยื่นความประสงค์ขอจัดท�าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ระดับ..........................................สพป./ สพม ................................................ 

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

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

เรื่อง	ยื่นความประสงค์ขอจัดท�าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ	สพป./สพม.

เรียน	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................................................					เขต.......................

	 	 ด้วยข้าพเจ้า	(นาย,	นาง,	นางสาว).......................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน.................................................................อาชีพ....................................................................

ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขที่................................................ถนน...................................................................

ซอย........................................ต�าบล	 /	 แขวง.......................................อ�าเภอ/เขต.....................................................

จังหวัด................................................โทรศัพท์..........................................E-mail:…………………....……………………….

ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ�าอยู่ในปัจจุบัน	บ้านเลขที่................................ถนน...............................................................

ซอย..........................................ต�าบล	/	แขวง.........................................อ�าเภอ/เขต..................................................

จังหวัด...........................................โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มือถือ............................................

โทรสาร.....................................................................E-mail:…………………............................................……………...….

มีความประสงค์ขอจัดท�าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป./สพม. ให้แก่

	 	 ด.ช.,	ด.ญ.............................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน................................................................เกี่ยวข้องเป็น.........................................................

ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา	ตั้งแต่ปีการศึกษา............................เป็นต้นไป	

  โดยมีผู้จัดการศึกษาคือ

	 	 นาย,	นาง,	นางสาว	..................................................เลขประจ�าตัวประชาชน......................................

วุฒิการศึกษา.......................................สถาบัน....................................................................ปี	พ.ศ...............................

อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ซอย............................................................

ต�าบล	/	แขวง........................................อ�าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................

สถานที่จัดการศึกษา	เลขที่......................ถนน.............................................ซอย........................................................

ต�าบล	/	แขวง..............................................อ�าเภอ	/	เขต.........................................จังหวัด.......................................

โทรศัพท์............................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................................................

โทรสาร......................................................................E-mail:………………….............................................…………..……
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	 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว	ดังนี้

 	 ส�าเนา	หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัว,	ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา

 	 ส�าเนา	หรือภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนของครอบครัว,	ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา

 	 ส�าเนา	หรือภาพถ่าย	สูติบัตรของผู้เรียน

 	 ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน

 	 ที่ตั้ง	และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา

 	 ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา

 	 แผนการจัดการศึกษา

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

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นความประสงค์

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

พร้อมนี้ได้แนบเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ม�ด้วยแล้ว ดังนี้

  ทะเบียนบ้�นของครอบครัว และผู้เรียน

  บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของครอบครัว และผู้เรียน

  สูติบัตรของผู้เรียน

  วุฒิก�รศึกษ�สูงสุดของผู้เรียน

  ที่ตั้ง และแผนผังสถ�นที่จัดก�รศึกษ�

  หลักฐ�นวุฒิก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รศึกษ�

  แผนก�รจัดก�รศึกษ�

  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�อนุญ�ต
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แบบยื่นค�าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

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

เรื่อง	ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เรียน	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................................................................

	 ด้วยข้าพเจ้า	(นาย,	นาง,	นางสาว)	.............................................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชน	..................................................อายุ....................ปี	วุฒิการศึกษา.........................................	
อาชีพ	.........................................ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน	..............................................................................	
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ�าอยู่ในปัจจุบัน	......................................................................................................................
 มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่
	 ด.ช.,	ด.ญ.,	นาย,	นางสาว	..........................................................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชน	.....................................................................	เกี่ยวข้องเป็น	.................................................	
ในระดับการศึกษา	ชั้น........................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา	............................................	เป็นต้นไป	
 ผู้จัดการศึกษาคือ
	 นาย,	นาง,	นางสาว	.......................................................	เลขประจ�าตัวประชาชน	.....................................
วุฒิการศึกษา	..................................................................	สถาบัน	.............................................................................
อยู่บ้านเลขที่	..............................	ถนน	......................................................	ซอย	.......................................................
ต�าบล/แขวง	.............................................	อ�าเภอ/เขต	.............................................	จังหวัด	...................................
สถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา	เลขที่	....................	ถนน	...................................................	ซอย	......................................
ต�าบล/แขวง	..............................................	อ�าเภอ/เขต	............................................	จังหวัด	...................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว	ดังนี้

 o	 1.	ส�าเนาหรือภาพถ่าย	ทะเบียนบ้านของครอบครัว	และผู้เรียน

 o	 2.	ที่ตั้ง	และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา

 o	 3.	ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา

 o	 4.	แผนการจัดการศึกษา

 o	 5.	ส�าเนาหรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน

 o	 6.	ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน	

 o	 7.	อื่นๆ	(โปรดระบุ)	.................................................................................................................
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ	................................................................	ผู้ยื่นค�าขออนุญาต
(	.............................................................	)

รูปถ่าย

นักเรียน

ทะเบียนบ้�นของครอบครัว และผู้เรียน

ที่ตั้ง และแผนผังสถ�นที่จัดก�รศึกษ�

หลักฐ�นวุฒิก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รศึกษ�

แผนก�รจัดก�รศึกษ�

สูติบัตรของผู้เรียน

หลักฐ�นวุฒิก�รศึกษ�สูงสุดของผู้เรียน

อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................
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แบบฟอร์มการจัดท�าแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว

	 ชื่อ-สกุล	บิดา	…………………………………...........…………วุฒิการศึกษา……………………………………………………

	 ประสบการณ์……………….......………………………………………………………………………………………………………..

	 อายุ………………….....………………...	อาชีพ………………………………………………………………………………………..

	 ที่อยู่………………………......……………………………………………………………………………………………………………..

	 ……………………………......……………………………………………………………………………….…………………..………….	

	 ชื่อ-สกุล	มารดา………......……………………………………………วุฒิการศึกษา……………...……………………………..

	 ประสบการณ์……………………………………………….......…………………………………………………………………..……

	 อายุ……………………………..……...	อาชีพ……………......………………………………………………………………………..

	 ที่อยู่…………………………………........………………………………………………………….……………………………………..

	 …………………………………………........……………………………………………………………….……………………………….	

2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน

 2.1 ระบุข้อมูลของผู้เรียน 

	 	 ชื่อ-สกุล	ผู้เรียน	…………………………………………………………………………………………………………………

	 	 วัน	เดือน	ปีเกิด………………………………………………….….อายุ……………………………………….…….……….

	 	 ประวัติการศึกษา	(กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน)	

	 	 …………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

	 	 …………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

  2.2 พัฒนาการของผู้เรียน	(ระบุการพัฒนาการของผู้เรียน/ความสามารถพิเศษ/ความต้องการพิเศษ)

  o	พัฒนาการตามวัย

  o	พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ

  o	พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ

	 	 ………………………………………………....……………………………………………………………………………….………

	 	 ……………………………………………...…………………………………………………………………………….…………….

3. ระดับการศึกษาที่จัด 

	 ……………………........…………………………………………………………………………………………………………..………..

  เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว 

	 …………………………………………………………….....……………………………………………………………………….……….

	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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4. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

	 …………………………….........………………………………………………………………………………………………………..…..

	 ………………………….........…………………………………………………………………………………………………………....…

5. รูปแบบการจัดการศึกษา ( โปรดระบุ)

 o	 จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว	เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน	หรือครอบครัว

อื่น	และมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน

 o	 จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น	 โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากร 

ในโรงเรียนหรือเข้าไปท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่

ระบบโรงเรียน	

 o	 จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้ายๆ	 กัน	 เป็นการจ�าลองสังคมเล็กๆ	 เชื่อว่าการ	 

เชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้

 o	 อื่นๆ	(ระบุ)

6. โครงสร้างเวลาเรียน

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

7. การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กลุ่มประสบการณ์ 

	 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

	 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

	 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

9. การจัดกระบวนการเรียนรู้

	 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

	 ………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

	 ……………………………………………………………………………………...………………………………………………………….

	 ……………………………………………………………………………………...………………………………………………………….

11. อื่นๆ (ครอบครัวสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้)

	 ……………………………………..................................................……………………………………………………………….

กลุม่สาระการเรียนรู/้

กลุ่มประสบการณ์

เป้าหมายคุณภาพ 

ผู้เรียนที่มุ่งหวัง 

ภาคเรียน /ชั้นปี /

ช่วงชั้น

กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

จากการเรียนรู้
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แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ที่	ศธ	๐๔๐๐๘/																																																													ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง	แจ้งผลการพิจารณาการอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

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

	 	 ตามที่	 ท่านได้ยื่นค�าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้แก่	 ด.ช.,	 ด.ญ.,	 นาย,	 

นางสาว...............................................................................ระดับการศึกษา…………….................................................

ณ	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................เมื่อวันที่...............เดือน..........................พ.ศ...............	นั้น

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................พิจารณาแล้วมีมติ

  	 อนุญาตให้จัดการศึกษา

  	 ไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา	เนื่องจาก

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

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

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

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

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

	 	 อนึ่ง	 หากไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว	 ท่านมีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนค�าสั่งต่อคณะกรรมการเขตพื้นที ่

การศึกษาผ่านส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา	 ทั้งนี้	 ไม่ตัดสิทธิของผู้ขอจัดการศึกษา	 ในการน�าคดีไปฟ้องต่อศาล

ปกครองภายใน	90	วัน	นั้นแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................

กลุ่ม.........................................

โทร...................................................

    อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่�ว ท่�นมีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนคำ�สั่งของคณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธิก�รจังหวัด ผ่�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้ขอจัดก�รศึกษ� ในก�รนำ�คดี

ไปฟ้องต่อศ�ลปกครองภ�ยใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
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หนังสือรับรองที่อยู่ของนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในภูมิล�าเนา 

	 ข้าพเจ้า	นาย/นาง/นางสาว	 	ต�าแหน่ง	…………………………...............

สถานที่ท�างานปัจจุบัน	 เลขที่.........................ถนน.............................................ซอย...........................................

ต�าบล/แขวง..........................................อ�าเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................... 

รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์.............................................E-mail:…………………..…….........……….

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.............................ถนน...............................................ซอย......................................................

ต�าบล/แขวง...............................อ�าเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................................. 

รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์..........................................E-mail:…………….........................……………

เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นความประสงค์ฯ	เป็น	………………….......……..ของ	นาย	/	นาง	/	น.ส.	..............................................

และขอรับรองว่า	ด.ช./ด.ญ.	………………………………………………………………..............………………………………...............

อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............................ถนน................................................ซอย...................................................

ต�าบล	 /	 แขวง..................................อ�าเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................................

รหัสไปรษณีย์......................................จริง

ลงชื่อผู้รับรอง…………………………….……………..….

	(……………………………........………….)

วันที่……..	เดือน………...……..พ.ศ…………....

ลงชื่อ...................................................................พยาน

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

ลงชื่อ...................................................................พยาน

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

หมายเหตุ :	แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้รับรองแนบบัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือทะเบียนบ้�นของผู้รับรอง
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ตัวอย่าง

ค�าขอมีบัตรประจ�าตัวผู้เรียน

ค�าขอมีบัตรประจ�าตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

	(เขียนที่).................................................................

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

	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)	……………………………………………………………………………

ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่	(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).......................................................	

ที่อยู่	บ้านเลขที่..…………….…..….............…..	ตรอก/ซอย	……..………….......................………………………………………….	

ถนน..........................................................................	ต�าบล/แขวง……………...................................…………………..…..	

อ�าเภอ/เขต…....................................…..	จังหวัด....................................................	รหัสไปรษณีย์…..………………………	

โทรศัพท์.....................................................

	 มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ�าตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก	่ (เด็กชาย/เด็กหญิง	นาย/

นางสาว).............................................................................................ระดับชั้น...........................................................

เกิดวันที่.....................................………..….	เดือน……………....……….	พ.ศ.	……………..……	อายุ................................ปี	

ที่อยู่	บ้านเลขที่.......................………..	ตรอก/ซอย…………….............	ถนน	......................	ต�าบล/แขวง........……….….	

อ�าเภอ/เขต	.................................................จังหวัด	.....................................................รหัสไปรษณีย์…………….....…..

โทรศัพท์	.........................................................

	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

	(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ยื่นค�าร้อง

	(……………………………………………………………..)

หมายเหตุ 

	 ให้แนบรูปถ่ายผู้เรียน	(ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น)	ขนาด	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป	เพื่อประกอบการจัดท�าเอกสารดังกล่าว
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ตัวอย่าง
บัตรประจ�าตัวผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ชื่อ-นามสกุล......................................................................

Name...............................................................................

เกิดวันที่......................................................	หมู่โลหิต.........

เลขประจ�าตวัประชาชน......................................................

เลขประจ�าตวันกัเรียน.........................................................

ระดบัการศึกษา..................................................................

บัตรประจ�าตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขันพื้นฐานโดยครอบครัว

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่...............................................

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

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

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

ลายมือชื่อ

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

ลายมือชื่อ

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

ลายมือชื่อ

(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)

รูปถ่าย

ขนาด	1	นิ้ว
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ภาคผนวก  
ข

แนวทางการเทียบโอน
ผลการเรยีนจากการศึกษา

รปูแบบต่าง ๆ
เข้าสู่การจดัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั
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ภาคผนวก  
ค

ตัวอย่างการจดัตาราง
การเรยีนรู้
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คำาส่ังหวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แหง่ชาติ ท่ี 19/2560

เรื่อง การปฏิรปูการศึกษา
ในภมูิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก  
ง
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกขึ้นโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จงึมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําส่ัง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกล่ียอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดท้ังงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการที่รับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการท่ีรับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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 หน้า   ๑๖ 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 



แนวทางการดำาเนินงานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน     โดยครอบครวั9๒
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธกิาร 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 
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 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานท่ีตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธกิารภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ท่ีมีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิ
ในการจดัการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั

ภาคผนวก  
ฉ
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Àπâ“ 16
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú °—π¬“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë ıˆ °

°Æ°√–∑√«ß
«à“¥â«¬ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬§√Õ∫§√—«

æ.». ÚıÙ˜

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ

´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–¡“µ√“ ÒÚ

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ÕÕ°

°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

ç®—¥°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬§√Õ∫§√—«·°àºŸâ‡√’¬π

ç§√Õ∫§√—«é À¡“¬§«“¡«à“ ∫‘¥“¡“√¥“ À√◊Õ∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ„™âÕ”π“®ª°§√Õß

À√◊ÕºŸâª°§√Õßµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å

çºŸâ®—¥°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—«À√◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§√Õ∫§√—«π—Èπ

„Àâ®—¥°“√»÷°…“

çºŸâ‡√’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿµ√À√◊Õ∫ÿ§§≈ºŸâÕ¬Ÿà„πª°§√Õß¢Õß§√Õ∫§√—«

ç ”π—°ß“πé À¡“¬§«“¡«à“  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë§√Õ∫§√—«¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¢âÕ Ú „Àâ§√Õ∫§√—« ´÷Ëßª√– ß§å®–®—¥°“√»÷°…“¬◊Ëπ§”¢ÕÕπÿ≠“µ®—¥°“√»÷°…“µàÕ ”π—°ß“π

§”¢ÕÕπÿ≠“µµ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ™◊ËÕ ™◊ËÕ °ÿ≈¢Õß§√Õ∫§√—«

(Ú) ™◊ËÕ ™◊ËÕ °ÿ≈¢ÕßºŸâ‡√’¬π
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Àπâ“ 17
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú °—π¬“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë ıˆ °

(Û)  ”‡π“À√◊Õ¿“æ∂à“¬∑–‡∫’¬π∫â“π¢Õß§√Õ∫§√—«·≈–ºŸâ‡√’¬π

(Ù) ∑’Ëµ—Èß·≈–·ºπº—ß ∂“π∑’Ë´÷Ëß„™â®—¥°“√»÷°…“

(ı)  ”‡π“À≈—°∞“π«ÿ≤‘°“√»÷°…“ ‰¡àµË”°«à“¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢ÕßºŸâ®—¥°“√»÷°…“

‡«âπ·µàºŸâ®—¥°“√»÷°…“ºà“π°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬ ”π—°ß“π«à“‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂À√◊Õª√– ∫°“√≥å

„π°“√®—¥°“√»÷°…“

(ˆ) √–¥—∫·≈–ª√–‡¿∑°“√®—¥°“√»÷°…“

(˜) ·ºπ°“√®—¥°“√»÷°…“∑’Ë§√Õ∫§√—«·≈– ”π—°ß“π√à«¡°—π°”Àπ¥µ“¡§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬ À≈—°°“√

·≈–·π«∑“ß°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

¢âÕ Û „Àâ ”π—°ß“π‡ πÕ§”¢ÕÕπÿ≠“µ®—¥°“√»÷°…“„Àâ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“‚¥¬‡√Á«·≈–

·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“§”¢ÕÕπÿ≠“µ®—¥°“√»÷°…“·°à§√Õ∫§√—«∑’Ë¬◊Ëπ§”¢ÕÕπÿ≠“µ®—¥°“√»÷°…“¿“¬„π “¡ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢ÕÕπÿ≠“µ®—¥°“√»÷°…“µ“¡¢âÕ Ú

¢âÕ Ù „π°√≥’∑’Ë ”π—°ß“π‡ÀÁπ«à“ §√Õ∫§√—«∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®—¥°“√»÷°…“„¥ ‰¡à®—¥°“√»÷°…“

µ“¡·ºπ°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡¢âÕ Ú (˜) „Àâ ”π—°ß“π·π–π”„Àâ§√Õ∫§√—«π—Èπª√—∫ª√ÿß°“√®—¥°“√»÷°…“

¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À“°§√Õ∫§√—«¥—ß°≈à“«‰¡à¥”‡π‘π°“√µ“¡§”·π–π” „Àâ ”π—°ß“π‡ πÕµàÕ

§≥–°√√¡°“√ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„Àâ§√Õ∫§√—«π—Èπ‡≈‘°®—¥°“√»÷°…“

¢âÕ ı „Àâ§√Õ∫§√—«¥”‡π‘π°“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–

«‘∏’°“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–®—¥∑”√“¬ß“π°“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π √«¡∑—Èß°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈– ¿“æªí≠À“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë ”π—°ß“π°”Àπ¥Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

¢âÕ ˆ „Àâ ”π—°ß“π®—¥„Àâ¡’°“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

„π°√≥’∑’ËºŸâ‡√’¬π‰¡àºà“π°“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ ”π—°ß“π·®âß„Àâ§√Õ∫§√—«

®—¥„Àâ¡’°“√‡√’¬π´àÕ¡‡ √‘¡·°àºŸâ‡√’¬ππ—Èπ ·≈–®—¥„Àâ¡’°“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈„À¡à¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë

 ”π—°ß“π°”Àπ¥

¢âÕ ˜ „Àâ ”π—°ß“πÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√ÕßÀ√◊ÕÀ≈—°∞“π°“√®∫°“√»÷°…“·°àºŸâ‡√’¬π∑’Ëºà“π°“√«—¥º≈

·≈–ª√–‡¡‘πº≈µ“¡¢âÕ ˆ
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Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú °—π¬“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë ıˆ °

¢âÕ ¯ °“√‡≈‘°®—¥°“√»÷°…“‚¥¬§√Õ∫§√—«Õ“®¡’‰¥â„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π¡’§” —Ëß„Àâ‡≈‘°®—¥°“√»÷°…“µ“¡§”¢Õ¢Õß§√Õ∫§√—«

(Ú) §≥–°√√¡°“√¡’¡µ‘„Àâ‡≈‘°®—¥°“√»÷°…“µ“¡¢âÕ Ù

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÒÙ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˜

Õ¥‘»—¬ ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ ÒÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ∫—≠≠—µ‘„Àâ§√Õ∫§√—«¡’ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È
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คณะทำางาน
จดัทำาคู่มือแนวทางการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิ
ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรยีน

ท่ีปรกึษา
๑. น�ยบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒. น�ยสนิท  แย้มเกสร  รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๓. น�ยอัมพร พินะส�  รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๔.ว่�ที่ ร.ต.ธนุ  วงษ์จินด�  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและแผนก�ร

     ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

คณะทำางาน
๑ น�ยวัลลพ  สงวนน�ม  ผู้อำ�นวนก�รสำ�นักพัฒน�ระบบริห�รง�นบุคคล

     และนิติก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

     ขั้นพื้นฐ�น

๒. น�ยวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ� 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๓. น.ส.นิจสุด�  อภินันท�ภรณ์  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๔. น�ยวีรพล  ส�รบรรณ  รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

     ประถมศึกษ�หนองค�ย เขต 1

๕. น�ยอภิสิทธิ์  บุญย�  รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

     ประถมศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 3

๖. น�ยสุพจน์  แกล้วกล้�  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๗. น�ยธำ�รงค์  มณีวงศ์  นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษสำ�นักพัฒน�ระบบริห�รง�นบุคคล

     และนิติก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๘. น�งส�วคนึง  เลื่อนชิด  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มอำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่

     ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุโขทัย เขต 2

๙. น�งรุจิเรข  แสงจิตต์พันธุ์  ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

๑๐. น�งส�วสุวณี พิมพกรรณ  ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

๑๑. น�ยประยูร สุธ�บูรณ์  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนท่�ม่วงร�ษฎร์บำ�รุง

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต 8
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๑๒. น�งธิด�  ชื่นเลิศสกุล  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มวิจัยพัฒน�กฎหม�ยและคดีคว�ม

     สำ�นักพัฒน�ระบบบริห�รง�นบุคคลและนิติก�ร

๑๓. น�งส�วจันทร�  ตันติพงศ�นุรักษ์ นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

     สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ� 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๑๔. น�งส�วกัลย�  ชูโชติ  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มงบประม�ณ 1

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๑๕. น�งส�วลิลิน  ทรงผ�สุก  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มแผนและโครงก�ร

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๑๖. น�ยสรวิชญ์  วงษ์บุญเพ็ง  นิติกรชำ�น�ญก�ร

     สำ�นักพัฒน�ระบบบริห�รง�นบุคคลและนิติก�ร

๑๗. น�งส�วนงลักษณ์  เนียมท้วม  นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�รพิเศษ

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๑๘. น�งส�วนภ�ภัช  เพชรไทย นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๑๙. น�งอ�รมณ์  บทม�ตย์  นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�กรุงเทพมห�นคร

๒๐. น�งอนงค์  พิชญ์ศิริ  นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต

๒๑. น�ยทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นโคกสำ�ร�ญ

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�หนองค�ย เขต 1 

๒๒. น�งจ�รุวรรณ  ป�นวิสัย  นักจัดก�รง�นทั่วไป ชำ�น�ญก�ร

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒๓. น�ยอดิพงษ์  วรรณยศ  พนักง�นธุรก�ร

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒๔. น�ยวิทิต  เติมผลบุญ  ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรชุมชน

     ศูนย์ก�รเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง ฯ จังหวัดก�ญจนบุรี

๒๕. น�งส�วรวงทอง  จันด�  ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรชุมชน

     ศูนย์ก�รเรียนชุมชนธรรมช�ติบ้�นห้วยพ่�น จังหวัดน่�น



แนวทางการดำาเนินงานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน     โดยครอบครวั10๔

๒๖. น�ยปิยะ  ไวย�นิกรณ์  ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรเอกชน

     ศูนย์ก�รเรียนซี ว�ย เอฟ จังหวัดนครพนม

๒๗. น�ยชัยณรงค์  ฉิมชูใจ  ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรเอกชน

     ศูนย์ก�รเรียนมัธยมศึกษ� หมู่บ้�นเด็ก จังหวัดก�ญจนบุรี

๒๘. น�งส�วเอื้อมพร  ลอยประดิษฐ์ ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยบุคคล

     ศูนย์ก�รเรียนกสิกรรมธรรมช�ติม�บเอื้อง

๒๙. น�งส�วอินทร์ธีร� อภิกุลเดช�ภัสร์ ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยบุคคล

     ศูนย์ก�รเรียนกสิกรรมธรรมช�ติม�บเอื้อง

๓๐. น�ยเทวินฏฐ์  อัครศิล�ชัย  ศูนย์ก�รเรียนม่อนแสงด�ววิชช�ลัย จังหวัดเชียงร�ย

๓๑. น�งส�วจีร�พัชร  จันทร์แก้ว   ศูนย์ก�รเรียนชีวิตธรรมช�ติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๓๒. น�ยวัชระ  เกตุชู  ศูนย์ก�รเรียนวิถีไท

๓๓. น�งอรพินทร์  กุศลรุ่งรัตน์ ศูนย์ก�รเรียนโจ๊ะม�โลลือหล่�

๓๔. น�ยนิติศักดิ์  โตนิติ  ศูนย์ก�รเรียนหญ้�แพรกส�ละวิน

๓๕. น�ยครูทร  หนูทอง  ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๓๖. น�งส�วณิชมน  พูลเพิ่ม  ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๓๗. น�งส�ววัสส�วดี  วัฒนสุวรรณ ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๓๘. น�งนุชจรินทร์  คำ�สิงห์  ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๓๙. น�งอรุณี  รัยสุวรรณสกุล  ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

บรรณาธิการกิจ
๑. น�ยวีรพล ส�รบรรณ

๒. น�ยประยูร  สุธ�บูรณ์

๓. น�งส�วสุวณี พิมพกรรณ 

๔. น�งอนงค์  พิชญ์ศิริ

๕. น�งส�วรวงทอง  จันด�

๖. น�ยปิยะ  ไวย�นิกรณ์

๗. น�งกรวรรณ  ใสยจิตต์

๘. น�ยธีรพล  เวฬุวน�รักษ์

๙. น�งส�วคนึง  เลื่อนชิด

ออกแบบปกและรปูเล่ม
๑. น�งส�วกรวรรณ  ใสยจิตต์

๒. น�งส�วรวงทอง  จันด�

๓. น�ยปิยะ  ไวย�นิกรณ์





สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น


