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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนาให้ประชาชนมีความเสมอภาคในการ
ได้รับการศึกษา โดยให้ความส�ำคัญและความมีอิสระในการเลือกรับการศึกษาได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งมุ่ง
ให้การศึกษาทางเลือกได้รบั ความคุม้ ครองและการส่งเสริมทีเ่ หมาะสมจากรัฐ ซึง่ เป็นหลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยความในมาตรา ๔๒ ระบุวา่ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในวิชาการ การศึกษาอบรม
การเรียนการสอนการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัด
ต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นหลักการส�ำคัญหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ ที่ก�ำหนดให้
บุคคล ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน
และส่งเสริมให้ภาคสังคมมีสว่ นร่วมจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงท�ำเป็นเอกสาร “แนวทางการ
ด�ำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งจะสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายนอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมสาระของเจตคติหรือทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อสิทธิของผู้เรียน
สิทธิของครอบครัว และวิธกี ารอันเหมาะสมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภายใต้บริบทสังคมไทย เพือ่ น�ำไปสู่
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบ อวศ.๑ :

แบบยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
แบบ อวศ.๒ :

แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
แบบ อวศ.๓ :
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แบบ อวศ.๔ :

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ยื่นขอความเห็นชอบจัดการศึกษา
แบบ อวศ.๕ :

แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียน
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แบบประกาศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมการศูนย์การเรียน
แบบ อวศ.๘ :

แบบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียน
แบบ อวศ.๙ :

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
แบบ อวศ.๑๐ :

แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
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(กรณีเลิกตามค�ำขอของผู้จัดการศึกษา)
แบบ อวศ.๑๓ :

ค�ำสั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
(กรณีส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งให้เลิก)
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แบบค�ำร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
แบบรายงานผลการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบสรุปผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๑๗๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท�ำระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๑๗๙๖/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท�ำประกาศนียบัตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๑๗๙๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท�ำแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐให้บุคคลมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษา ตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตัง้ แต่วยั เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ทัง้ นีร้ ฐั จะต้องด�ำเนินการให้ประชาชน
ได้รบั การศึกษาตามความต้องการระบบต่างๆ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ และจัดให้มกี ารร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการ
ก�ำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกล่าวให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล ซึง่ ปรากฎในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
มาตรา ๑๐ ก�ำหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มาตรา ๑๒ ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ก�ำหนดการจัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามมาตรา ๑๓ และ ๑๔ ก�ำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง บุคคลและครอบครัวมีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์ คือ การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ ความสารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษา ได้รับ
เงินอุดหนุนจากรัฐ ส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส�ำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา
ตามที่กฎหมายก�ำหนด มาตรา ๖๑ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคลและครอบครัวตาม
ความเหมาะสมและความจ�ำเป็น และมาตรา ๖๖ ก�ำหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการ ใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท�ำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อศึกษา
ต่อหลักสูตรแกนกลาง (Core Curriculum) คือ หัวใจส�ำคัญของความรูป้ ระสบการณ์ทผี่ เู้ รียนทุกคนจ�ำเป็นต้องรู้
ประชาชนในชาติต้องผ่านการศึกษาตามหลักสูตรนี้ เพราะถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี
และมีคุณภาพของชาติ
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การศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เป็นการจัดการศึกษาส�ำหรับกลุม่ เป้าหมาย ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย เป็นการศึกษาทาง
เลือกเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนทีไ่ ม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ ซึง่ มีเหตุผลมาจากพืน้ ฐาน
ของบุคคลตามปรัชญาความเชือ่ ทางการศึกษา และการเรียนรู้ หรือด้านอืน่ ๆ การจัดการศึกษามีตามความแตกต่าง
ของผู้เรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความต้องการและความจ�ำเป็น เพื่อให้ผู้เรียน มีความสุขและเกิด
การเรียนรูไ้ ด้เต็มตามศักยภาพ โดยน�ำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปปรับใช้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีภารกิจการจัดการและการส่งเสริมการจัดการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑ (๕) มีอ�ำนาจหน้าที่พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
และก�ำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
ตลอดจนการประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
จึงได้จัดท�ำเอกสาร “แนวทางการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว” ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้
ความเข้าใจ ความชัดเจนทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั ขิ องทางราชการ และบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของผูเ้ กีย่ วข้องแต่ละฝ่าย ให้กบั ครอบครัว/ผูจ้ ดั การศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
ตลอดจนสาธารณชนผูส้ นใจทัว่ ไป นอกจากนีย้ งั ได้เพิม่ เติมสาระทีจ่ ะช่วยสร้างเจตคติตอ่ สิทธิประโยชน์ของผูเ้ รียน
และครอบครัวในแนวทางและวิธกี ารจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว เพือ่ น�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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บทที่

๒

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน
โดยครอบครัว

บทที่ ๒

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่
การศึกษาขั้นพื้ นฐานโดยครอบครัว

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส�ำคัญต่อการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว โดยได้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ภายใต้หลักหรือกรอบในการด�ำเนินการ ๕ ประการ คือ
๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว
๒) พ่อแม่จะต้องมีอิสระในการด�ำเนินการมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๓) มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
๔) มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ
๕) มีความเป็นสากลเทียบเคียงกับต่างประเทศได้
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศใช้
“หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑” และ “หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ” เพือ่ ให้หน่วยงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการจัดการศึกษามีความเข้าใจทีช่ ดั เจนตรงกัน และเห็นแนวทางในการน�ำสิง่ ทีก่ �ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผูเ้ รียนกลุม่ เป้าหมายต่างๆ
ได้อย่างมีคุณภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส�ำหรับ
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เป็นการจัดการศึกษาทีม่ คี วามแตกต่างในด้านเป้าหมาย การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
รวมทั้งการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา จุดเน้นหรือศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
ทีแ่ ตกต่างกัน การศึกษาจะต้องจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ ความต้องการและความจ�ำเป็น เพือ่ ให้ผเู้ รียน
มีความสุขและเกิดการเรียนรูไ้ ด้เต็มตามศักยภาพ ปัจจุบนั การศึกษาส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะมีความแตกต่าง
ในมิติที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑. การศึกษาเฉพาะทางที่มีจุดเน้นพิเศษ เช่น กีฬา นาฏศิลป์ ปริยัติธรรม เป็นต้น
๒. การศึกษาที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุ่งหมายต่างไปจากการศึกษาในระบบต้องการการศึกษา
แบบก้าวหน้า (Progressive) การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
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๓. การศึกษาทีส่ นองต่อผูเ้ รียนทีม่ คี วามแตกต่างทางธรรมชาติ ศักยภาพ ฐานะความเป็นอยู่ ภูมลิ �ำเนา
เช่น เด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีความถนัดเฉพาะทาง เด็กพิการ เด็กในภาวะยากล�ำบาก เด็กในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เด็กไร้สัญชาติ เป็นต้น
ลักษณะการจัดการศึกษาส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
ปัจจุบันการจัดการศึกษาส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีหลากหลายลักษณะ สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้
๑. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษาในระบบ

๑.๑ โรงเรียนในระบบที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้แตกต่างจาก
โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วไป เช่น โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสัตยาไส การศึกษาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
๑.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะทางหรือมีจุดเน้นเป็นพิเศษ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียน
กีฬา โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนไปรษณีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
เป็นต้น
๒. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย

๒.๑ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา ธรรมชาติ
และความต้องการของผูเ้ รียนหรืออาจจัดการเรียนรูต้ ามวิถธี รรมชาติ วิถธี รรม วิถขี องชุมชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้
การศึกษาโดยครอบครัว การศึกษาสายตาครูภูมิปัญญา เป็นต้น
๒.๒ เป็นการศึกษาทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียน
ในระบบการศึกษาปกติ ซึง่ มีเหตุผลมาจากพืน้ ฐานของบุคคลตามปรัชญาความเชือ่ ทางการศึกษาและการเรียนรู้
หรือด้านอื่นๆ
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาพื้ นฐานโดยครอบครัว

กระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักพัฒนา
ระบบบริหารงาน
บุคคลและนิิติกร

สำ�นัก
สำ�นัก
สำ�นักนวัตกรรม สำ�นักนโยบายและ สำ�นักวิชาการ
การจัดการศึกษา แผนการศึกษา และมาตราฐาน ทดสอบทาง คลังและ
การศึกษา
การศึกษา ทรัพย์สิน
ขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

สำ�นักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา
(องค์การมหาชน)

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

บิดา/มารดา/
ผู้จัดการศึกษา

กลุ่มการเงิน
และสินทรัพย์

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มบริหาร
กลุ่ม
งานบุคคล อำ�นวยการ

สถาบันการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

เครือข่าย
การจัดการศึกษา
ทางเลือก

ผู้เรียน

แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยครอบครัว

7

บทบาทและหน้าที่

การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครับ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัวและตอบสนองการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่าง
ในด้ า นเป้ า หมาย แผนการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นการสอนตามปรั ช ญา จุ ด เน้ น หรื อ ศั ก ยภาพ
และความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก�ำหนด
บทบาทอ�ำนาจและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

๑.๑) ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทและหน้าที่มีดังนี้
		
๑) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศและแผนงานพัฒนา
และการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ บรรลุผลตามเป้าหมายของภาคส่วนต่างๆ อย่างราบรื่น
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
		
๒) จัดท�ำข้อเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
๓) จัดท�ำข้อเสนอนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา
		
๔) ประมวลข้อเสนอนโยบาย จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส�ำหรับผู้เรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
		
๕) จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส�ำหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
		
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
		
๗) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ในการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก�ำหนด
		
๘) สนับสนุนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวอย่างเต็มตามศักยภาพ
		
๙) ก�ำกับ ดูแล ติดตาม วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
		
๑๐) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
		
๑) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและแสวงหา
ความร่วมมือหรือทุน เพื่อการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
		
๒) ด�ำเนินการน�ำร่อง เพื่อให้สามารถน�ำรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ
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๓) ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ติดตาม และประเมิน ผล เกี่ยวกับการน�ำรูปแบบ
และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ
		
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
	๑.๓ ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
		
๑) สนับสนุนทางวิชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
ผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และเอกสารหลักฐาน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
		
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
		
๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รวมทั้งจัดระบบ
วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดมาตรฐานส�ำหรับการประเมิน ผลการจัดการศึกษา และการทดสอบ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
๒) ด�ำเนินการสอบวัดความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะระดับต่างๆ ให้กับผู้เรียน
และประชาชนทั่วไป
		
๓) พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล
		
๔) ด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลและทะเบียนประวัติผู้ส�ำเร็จการศึกษา รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
		
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
	๑.๕ ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ บทบาทและหน้าที่มีดังนี้
		
๑) จัดท�ำข้อเสนอนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
๒) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานกฎหมาย งานนิตกิ รรมและสัญญา งานเกีย่ วกับความรับผิด
ทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
		
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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๑.๖ ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
		
๑) อนุมตั เิ งินงวดและโอนเงินงบประมาณทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยครอบครัวให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. ส�ำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา

๒.๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
		
๑) เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยครอบครัว
		
๒) น�ำค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว เสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาโดยเร็ว
		
๓) จัดท�ำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา/ผู้เรียน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานการขออนุญาต และการเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
		
๔) จัดท�ำข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พร้อมรายงานในระบบ
สารสนเทศ (DMC) และจัดท�ำเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประจ�ำตัวผูเ้ รียน ทะเบียนผูเ้ รียน ระเบียนแสดงผลการเรียน
ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา เอกสารในการเทียบโอนผลการเรียน และเอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
		
๕) จัดให้มีคณะกรรมการวิชาการ/คณะท�ำงานติดตามผลการจัดการศึกษา/
คณะท�ำงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพือ่ การส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ ตามหลักการการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ได้แก่ การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ประกอบด้วย
บุคลากรของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว และผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารวัดผล
และประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และจัดท�ำรายงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
รวมทัง้ การจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาตามทีส่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาก�ำหนด
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
		
๖) ประสานงานสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ขอความร่วมมือ
ในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม การวัดและเมินผลการเรียนอย่างมีระบบ และมีคณ
ุ ภาพ
		
๗) ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็กและครอบครัว
อันพึงประสงค์ในการจัดการศึกษา เช่น จัดให้มแี หล่งเรียนรู้ การให้การบริการหรือประสานงานแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ
แก่ครอบครัวผู้จัดการศึกษา ได้ใช้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ
		
๘) วางแผน ก�ำกับ ดูแลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง
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๙) การวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
ตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
		
๑๐) สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างเต็มที่ไร้ขีดจ�ำกัด
		
๑๑) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด�ำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณะอย่างสม�่ำเสมอตามโอกาสที่เหมาะสมอันส่งผลต่อการพัฒนายกระดับความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
		
๑๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า่ วสาร ความรูใ้ นเวทีสาธารณะ เครือข่าย
ภาคสังคมข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจของสังคมโดยรวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนา
การศึกษาให้มีความส�ำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
		
๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ กลุ่มนโยบายและแผน บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
		
๑) รวบรวม ประมวลผลข้อมูลจ�ำนวนผูเ้ รียนทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
เสนอไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ขอการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
๒) จัดท�ำฐานข้อมูลระบบ PMC รายงานในระบบ
		
๓) จัดสรรงบประมาณและแจ้งให้บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวทราบ
		
๔) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
		
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
		
๑) ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว เช่น เป็นคณะท�ำงานพิจารณาแผนการจัดการศึกษา เป็นต้น
		
๒) ด�ำเนินการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลผูเ้ รียนจากการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยครอบครัวด้วยวิธีการที่หลากหลายตามบริบท ปรัชญา จุดเน้นและศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และส่งผลการรายงานการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมิน ผลให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อรายงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
		
๓) ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
		
๔) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัวผู้จัดการศึกษา ในการจัดท�ำแผนการจัดการ
ศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ทั้งนี้อาจด�ำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย
บ้านเรียน/ ภาคเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เป็นต้น
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๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
		
๖) ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพือ่ คุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างเต็มทีไ่ ร้ขดี จ�ำกัด
		
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
		
๑) แจ้งการอนุมัติงวดตามบัญชีจัดสรร
		
๒) ประสานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาให้กบั บิดา/มารดา/
ผู้จัดการศึกษา
		
๓) ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินแก่บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา
		
๔) จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพื่อการตรวจสอบ
๒.๕ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติกร) บทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
ดูแล ช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัวภายใต้บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการปฏิบัติงานตามระเบียบ
และข้อกฎหมายก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรือ่ ง การปฏิรปู การศึกษาในภูมภิ าค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๘ (๑) ให้อ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก�ำหนด
ให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และข้อ ๘ (๒) ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้
๑. พิจารณาอนุญาตค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และให้ส�ำนักงานแจ้งผล
การพิจารณาค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
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๒. พิจารณาการเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในกรณีดังต่อไปนี้
๒.๑ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค�ำสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามค�ำขอของครอบครัว
๒.๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติให้เลิกจัดการศึกษา ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณีส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็น
ว่าครอบครัวทีไ่ ด้รบั อนุญาตจัดการศึกษาไม่จดั การศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตามข้อ ๒ (๗) ของกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ส�ำนักงานแนะน�ำ ให้ครอบครัวนั้น
ปรับปรุงการจัดการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หากครอบครัวดังกล่าวไม่ด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ
ให้ส�ำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีดังนี้

๑. จัดการบริหารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาข้อสอบให้สามารถวัดได้ทุกมาตรฐานการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน
๓. ด�ำเนินการให้มีการน�ำผลการทดสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๔. วิจยั และพัฒนาให้มรี ะบบทดสอบทางการศึกษาให้ครบ ทุกมาตรฐาน ด้านคุณภาพผูเ้ รียนให้ทกุ ระดับ
และทุกประเภทการศึกษา
๕. ศึกษาวิจยั เรือ่ งรูปแบบข้อสอบและสนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาเกีย่ วกับโปรแกรมและเทคนิค
การสร้างข้อสอบและมาตรฐานการวัดรูปแบบต่าง ๆ
๖. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและข้อความรู้ เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
๗. ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับและมติต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาพที่เป็นจริง ทันสมัยและเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน
๘. สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาและทุกระดับสถานศึกษาและต้นสังกัดมีโปรแกรม
การทดสอบและประเมินผู้เรียนตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
๙. ให้บริการการทดสอบแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ
๑๐. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา สนับสนุนและให้บริการผลการทดสอบ
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บทบาทหน้าที่ของบิดา/มารดา/ผู้จด
ั การศึกษา มีดังนี้
๑. การเตรียมความพร้อม

๑.๑ ส�ำรวจความพร้อมของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เช่น การใช้ทรัพยากร
ต้นทุนของครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม สถานที่ในการจัดเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์
การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อเพื่อการเรียนรู้ การเข้าร่วมประชุมท�ำความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น

แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยครอบครัว

13

๑.๒ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ หรือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระเบียบ กฎหมายทางการศึกษา
ทีเ่ กีย่ วข้อง การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนแต่ละระดับชัน้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยครอบครัว เป็นต้น
๑.๓ ศึกษาการพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๒. การขออนุญาต

๒.๑ การเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๒.๒ การจัดแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท ปรัชญา ความต้องการและศักยภาพ
ผู้เรียนโดยจัดท�ำร่วม หรือการได้รับค�ำแนะน�ำของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล�ำเนาอยู่
ตามแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ได้รับอนุญาต จาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งควรประกอบด้วย
๓.๑ จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน หาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก�ำหนดอัตราความเร็วในการเรียนรู้ของตนได้
๓.๒ สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้วยความตระหนักในคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิต
๓.๓ จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยโดยค�ำนึง ถึงลักษณะ
เฉพาะตัว สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออก พบความถนัด ความสนใจ จุดเด่น ข้อด้อยของตน เพื่อการพัฒนา
ที่โดดเด่นอย่างมีความสมดุลกับพัฒนาการด้านอื่น ๆ
๓.๔ สร้างโอกาสการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทกุ วิถที าง ทุกโอกาส ทุกสถานที่ อย่างมีกระบวนการ
ด้วยการซึมซับ รับรูอ้ ย่างเป็นธรรมชาติจากประสบการณ์ตรง และการสัมผัส สัมพันธ์กบั สิง่ ต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้
ในภาวะทีเ่ ป็นธรรมชาติ มีเสรีภาพ มีความท้าทาย มีจนิ ตนาการหรือสอดคล้องกับเรือ่ งราวในชีวติ จริง และเกิดจาก
ความสนใจใฝ่รู้จากภายใน
๓.๕ สร้างสถานการณ์หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ตามความสนใจของ
บุคคล เช่น โครงงาน การศึกษาเป็นกลุม่ กับครอบครัวอืน่ ๆ ได้แก่ การเดินทาง ท่องเทีย่ ว ทัศนศึกษา ค่ายพักแรม
การเข้าร่วมงานเทศกาลประเพณี กิจกรรมเสริมทักษะดนตรี กีฬา ภาษา กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมพัฒนา
สติและสมาธิ ตลอดจนกิจกรรมเสริมพื้นฐานงานอาชีพ งานบ้าน งานครัว ฯลฯ
๓.๖ จัดเก็บหลักฐาน/ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น บันทึกกิจกรรม
การเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมผลงานเรียนรู้ของผู้เรียน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๓. การจัดกระบวนการเรียนรู้
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๔. กรณีครอบครัวพบหรือมีความต้องการจ�ำเป็นพิ เศษ ให้พจ
ิ ารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม

ได้แก่
๔.๑ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเด็กพิการ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์
ด้านอาชีพ ด้านสังคม
๔.๒ ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดซึง่ มีทกุ จังหวัด และขอรับบริการ
ในเบือ้ งต้นจากศูนย์การศึกษาพิเศษและหน่วยงานในพืน้ ทีท่ ใี่ ห้บริการคนพิการ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำ
จังหวัด ให้บริการเด็กพิการแบบไป-กลับ และหรือแบบประจ�ำพักค้างในศูนย์
๔.๓ ครอบครัว สามารถศึกษาการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ (เด็กพิการ ๙ ประเภท) ได้ที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัด
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด�ำเนินการดังนี้

๕.๑ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๕.๒ จัดให้มกี ารวัดผลและประเมินผลของผูเ้ รียนตามหลักเ กณฑ์และวิธกี ารวัดและประเมินผล
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดท�ำรายงานการวัดประเมิน ผลตามที่ส�ำนักงานก�ำหนดอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
๖. จัดท�ำรายงานผลการจัดการเรียนรู้

๖.๑ จัดท�ำรายงานการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนและสภาพปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษา ตามทีส่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาก�ำหนดอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
๖.๒ ประสานการด�ำเนินงานกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
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บทที่

๓

แนวทางดำ�เนินการ
จัดการศึกษา

บทที่ ๓แนวทางดำ�เนินการ
จัดการศึกษา
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวทีร่ ฐั ให้ความคุม้ ครองและส่งเสริมอย่างเหมาะสม ภายใต้
กฎหมาย กฎ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมีแนวทางในการด�ำเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดังนี้
๑. การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๒. แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๔. การประกันคุณภาพภายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๕. เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
๖. การเทียบโอนผลการเรียน
๗. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา
๘. การย้ายภูมิล�ำเนา
๙. การเลิกจัดการศึกษา
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แผนภูมิที่ ๒ การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานโดยครอบครัว

ครอบครัว ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อขอค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หรือยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาตามความพร้อม
ครอบครัวร่วมกันจัดท�ำแผนการจัดการศึกษากับ
คณะท�ำงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครอบครัวยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมแผนการจัดการศึกษา
ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครอบครัวปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของส�ำนักงาน
ทั้งนี้ควรก�ำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุงแก้ไข
ครอบครัวยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมแผนการจัดการศึกษาที่ปรับปรุง
แก้ไข ที่ส�ำนักงานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ และน�ำเสนอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อนุญาต

ไม่อนุญาต
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งให้ครอบครัวทราบโดยเร็ว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้ง
บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษาทราบ
กลุ่มนโยบายและแผนฯ ส่งข้อมูลให้สพฐ.
เพื่อของบประมาณ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้
บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา
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ครอบครัวท�ำหนังสืออุทธรณ์
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
กรณีไม่อนุญาต แจ้งครอบครัว
สามารถใช้สิทธิ
การฟ้องต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน
นับแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยครอบครัว

๑. การอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานโดยครอบครัว

ตาม กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ และ
ข้อ ๓ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้คณะกรรมการ
พิจารณาโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันการพิจารณาอนุญาตเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามค�ำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรือ่ ง การปฏิรปู การศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการ
และแจ้งผลการพิจารณาค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา แก่ครอบครัวทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงจัดท�ำแนวทางการขออนุญาตจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยครอบครัว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ
๑.) การเตรียมการเพื่อขออนุญาต จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๒.) การยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๓) การยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๔.) การพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ทั้งนี้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ควรด�ำเนินการเพื่อให้
กระบวนการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จโดยเร็ว เพือ่ รักษาสิทธิของเด็กให้ได้รบั การศึกษาต่อเนือ่ งในภาคเรียนนัน้ ๆ
รายละเอียดการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑. การเตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในการเตรียมการเพือ่ ขออนุญาตจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ผูร้ บั ผิดชอบหรือคณะท�ำงาน
ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ด�ำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันกับครอบครัวทีม่ คี วามพร้อม ความสนใจ
และตัดสินใจทีจ่ ะจัดการศึกษา ซึง่ อาจจัดในลักษณะการพูดคุย การประชุม ปรึกษา หารือ ในเรือ่ งของการเตรียม
ความพร้อม บทบาทอ�ำนาจและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดศึกษาได้จากส่วนที่ ๒
2. การยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ บิดา/มารดา/ผูจ้ ดั การศึกษา แสดงความประสงค์ตามแบบแจ้งความประสงค์จะขอจัดการ
ศึกษา เสนอต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล�ำเนาอยู่
๒.๒ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะท�ำงานวิชาการ เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพิจารณาแผนการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว ซึ่งอาจประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญหรือเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เพื่อ
ร่วมเป็นคณะท�ำงาน โดยอาจก�ำหนดจ�ำนวน สัดส่วน และการเห็นพร้อมร่วมกันของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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และครอบครัว เพื่อร่วมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล ซึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ (๗) ที่ระบุให้แผนการจัดการศึกษามาจากครอบครัวและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาร่วมกัน
ก�ำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ในการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ให้ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษา และส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เป็นแผนการจัดการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรก�ำหนดระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทัง้ นี้ การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายด้วยกระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลที่แตกต่างกันได้ หรือสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนที่ต้องการเน้น หรือความรู้ทักษะเฉพาะทาง
ได้ตามความเหมาะสม สามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชัน้ สามารถจัดเป็นกลุม่ สาระการเรียนรู้
หรือบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผู้เรียน ทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ เวลาเรียนของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ สามารถปรับยืดหยุ่น ตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการ
ศึกษาของครอบครัว โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ปรับใช้ ทั้งนี้แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
๒) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
๓) ระดับการศึกษาที่จัด
๔) จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
๕) รูปแบบการจัดการศึกษา
๖) การจัดสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้
๗) การจัดกระบวนการเรียนรู้
๘) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๙) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๒.๓ สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นค�ำขออนุญาต บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา ยื่นแบบ
แสดงความประสงค์ และยืน่ ค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาได้ทสี่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีค่ รอบครัวมีภมู ลิ �ำเนา
(ภูมิล�ำเนา หมายถึง สถานที่อยู่ของบุคคลตามกฎหมาย หรือตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือหากครอบครัวมี
ทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง แต่มีถิ่นที่พักอาศัยเป็นปัจจุบันอยู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาให้ยื่นค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้) ทั้งนี้สถานที่ยื่นค�ำขออนุญาตสามารถ
ด�ำเนินการได้ดังนี้
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๒.๓.๑ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ยื่นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
		
๒.๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรณีครอบครัว จัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
		
๒.๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒.๔ เวลาในการยืน่ ความประสงค์ ครอบครัว สามารถยืน่ ความประสงค์จะขออนุญาตจัดการ
ศึกษาได้ตามความพร้อมของครอบครัวหรือปีละสองครัง้ โดยสอดคล้องกับการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการรับเงินอุดหนุนการศึกษา ซึ่งส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั สรรงบประมาณให้ปกี ารศึกษาละสองภาคเรียนคือภาคเรียนทีห่ นึง่ ระหว่าง
เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม และภาคเรียนที่สอง ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
กรณีครอบครัวทีจ่ ะขอใช้สทิ ธิข์ อรับงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ควรขออนุญาต
จัดการศึกษา ให้ทนั ต่อการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ ๑ การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
โดยครอบครัว

รายการที่ด�ำเนินการ
๑.ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จัดท�ำและส่งข้อมูล
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ภายในวันที่ ๑๕
กรกฎาคม
ของทุกปี

ภายในวันที่
๑๕ ธันวาคม
ของทุกปี

๒.ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรงบประมาณ ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภายในเดือนสิงหาคม
ของทุกปี

ภายในเดือนมกราคม
ของทุกปี

๓.ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการจัดสรร
แล้วเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว และรายงานผลการจัดสรรแจ้งให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

ภายในวันที่ ๑๕
กันยายน
ของทุกปี

ภายในวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์
ของทุกปี

๔.บ้านเรียนเปิดบัญชีกบั ธนาคารพาณิชย์ ประเภท
เมื่อได้รับแจ้งการ
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ครอบครัว / ผู้จัดการศึกษา”
อนุญาตให้จัด
และแจ้งเลขที่บัญชีให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาโดยครอบครัว
ทราบเพือ่ รับการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓. การยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในการยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดการศึกษา ดังนี้
๓.๑ บิดา /มารดา ยื่นแบบค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งต้องมีรายละเอียดตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
๑) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
๒) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
๓) ส�ำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
๔) ที่ตั้งและแผนผังของสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
๕) ส�ำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษาไม่ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า เว้นแต่ผจู้ ดั การศึกษาผ่านการประเมินโดยส�ำนักงานว่าเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ หรือประสบการณ์
ในการจัดการศึกษา
๖) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
๗) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันก�ำหนด ตาม
ความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
๓.๒ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
ส่วนเพิ่มเติม ดังนี้
๑) กรณีผู้เรียนที่เรียนรู้ลาออกจากการศึกษาในระบบ ให้น�ำหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑)
เอกสารการขอย้ายสถานที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม ชื่อ-สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผู้เรียน ส�ำเนาภาพถ่ายทะเบียน
บ้านของครอบครัวและผูเ้ รียน แผนผังทีต่ งั้ สถานทีซ่ งึ่ ใช้จดั การศึกษา ส�ำเนาหลักฐานวุฒกิ ารศึกษา ของผูจ้ ดั การ
ศึกษาระดับและประเภทการจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมกันก�ำหนดความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
พร้อมทั้งให้แจ้งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่ยังอยู่ในการศึกษาภาค
บังคับ
๒) กรณีผู้เรียนที่เรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือจากการ
ศึกษาโดยครอบครัวจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอืน่ ให้น�ำหลักฐานการเรียนรูเ้ ดิมเท่าทีม่ ี ชือ่ -สกุลครอบครัว
ชือ่ -สกุลผูเ้ รียน ส�ำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผูเ้ รียน ทีต่ งั้ และแผนผังสถานทีซ่ งึ่ ใช้จดั การศึกษา
ส�ำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ระดับและประเภท การจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาที่
ครอบครัวและส�ำนักงานร่วมกันก�ำหนดความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ มาประกอบการขออนุญาต เพือ่ ใช้ในการประเมินเทียบโอนภายหลังการได้รบั อนุญาตต่อไป
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๓.๓ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการศึกษา
๓.๔ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รับแบบค�ำขอจัดการศึกษาจากครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษา
ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารหลักฐาน เบื้องต้น ตามข้อ ๓.๑ แล้วประทับตราลงรับ โดยให้ถือว่าเป็นการ
เริ่มนับระยะเวลาการขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และด�ำเนินการดังนี้
๑) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของแบบค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
๒) เสนอแบบค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พิจารณาสั่งการ
๓) ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเสนอค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดโดยเร็ว โดยส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเสนอความเห็นเกีย่ วกับการพิจารณาค�ำขออนุญาตในเบือ้ งต้นก่อน
เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีรายละเอียดและข้อเท็จจริงในการพิจารณาที่เพียงพอ และแจ้งผล
การพิจารณาค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
๔. การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการพิจารณาค�ำขออนุญาต จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ด�ำเนินการดังนี้
๔.๑) ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
และแจ้งผลการพิจารณาแก่ครอบครัวที่ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในก�ำหนดสามสิบวันตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗
๔.๒) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุญาต หรือ
ไม่อนุญาตจัดการศึกษา
ในกรณีที่พิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล
ให้ผู้ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวทราบภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในกรณีผู้ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถท�ำหนังสืออุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยให้ยื่น
ต่อส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวุฒิการศึกษาของผู้จัดการ
ศึกษา และผู้จัดการศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้ด�ำเนินการดังนี้
๑. กรณีวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒(๕)
ก�ำหนดคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ต้องไม่ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่
ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยส�ำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการ
ศึกษา
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กรณีผู้จัดการศึกษาซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัว ให้จัดการ
ศึกษานั้น ขาดคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ให้ส�ำนักงานประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ ความ
สามารถ หรือประสบการณ์ ส�ำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
หากผูจ้ ดั การศึกษามีวฒ
ุ กิ ารศึกษาจากต่างประเทศ ส�ำนักงานสามารถด�ำเนินการพิจารณาอนุญาต
ให้จัดการศึกษาตามขั้นตอนเพื่อรักษาสิทธิของผู้เรียน ในระหว่างการพิจารณาให้ผู้ขอจัดการศึกษา ขอเทียบวุฒิ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ต่อส�ำนักทดสอบทางการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานหรือให้ส�ำนักงานประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ส�ำหรับการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ก�ำหนดแนวทางการประเมินความรู้ ความสามารถ
หรือประสบการณ์ของผู้จัดการศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการน�ำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์
ในการจัดการศึกษา ขอรับการประเมินเพื่อขออนุญาตเป็นผู้จัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยครอบครัว ซึง่ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สามารถน�ำไปปรับใช้เพื่อให้เกิด
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดังนี้
แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาที่ไม่มี
วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของครอบครัว/ผู้จัดการ
ศึกษา เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าผู้จัดการศึกษามีคุณสมบัติผ่านการประเมินโดยส�ำนักงาน ว่าเป็นผู้มีความ
รู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ที่เกิดจากการผ่านการศึกษา การฝึกอบรม การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ การประกอบอาชีพ หรือประสบการณ์การจัดการศึกษาที่สามารถสะท้อนถึงความตั้งใจ กระบวนการ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทีม่ งุ่ เน้นเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย รอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนของส�ำนักงานเขตพื้นที่ที่มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว คณะกรรมการฝ่ายผู้ขอจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ข้าราชการครู ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ ผู้แทนเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓ คน
๒. จัดท�ำเครื่องมือการประเมิน ก�ำหนดวิธีการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษา เช่นการตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน สัมภาษณ์ สังเกต หรืออาจใช้แบบทดสอบ เกณฑ์การ
ประเมิน และเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ ตามข้อ ๑
๓. ก�ำหนดวิธีการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
๔. ขอบข่ายเนือ้ หาสาระของการประเมินความรูค้ วามสามารถหรือประสบการณ์ ควรสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน อ�ำนวยการในการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ตามเป้าหมายของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ดังต่อไปนี้
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๔.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้แก่
		
๑) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักเกณฑ์และวิธกี ารปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
		
๒) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗
		
๓) แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประกอบด้วย สิทธิและหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ การจัดท�ำรายงานผลการจัดการศึกษา
๔.๒ ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ได้แก่
		
๑) การปฏิบตั งิ านหรือท�ำกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรือเป็นประโยชน์ตอ่ การจัดการศึกษา
		
๒) การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
		
๓) ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ และหรือหน่วยงานภาครัฐ ในระดับ
กระทรวงเป็นครูภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน
		
๔) การเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือการแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๒. กรณีผู้จัดการศึกษาที่มิได้มีสัญชาติไทย
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ให้ความ
หมายค�ำว่า ผู้จดั การศึกษา หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรือผู้ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้จดั การศึกษา
เมื่อพิจารณาจากความหมายดังกล่าวเห็นว่า ค�ำนิยามกล่าวเพียงคุณสมบัติกว้าง ๆ ของผู้จัดการศึกษา โดย
ก�ำหนดให้เป็นบุคคลในครอบครัว หรือได้รับมอบหมายจากครอบครัวและค�ำว่า “ครอบครัว” ตามกฎกระทรวง
หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้ หมายถึงบุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก บิดามารดาหรือผู้ใช้อ�ำนาจปกครองให้สามารถจัดการศึกษากับบุตรหรือบุคคลผู้อยู่ในปกครอง
ของครอบครัวนัน้ ๆ โดยมิได้กล่าวถึงคุณสมบัตขิ อ้ อืน่ ๆ ของผูจ้ ดั การศึกษา การพิจารณาว่าบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติ
ไทยจะสามารถเป็น ผู้จัดการศึกษาให้กับบุตรหรือผู้อยู่ในปกครองได้หรือไม่จ�ำเป็นจะต้องตีความโดยอาศัย
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ และหลักกฎหมายอื่นที่ใกล้เคียง กล่าวคือ เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการ
ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายลูก บทที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจของกฎหมายแม่บท คือ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตร ๑๒ที่บัญญัติว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ และสถาบันสังคมอื่น
มีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามทีก่ �ำหนดในกฎกระทรวง” กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์
ในการก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ครอบครัว หรือหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เพราะฉะนั้นการจ�ำกัดสิทธิของบุคคลจะต้องมี
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กฎหมายบัญญัตหิ รือให้อ�ำนาจไว้ เมือ่ กรณีดงั กล่าวไม่มกี ฎหมายจ�ำกัดเรือ่ งคุณสมบัตขิ องผูจ้ ดั การศึกษาไว้ บุคคล
ต่างด้าวหรือบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยย่อมสามารถด�ำเนินการเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวได้
หากมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้
ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นกัน ได้แก่ กฎกระทรวงว่า
ด้วยสิทธิองค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไว้เช่นกัน แต่มกี ารก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ไว้ในข้อ ๗ โดยแยกเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศ และที่มิได้
จดทะเบียนในประเทศ ย่อมแสดงให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบับนี้ต้องการเปิดโอกาสให้บุคคล
ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรนิตบิ คุ คล ไม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติใดก็มสี ทิ ธิทจี่ ะจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ร่วมกับรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แตกต่างจากกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่บัญญัติว่า “ผู้จัดการศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้งศูนย์การเรียน” ซึ่งข้อ ๓ ได้มีการขยายความคุณสมบัติ
ของผู้จัดการศึกษาไว้ว่า ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย รวมทั้งก�ำหนดอายุ วุฒิการศึกษา ไว้อีกด้วย จากกฎ
กระทรวงทัง้ สามฉบับแสดงให้เห็นว่า หากกฎหมายต้องการทีจ่ ะก�ำหนดเรือ่ งสัญชาติของผูจ้ ดั การศึกษาก็จะต้อง
บัญญัติไว้แต่เมื่อกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ มิได้มีการ
ก�ำหนดคุณสมบัตเิ รือ่ งสัญชาติไว้แต่อย่างใด ฉะนัน้ จากเหตุผลและหลักกฎหมายข้างต้น บุคคลธรรมดาทีม่ ไิ ด้มี
สัญชาติไทย หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด ย่อมมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ ส่วนสิทธิในการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐย่อมเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ส่วนราชการก�ำหนด
อนึ่ง ในการจัดการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แผนการจัดการศึกษาประกอบ
ค�ำขออนุญาต พิจารณาตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๒ (๗) ก�ำหนดให้แผนการจัดการศึกษาทีค่ รอบครัวและส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร่วมกันก�ำหนดตามความ
มุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติข้อ ๓ ให้ส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาเสนอค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาค�ำขอ
อนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขออนุญาต
จัดการศึกษาตามข้อ ๒ ดังนัน้ การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาประกอบค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ของผู้จัดที่มิใช่เป็นคนไทย สามารถจัดท�ำได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
ตรงกันในการพิจารณาแผนร่วมกันของครอบครัวและส�ำนักงาน การพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดร่วมทัง้ การนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม การวัดประเมินผล รวมทัง้ เอกสารหลักฐานการจบการศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท�ำเป็นภาษาไทย ดังนั้นการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาจึงควรจัดท�ำเป็นภาษาไทย
๓. กรณีผจู้ ดั การศึกษาทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยแต่มภี ารกิจทีต่ อ้ งเดินทางไปท�ำงานทีต่ า่ งประเทศอยูเ่ สมอๆ
สามารถน�ำผูเ้ รียนจากการศึกษาโดยครอบครัวเดินทางไปด้วย แต่ทงั้ นีต้ อ้ งจัดให้มกี ารเรียนรูต้ ามแผนการจัดการ
ศึกษา และวัดและประเมินผลการจัดการเรียนตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัวตกลงร่วมกัน
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๒. แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานโดยครอบครัว

แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) ความส�ำคัญและความจ�ำเป็น ๒) องค์ประกอบของแผนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ ความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความส�ำคัญคือเป็นเสมือนเข็มทิศน�ำทางหรือเป็น
แนวทางหรือข้อก�ำหนดของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ทั้งระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
การจัดการศึกษาส�ำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถ มวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาของแต่ละบุคคลไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของตน รวมถึงจะช่วยให้ผู้เรียนน�ำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข รวมทั้งยังมีความส�ำคัญเป็นเครื่องมือชี้แนะให้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้พยายาม
จัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และรับรองผลให้น�ำ
ไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติของทุกฝ่ายได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขตามข้อก�ำหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว “ข้อ ๒ (๗) แผนการจัดการศึกษาทีค่ รอบครัวและส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันก�ำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ”
การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรให้อิสระของครอบครัวเป็นหลัก
ที่จะเป็นผู้ออกแบบจัดวางให้เหมาะสมกับพื้นฐานศักยภาพผู้เรียนและบริบทของครอบครัวและชุมชน โดยคณะ
กรรมการวิชาการให้การพิจารณาร่วมคิด ร่วมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทางวิชาการ แสดง
ถึงประสิทธิภาพอันจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จบรรลุผลในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนรายบุคคล เป็นไปตามหลักการ จุดหมาย แนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
๒๕๖๐ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่สอดคล้องกับระดับ
การศึกษาและกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ดั การศึกษา ซึง่ ครอบครัวสามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค หรือรายปี หรือช่วงชัน้
ก็ได้ การจัดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ สามารถปรับให้ยืดหยุ่นตามปรัชญา
ของการจัดการศึกษา บริบท จุดเน้นของครอบครัวและผู้เรียน โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดคุณภาพเทียบเท่า หรือเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประกอบด้วย
		
๒.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว ได้แก่
		
๑) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล บิดา มารดา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ อายุ
อาชีพ ที่อยู่
		
๒) ระบุเหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว อธิบายถึงแนวคิด ความเชือ่ เหตุผล
หรือปรัชญาที่เป็นสาเหตุให้ครอบครัวจัดการศึกษา รวมทั้งจุดเด่นที่ควรส่งเสริม สนับสนุน จุดด้อยที่ต้องการ
ในการได้รับการพัฒนา และโอกาสในการประสบความส�ำเร็จของการจัดการศึกษา ของครอบครัว
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓) บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา สามารถก�ำหนดชื่อบ้านเรียน ซึ่งอาจใช้ชื่อ หรือ
นามสกุล หรือ ชื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม
๒.๒.๒ ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน ได้แก่
		
๑) ระบุข้อมูลของผู้เรียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุ ประวัติการศึกษา
(กรณีที่เคยเรียนในระบบโรงเรียนหรือเรียนที่อื่นมาก่อน)
		
๒) ระบุพฒ
ั นาการของผูเ้ รียนด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รียน ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ความบกพร่อง หรือความสามารถที่สะท้อนแววฉลาด/ ผู้เรียนมีความ
ต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษ
๒.๒.๓ ระดับการจัดศึกษาที่ขอจัด
		
ครอบครัว สามารถขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้
ทั้งระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษ โดยก�ำหนดให้มแี ผนการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และระดับที่ขอจัดการศึกษา ทั้งนี้แผนการจัดการ
ศึกษาอาจเป็นรายภาคเรียน ชั้นปี ช่วงชั้น ตามความต้องการของครอบครัว รายละเอียดดังนี้
		
๑) การศึกษาระดับปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พือ่ มุง่ ให้เด็กพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
		
๒) การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จัดตามกรอบเนื้อหา/สาระ/ความรู้/ทักษะ หรือกลุ่มประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อจะช่วยน�ำพาให้ผู้เรียน
พัฒนาองค์ความรู้ทั้งเนื้อหา/ทักษะ/เจตคติ คุณลักษณะ สมรรถนะในการเรียนรู้ บรรลุคุณภาพการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ตามเป้าหมายการศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนแยกรายวิชาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ
๒.๒.๔ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
		
ครอบครัว สามารถก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาแต่ละระดับของ
การศึกษาทีจ่ ดั โดยยึดตามจุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ หรื อ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ และสามารถเพิ่ ม เติ ม
จุดมุ่งหมายตามความคาดหวัง /ปรัชญา/ความเชื่อของครอบครัว และ/หรือตามความถนัดความสนใจตาม
ศักยภาพของผู้เรียน
๒.๒.๕ รูปแบบการจัดการศึกษา ให้ระบุรูปแบบการจัดการศึกษาที่ครอบครัว
ประสงค์จะจัดการศึกษา เช่น
		
๑) แบบครอบครัวเดียว จัดการศึกษาส�ำหรับครอบครัวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน
แตกต่างกับกลุ่มบ้านเรียนหรือครอบครัวอื่น อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว/กลุ่มครอบครัวอื่น/กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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๒) แบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากร
ในโรงเรียนหรือเข้าไปท�ำกิจกรรมร่วมกัน เนือ่ งจากต้องการให้บตุ รได้มคี วามรู้ และประสบการณ์ทสี่ ามารถเชือ่ ม
โยงความรู้ของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวและระบบโรงเรียนได้
		
๓) แบบกลุม่ ครอบครัวทีม่ แี นวคิดคล้ายๆกัน เป็นการจ�ำลองสังคมเล็กๆ เชือ่ ว่าการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมองค์ความรู้และพัฒนาการของผู้เรียนได้
		
๔) อื่น ๆ (ระบุ)
		
๒.๒.๖ การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้
		
ครอบครัว สามารถจัดการเรียนการสอนแยกรายวิชาตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ หรือ
อาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ควรระบุข้อมูลที่แสดงว่า
ครอบครัวจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความส�ำคัญทั้งความรู้ ทักษะ ค่านิยม และคุณลักษณะที่จะช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
		
การหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุม่ ประสบการณ์ตา่ งๆ เช่น กลุม่ ประสบการณ์ความ
รู้ในธรรมชาติ กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสังคม กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม กลุ่มความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุ่มความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา กลุ่มความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา กลุ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
และการด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุขหรือครอบครัวสามารถจัดการเรียนรู้แยกเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและ
พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
		
การจัดการเรียนการสอนแยกรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรืออาจหลอมรวม
บูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถพิเศษ และความต้องการพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน โดยอาจมีจุดเน้น
การเรียนรู้ที่มากน้อยกว่ากันในแต่ละสาระหรือกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถก�ำหนดโครงสร้างเวลา
เรียน แสดงเป็นสัดส่วนการเรียนรูเ้ ป็นค่าร้อยละ โดยอาจจะมีคา่ นำ�้ หนักทีเ่ หมือนหรือต่างกันในแต่ละชัน้ ปี (กรณี
เสนอแผนการจัดการศึกษาเป็นรายชัน้ ปี) หรือแต่ละช่วงชัน้ หรือแต่ละระดับการศึกษา ในแต่ละกลุม่ ประสบการณ์
ให้แสดง เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังซึ่งเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง บิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา
สามารถเลือกหรือปรับใช้ตัวชี้วัดในการพัฒนาผู้เรียน โดยอาจน�ำไปจัดการเรียนการสอนเป็นชั้นปี/ช่วงชั้น หรือ
หลอมรวมบูรณาการจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ส�ำหรับสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้
ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะส�ำคัญ เทียบเท่าหรือเทียบเคียง และตัวชี้วัดแสดงคุณภาพใน
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเหมาะสมกับสภาพบริบท ธรรมชาติการ
เรียนรูแ้ ละศักยภาพของผูเ้ รียน ส�ำหรับแผนการศึกษาโดยครอบครัวรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเลือก
หรือพัฒนาปรับใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวให้เหมาะสมระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้
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การปรับใช้ หมายถึง การปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสู่การ
ปฏิบัติ เช่น จัดเป็นช่วงชั้น เป็นกลุ่ม หรือการหลอมบูรณาการ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้
ทักษะ เจตคติที่ระบุไว้ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ยกเว้น กรณีที่คุณภาพที่ระบุไว้นั้นไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ หรือ
ระเบียบเฉพาะกลุ่ม เช่น วินัยสงฆ์ เป็นต้น
		
ในกรณีที่ครอบครัว ประสงค์จะจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะเพิ่มเติมจากสิ่งที่ก�ำหนดในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร แกนกลางฯ
ก็สามารถก�ำหนด “ผลการเรียนรู้” เพิ่มขึ้นได้
		
การเลือกจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ ป็นกลุม่ สาระการเรียนรู้ กลุม่ ประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างสอดคล้องกับศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถพิเศษ และ
ความต้องการพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน จึงควรให้มีจุดเน้นการเรียนรู้ที่มากน้อยกว่ากันในแต่ละสาระหรือกลุ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถก�ำหนดโครงสร้างเวลาเรียน แสดง เป็นสัดส่วนค่าน�้ำหนักการเรียนรู้เป็นค่า
ร้อยละ โดยอาจจะมีคา่ น�ำ้ หนักทีเ่ หมือนหรือต่างกันในแต่ละชัน้ ปี (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษา เป็นรายชัน้ ปี)
หรือแต่ละช่วงชั้น หรือแต่ละระดับการศึกษา (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเป็นช่วงชั้น หรือเป็นระดับการ
ศึกษา) ดังตัวอย่างการก�ำหนดสัดส่วนค่าน�้ำหนักของแต่ละสาระ/กลุ่มประสบการณ์
๒.๒.๗ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม นอกเหนือจากการเรียนด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ได้ก�ำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้แก่
		
๑) กิจกรรมแนะแนว
		
๒) กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนุม ชมรม ฯลฯ)
		
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรายการ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และ
เสริมสร้างให้เป็นผูม้ ศี ลี ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังการมีจติ ส�ำนึกเพือ่ สังคม สามารถจัดการตนเองได้
และอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
		
การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ส�ำหรับครอบครัว ควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ๓ ประเภท ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงวัยและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับ ทั้งนี้
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือครอบครัว สามารถประสานเพือ่ ขอความร่วมมือจากสถานศึกษา/สถาบันต่างๆ
ในกรณีที่ประสงค์จะให้ผู้เรียนของตนเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษา/สถาบันต่างๆ เหล่านั้นจัดได้
๒.๒.๘ การจัดกระบวนการเรียนรู้
		
การจัดการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ทัง้ นีค้ รอบครัว/ผูจ้ ดั การศึกษาควรระบุวธิ กี ารจัดการเรียนรูข้ องครอบครัวทีส่ อดคล้องกับจุดมุง่ หมายของครอบครัว
และระดับการศึกษา เช่น ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ที่ครอบครัวก�ำหนด โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเป็น
เครื่องมือพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้าง
ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปญ
ั หา กระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรูข้ องตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย เป็นต้น
		
ทัง้ นี้ การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บิดา/มารดา/
ผู้จัดการศึกษา ควรมีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบตามปรัชญาและความต้องการในการพัฒนาให้ผู้เรียน
บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่คาดหวัง โดยอาจสอดแทรกบูรณาการสาระวิชา/กลุ่มประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
สมรรถนะส�ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน ตามแนวคิดหรือปรัชญาการศึกษา สภาพและบริบท
ที่มีลักษณะเฉพาะ และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ มีการ
ประยุกต์ความรูม้ าใช้ในสถานการณ์ตา่ งๆ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิ ให้คดิ ได้ ท�ำได้
คิดเป็น ท�ำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
		
การจัดการเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการส�ำคัญในการน�ำหลักสูตรสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ได้มาตรฐาน
การเรียนรู้ สมรรถนะส�ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส�ำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไป
ตามระดับและกลุม่ เป้าหมายทีค่ รอบครัวจัดการศึกษา โดยมีกระบวนการส�ำคัญในด้านโครงสร้างเวลาเรียน และ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษาดังนี้
		
๒.๒.๘.๑ การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
			
๑) โครงสร้างเวลาเรียนในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
			
ครอบครัวสามารถจัดเวลาเรียนเป็น รายภาค รายปี หรือช่วงชั้นได้ โดย
เวลาเรียนของแต่ละกลุ่มประสบการณ์ สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้
			
๒) การจัดกลุ่มประสบการณ์ระดับปฐมวัย
			
การออกแบบการจัดการเรียนรูร้ ะดับปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) เป็นการจัดการ
ศึกษาในลักษณะของกลุ่มประสบการณ์ที่เน้นการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละคน การออกแบบการจัดการกลุ่มประสบการณ์
โดยครอบครัว ควรศึกษารูปแบบการจัดทีห่ ลากหลายแล้วเลือกวิธกี ารจัดทีเ่ หมาะสมกับบริบทของเด็ก โดยอนุมาน
บนพืน้ ฐานของเด็กต้องได้รบั การพัฒนาครบทุกด้านทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญ
ั ญา มีแนวทาง
การจัดประสบการณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๐) ดังนี้
				
๒.๑) จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและ
การท�ำงานของสมองทีเ่ หมาะสมกับอายุ วุฒภิ าวะและระดับพัฒนาการเพือ่ ให้เด็กทุกคนได้พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ
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๒.๒) จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก
เด็กได้ลงมือกระท�ำ เรียนรู้ผ่านประสาสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส�ำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
				
๒.๓) จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ทั้งกิจกรรมทักษะและ
สาระการเรียนรู้
				
๒.๔) จัดประสบการณ์ให้เด็กได้รเิ ริม่ คิด วางแผน ตัดสินใจลงมือ
กระท�ำและน�ำเสนอความคิด โดยครูหรือผู้จัดประสบการณ์เป็น ผู้สนับสนุน อ�ำนวยความสะดวกและเรียนรู้
ร่วมกับเด็ก
				
๒.๕) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุขและเรียนรู้การท�ำกิจกรรมแบบร่วม
มือในลักษณะต่างๆกัน
				
๒.๖) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการ
เรียนรี่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก
				
๒.๗) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการ
ใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง
				
๒.๘) จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่ดีการวางแผนล่วงหน้า
และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยมิได้คาดการณ์ไว้
				
๒.๙) จัดท�ำสารนิทศั น์ดว้ ยการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล น�ำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยใน
ชั้นเรียน
				
๒.๑๐) จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน
มีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อแหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
		
๒.๒.๘.๒ การจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
			
๑) โครงสร้างเวลาเรียน สามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี ช่วงชั้น
ได้โดยเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มประสบการณ์ สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการ
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ปรับใช้
			
๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่
ได้รับอนุมัติจากเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสามารถบรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับผูเ้ รียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ การออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ครอบครัวและการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนโดยเลือก
ใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลาก
หลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ควรด�ำเนินการ ดังนี้
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๒.๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมในวิถีชีวิต
ครอบครัว แล้วน�ำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
				
๒.๒) ก�ำหนดเป้าหมาย คุณภาพทีม่ งุ่ หวังทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ กับ
ผูเ้ รียน ด้านความรูแ้ ละทักษะกระบวนการ ทีเ่ ป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทัง้ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
				
๒.๓) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน�ำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
				
๒.๔) จัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
ให้เกิดการเรียนรู้
				
๒.๕) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม
น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
				
๒.๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
กับกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และระดับพัฒนาการของผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลายตามแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว
				
๒.๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน รวมทัง้
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบครัวควรแนะน�ำให้ผู้เรียนมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการเรียนรู้ ดังนี้
ครอบครัว ควรแนะน�ำให้ผเู้ รียนมีบทบาทในการมีสว่ นร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ ดังนี้
๑. ก�ำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
๒. เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค�ำถาม คิดหา
ค�ำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ
๓. ลงมือปฏิบตั จิ ริง สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
๔. มีปฏิสัมพันธ์ ท�ำงาน ท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม บุคคล และเพื่อน
๕. ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
			
๒.๒.๘.๓ การจัดการเรียนรู้โดยครอบครัวส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ�ำเป็นพิเศษ
				
๒.๒.๘.๓.๑ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นพิเศษทีม่ คี วามบกพร่อง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยได้ก�ำหนดประเภทของคนพิการออกเป็น ๙ ประเภท ได้แก่ ๑. บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น ๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ๕. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด และภาษา ๗. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
๘. บุคคลออทิสติก และ ๙. บุคคลพิการซ้อน
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้ ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภท
ผู้เรียนมีความบกพร่อง ครอบครัวจะต้องศึกษาลักษณะของเด็กพิเศษ วิธีการให้การช่วยเหลือ ตลอดจน
ความบกพร่องต่างๆ ของเด็กเพื่อที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของเด็กพิเศษ ครอบครัวจึงต้องเลือกกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ก�ำหนดเนื้อหา วิธีการสอนตลอดจนการ
วัดผลการประเมินผลที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเรียกว่าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP )
รายละเอียดของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมีดังนี้
๑) พื้นความรู้ด้านวิชาทักษะ เช่น การอ่าน คณิตศาสตร์
๒) การพูดและภาษา
๓) วุฒิภาวะทางสังคม
๔) การใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้
๕) การเคลื่อนไหว รวมไปถึงการเดิน การวิ่ง การหยิบจับสิ่งของ
๖) การช่วยตนเอง
๗). วุฒิภาวะทางอารมณ์
๘) การเตรียมอาชีพ
นอกจากการจัดท�ำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้จัดการศึกษาต้องก�ำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียน และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ลอดจนแผนการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด ในการก�ำหนดจุด
มุ่งหมายส�ำหรับการจัดท�ำแผนการศึกษาเฉพาะ ประกอบด้วย
๑. จุดมุ่งหมายระยะยาว โดยปกติก�ำหนดไว้ไม่เกิน ๑ ปี ในระยะเวลาของการเรียน ๑ ปี การ
ก�ำหนดจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องสอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน จุดมุ่งหมายไม่ควรก�ำหนด
สูงเกินไป หรือไม่ควรต�่ำเกินไปจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เช่น ผู้เรียน
สามารถแต่งตัวได้เอง เป็นต้น
๒. จุดมุ่งหมายระยะสั้น เป็นจุดมุ่งหมายใน ๑ ภาคเรียน ผู้เรียนสามารถกลัดกระดุมได้ถูกต้อง
สามารถสวมรองเท้าได้ เป็นต้น
				
๒.๒.๘.๓.๒ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
				
ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ หมายถึง ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถ
อันโดดเด่นในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา ด้านทัศนศิลป์ ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี
ด้านกีฬา และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนที่มีอายุ
ระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน การจัดท�ำแผนการศึกษาและการเรียนรู้ การประเมินผล การบริหาร
จัดการต่างๆ เช่น ระยะเวลาด�ำเนินงานติดตามประเมินผล/การประเมินผลร่วมกันระหว่างส�ำนักงานและครอบครัว
วิธีการประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน การรับรองสถานะผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการพิเศษ การประกวด/การแข่งขันกีฬา ฯลฯ จึงต้องให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพและความ
สามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
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แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีดังต่อไปนี้
๑) สร้างโอกาสการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทกุ โอกาส ทุกสถานทีอ่ ย่างมีกระบวนการด้วยการซึมซับ รับรู้
อย่างเป็นธรรมชาติ จากประสบการณ์ตรง และการสัมผัส สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในภาวะที่เป็น
ธรรมชาติ มีเสรีภาพมีความท้าทาย มีจินตนาการหรือสอดคล้องกับเรื่องราว ในชีวิตจริง และเกิดมาจากความ
สนใจรู้จากภายในตัวผู้เรียนเอง อาจจะท�ำโดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน หาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
เน้นให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่เหมาะสม สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก�ำหนดอัตราความเร็วในการเรียนรู้
ของตนได้
๒) สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้วยความตระหนักในคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิต แทนการกระตุ้น
ด้วยการแข่งขันและความเห็นแก่ตนเอง ตัวอย่างเช่น การให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมออกก�ำลังกาย ต้องเน้นการออก
ก�ำลังกายที่ไม่มีการแข่งขันหรือกระตุ้นความเครียด เช่น ว่ายน�้ำเล่น เต้นแอโรบิก วิ่งเล่น หรือปีนเขาเดินป่า หาก
เป็นกีฬาแข่งขันหรือต่อสู้ แข่งขันแล้วสู้ไม่ได้ โดยเฉพาะผู้เรียนในกลุ่มผู้เรียนที่มีความบกพร่องจะมีปัญหาทาง
อารมณ์ พยายามหลีกเลี่ยงการกีฬาที่ต้องต่อสู้ เช่น มวย ฟันดาบ ยูโด หรืออื่นๆ ซึ่งจะกระตุ้นอารมณ์โกรธและ
ใช้ความรุนแรงของผู้เรียน
๓) สร้างสถานการณ์หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายตามความสนใจของบุคคล
โดยอาจให้ผเู้ รียนท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยกระท�ำภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชดิ ของพ่อแม่ กิจกรรมเหล่านี้
ต้องมีตัวผู้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้ไปอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง
หรือไปช่วยดูแลสุขอนามัยของผูส้ งู อายุ ไปช่วยประคองเวลาเดินไปเข้าห้องน�ำ้ นอกจากนัน้ การแสดงความชืน่ ชม
ของผู้รับประโยชน์จะท�ำให้รู้สึกว่าตนมีคุณค่ามาก กิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิ ตลอดจนกิจกรรมเสริมพื้นฐาน
งานอาชีพ งานบ้าน งานครัว เป็นต้น
๓.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ตีความผลการเรียน และพัฒนาการด้านต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนิน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ความสามารถ
ทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการ ประกอบด้วย
๓.๑ แนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผล
๓.๒ เกณฑ์ตัดสินผลการเรียน
๓.๓ การให้ระดับผลการเรียน
๓.๔ เกณฑ์การจบการศึกษา
๓.๕ ภารกิจการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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๓.๑ แนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ต้องยึดหลักการส�ำคัญคือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อตัดสินระดับความก้าวหน้าทางการเรียน การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบผลส�ำเร็จนั้น ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวจ�ำเป็นต้องพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส�ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักสูตร
และเป็นเป้าหมายของการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับชั้นเรียน การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ประสบผลส�ำเร็จนัน้ ผูเ้ รียนจะต้องได้รบั การพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทีม่ งุ่ หวัง ซึง่ เชือ่ มโยง
กับความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะส�ำคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับ
ใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะธรรมชาติการเรียนรู้ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผู้เรียนซึ่งเป็น
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดแก่เยาวชนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
สิง่ ส�ำคัญทีม่ ผี ลอย่างยิง่ ต่อประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ ถือของการวัดและประเมินผล
ได้แก่ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ควรให้ความส�ำคัญต่อการประเมินตามสภาพจริงและใช้วิธีการ
ทีห่ ลากหลาย เช่น การให้ผเู้ รียนปฏิบตั กิ จิ กรรมทีไ่ ด้มโี อกาสวางแผนการท�ำงานเอง ปฏิบตั จิ ริง ภายใต้ค�ำแนะน�ำ
และการอ�ำนวยความสะดวกจากผูป้ กครอง ทัง้ นีใ้ นการวัดและประเมินผลจึงควรใช้วธิ กี ารประเมินทีห่ ลากหลาย
รอบด้าน เพือ่ ให้ผลการประเมินมีความตรง (Valid) คือผลการประเมินสอดคล้องกับศักยภาพทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียน
ซึ่งอาจด�ำเนินได้โดยการสังเกตพฤติกรรมขณะท�ำงาน สนทนา ตั้งค�ำถาม ตรวจผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถ
ประเมินความสามารถของผู้เรียนในมิติของพัฒนาการได้อีกด้วย โดยอาศัยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ทั้งนี้
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวต้องให้ความร่วมมือกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือ และการจัดเก็บหลักฐาน/ร่องรอยการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อให้การวัดและ
ประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ออกเป็น
๒ประการ ดังนี้
๓.๑.๑ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน (Formative Assessment) เป็นการด�ำเนินการประเมิน
ผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่
ส�ำคัญคือการปรับปรุง พัฒนา และแก้ปญ
ั หาในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยมุง่ หวังผลในด้านการบรรลุตามเป้าหมาย
การเรียนรู้หรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้ ครอบครัวและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน จึงควร
ด�ำเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ไปพัฒนา
ผู้เรียน ครอบครัวจึงต้องเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ใช้หลักการมีส่วน
ร่วมทัง้ จากผูเ้ รียนเองจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจากแนวทางดังกล่าวจะพบได้วา่ วิธกี ารประเมินทีเ่ หมาะสม
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงได้แก่การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เน้นปฏิบัติ
จริงที่หลากหลาย ผู้ปกครองประเมินในประเด็นการประเมินเดียวกัน ซ�้ำได้หลายครั้งและสามารถเก็บผลงาน/
ชิน้ งานของนักเรียนไว้ในแฟ้มสะสมงานเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นหลักฐานแสดง
ความสามารถของผู้เรียน
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๓.๑.๒ เพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative
Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ จบรายวิชา เพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้
ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือกุล่มประสบการณ์หรือไม่
ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนทีดีต้องให้
โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย และพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์
การปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
ส�ำหรับการก�ำกับดูแลคุณภาพการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ก�ำหนดให้มกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใน ๔ ระดับ ได้แก่ การประเมินระดับชัน้ เรียน การประเมิน
ระดับสถานศึกษา การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการประเมินระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่น
เดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพือ่ น�ำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ด�ำเนินการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดตลอดจนจัดท�ำรายงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน รวมทัง้ การจัดการเรียนการสอน และสภาพปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาตามทีส่ �ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินผลที่แต่งตั้ง
ของครอบครัวและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย จะเป็นการประเมินที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการจัดการศึกษา ทีร่ ว่ มกันวางแผนกับครอบครัว ซึง่ อาจจะด�ำเนินการได้หลายวิธี เช่น การให้ผเู้ รียน
แสดงการท�ำงาน ทีส่ ะท้อนถึงศักยภาพของผูเ้ รียนตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา (เช่น การปฏิบตั กิ ารประกอบ
อาหาร การเล่นกีฬา การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การจัดท�ำชิน้ งาน การวาดภาพ การท�ำโครงงาน ฯลฯ) ทั้งนี้
การประเมินดังกล่าวจึงเป็นการประเมินในลักษณะของการเป็นกรรมการร่วมกันระหว่างส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากับครอบครัว เป็นการประเมินอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ผลการประเมินตรงตามสภาพ (Concurrent
validity) และศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง
กรณีทผี่ เู้ รียนมีผลการวัดและประเมินจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในระดับไม่ผา่ น คณะกรรมการ
การประเมิน ผลต้องให้ความเห็นในการพัฒนาคุณภาพและน�ำแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผน
การศึกษาและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งให้ครอบครัวทราบและร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไข โดยให้ครอบครัวจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ซ่อมเสริมให้แก่ผเู้ รียน และด�ำเนินการจัดให้มกี ารประเมินผล
ใหม่ตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด
	๓.๒ เกณฑ์ตัดสินผลการเรียน
การตัดสินผลการเรียนท�ำให้ครอบครัว ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนและการจัดการเรียน
การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาควรใช้เกณฑ์ตดั สินผลการเรียนตามเป้าหมายของคุณภาพ
ผู้เรียนตามพัฒนาการของผู้เรียน หรือในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกลุ่มประสบการณ์ การอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขี ย น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ รวมทั้ ง กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นตามแผนการจั ด การศึ ก ษา
ทีค่ รอบครัวและส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร่วมกันก�ำหนด ควรค�ำนึงถึงการประเมินเพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียนเป็น
เป้าหมายส�ำคัญ (Formative Assessment) และประเมินเพื่อตัดสิน ผลการเรียนของผู้เรียน (Summative
Assessment) มีการเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอและครอบครัวควรจัดเก็บร่องรอย
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เอกสาร หลักฐาน ชิน้ งานของผูเ้ รียนไว้เพือ่ ปรับปรุงให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นหลักฐาน
การประเมินของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ควรค�ำนึงถึงสิ่งส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ เวลาเรียน
		
ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะทีเ่ ป็นการศึกษาในระบบ ผูเ้ รียนควรมีเวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ซึง่ ทีเ่ ป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ
ครอบครัว
๓.๒.๒ คุณภาพผู้เรียน
		
ระดับปฐมวัย : ผูเ้ รียนจะต้องได้รบั การประเมินพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย : ผู้เรียนจะต้องได้รับ
การประเมินคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ครอบครัว/ปรับใช้
กรณีที่ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ การวัดและประเมินการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจให้โอกาส
ผูเ้ รียนเลือ่ นชัน้ กลางปีการศึกษา โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประเมินผูเ้ รียนและตรวจสอบคุณสมบัติ
ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง ๓ ประการ ต่อไปนี้
๑) มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม
๒) มีวุฒิภาวะเหมาะที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
๓) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน และความรู้ความ
สามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขั้นการอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูง
ขึน้ ได้ ๑ ระดับชั้นนี้ ต้องได้รบั การยินยอมจากผูเ้ รียนและผู้ปกครองและต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคเรียน
ที่ ๒ ของปีการศึกษานั้น
๓.๓ การให้ระดับผลการเรียน
ระดับปฐมวัย : ให้ระดับผลการเรียนจากการประเมินพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย : สามารถให้ระดับ
ผลการเรียน หรือระดับคุณภาพ เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบ ร้อยละ หรือระบบที่ใช้ค�ำส�ำคัญสะท้อน
มาตรฐานตัวชีว้ ดั ตามความเหมาะสม หาก ครอบครัว/ผูจ้ ดั การศึกษาเลือกใช้ระบบการให้ระดับผลการเรียนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งต้องเลือกใช้ตลอดระดับการศึกษา
ส�ำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนัน้ ควรให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ๘ ระดับ
เพื่อประโยชน์และความสะดวกส�ำหรับตัวนักเรียนเองในการเทียบเคียง เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
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ตารางที่ ๑ ระบบการให้ระดับผลการเรียน

ระบบตัวเลข

ระบบตัวอักษร

ระบบร้อยละ

๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

ระบบที่ใช้ค�ำส�ำคัญสะท้อนมาตรฐาน
๕ ระดับ
๔ ระดับ
๒ ระดับ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี

ดี
ผ่าน

พอใช้
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตัวอย่างการให้ระดับผลการเรียน
ระดับปฐมวัย

ครอบครัวเปี่ยมสุขจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เลือกใช้ระดับผลการเรียน ๓ ระดับ คือ ดี พอใช้
ปรับปรุง การที่จะให้ผู้เรียนได้ผลการเรียนใดนั้นให้เทียบเคียงกับข้อมูลสารสนเทศตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ให้ได้รับผลการเรียน ระดับดี
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ให้ได้รับผลการเรียน ระดับพอใช้
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ ๐ - ๔๙ ให้ได้รับผลการเรียน ระดับปรับปรุง
ระดับประถมศึกษา

ครอบครัวอุ่นรักจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เลือกใช้ระดับคุณภาพการให้ระดับผลการเรียน
๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน การที่จะให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนใดนั้นให้เทียบเคียงกับระบบ
การให้ระดับผลการเรียน ตามตารางที่ ๑ เช่น
ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ให้ได้รับผลการเรียน ระดับดีเยี่ยม
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๕ - ๗๙ ให้ได้รับผลการเรียน ระดับดี
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ - ๖๔ ให้ได้รับผลการเรียน ระดับผ่าน
ผู้เรียนมีผลการประเมินต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ได้รับผลการเรียน ระดับปรับปรุง
กรณีทคี่ รอบครัวเลือกใช้ระดับคุณภาพอืน่ ๆ สามารถท�ำได้แต่ตอ้ งใช้ระบบการผลการเรียนเพือ่ การ
เทียบเคียงข้อมูล สารสนเทศตามเกณฑ์การประเมินตามตารางที่ ๑
การเลื่อนชัน
้

เมือ่ สิน้ ปีการศึกษาผูเ้ รียนจะได้รบั การเลือ่ นชัน้ เมือ่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

ระดับปฐมวัย

ผู้เรียนมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
ด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑) ผู้เรียนมีผลการประเมิน ผลการเรียนผ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ตาม
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๒) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวร่วมกันก�ำหนด
๓.๔ เกณฑ์การจบการศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมีความแตกต่าง ด้านวัตถุประสงค์ รูปแบบ และวิธี
การในการจัดการศึกษาที่มุ่งสนองจุดเน้นและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งส่งผลต่อการก�ำหนดเกณฑ์
การจบการศึกษา เกณฑ์ที่ก�ำหนดในแต่ละระดับการศึกษาควรครอบคลุมสิ่งส�ำคัญดังต่อไปนี้
ระดับปฐมวัย
ผู้เรียนมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านการประเมินทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนต้องบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ตามเกณฑ์
ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวร่วมกันก�ำหนด ดังนี้
๑. ผู้เรียนมีผลการประเมินตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มประสบการณ์ ในระดับผ่านขึ้นไป
๒. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านขึ้นไป
๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านขึ้นไป
๔. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับผ่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนต้องบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชีว้ ดั ทีค่ รอบครัวปรับใช้ ตามเกณฑ์ทสี่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและผูจ้ ดั การศึกษา/ครอบครัวร่วมกันก�ำหนด
ดังนี้
๑. ผู้เรียนมีผลการประเมินตามสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ในระดับผ่านขึ้นไป
๒. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านขึ้นไป
๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านขึ้นไป
๔. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับผ่าน
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3.5 ภารกิจการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภารกิจการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้แบ่งเป็นภารกิจ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้จัดการ
ศึกษา/ครอบครัว ประกอบด้วย
		
๓.๕.๑ ภารกิจการวัดและประเมินผลของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดังต่อไปนี้
			
๓.๕.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและนวัตกรรม ในการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวไปสู่การปฏิบัติ
			
๓.๕.๑.๒ สนับสนุนทางวิชาการแก่ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จัดท�ำแนว
ปฏิบตั /ิ พัฒนาวิธกี าร เครือ่ งมือ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สองคล้องกับแผนการศึกษาและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
			
๓.๕.๑.๓ ก�ำกับดูแลการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน การเทียบโอน
ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
		
๓.๕.๒ ภารกิจการวัดและประเมินผลระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีหน้าทีใ่ นการหน้าทีใ่ นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
ศึกษาและส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ดังต่อไปนี้
			
๓.๕.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบยืนยันผลการเรียน ผล
การวัดและประเมินผู้เรียน ซึ่งผู้ประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรท�ำความเข้าใจกับครอบครัวในหลักการ
ประเมิน ควรสร้างข้อตกลงกับครอบครัว โดยยึดประโยชน์ของผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ คณะกรรมการควรประกอบด้วย
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตามแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก
หรือเป็นบุคคลทีต่ ดิ ตามการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของผูเ้ รียนอยูเ่ สมอ สัดส่วนของคณะกรรมการทัง้ สองฝ่ายควร
เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ที่เห็นพ้องร่วมกัน ระดับ
ปฐมวัยควรมีจ�ำนวนกรรมการ ๓ - ๕ คน ระดับประถมศึกษา -มัธยมศึกษาตอนต้น ควรมีจ�ำนวนกรรมการ
จ�ำนวน ๓ - ๕ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรมีจ�ำนวนกรรมการ จ�ำนวน ๕ - ๗ คน หรือตามความเหมาะสม
และด�ำเนินการดังนี้
			
๑) ประสานงานกับครอบครัวทโดยท�ำความตกลงร่วมกัน ในเรื่องกรอบ
การประเมิน สัดส่วนคะแนนหรือเกณฑ์การตัดสินผล และร่วมกันก�ำหนดค่าน�้ำหนัก/หน่วยกิต ในแต่ละกลุ่ม
สาระ/กลุ่มประสบการณ์ และตรวจสอบผลการประเมินที่ครอบครัวด�ำเนินการ ทั้งนี้ การก�ำหนดสัดส่วนและ
เกณฑ์การตัดสิน ผลการเรียน โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายปี ตามสัดส่วนที่ส�ำนักงานเขตหรือผู้
จัดการศึกษาตกลงร่วมกัน เช่นคะแนนระหว่างเรียนกับปลายปี / ปลายภาค เช่น ๘๐ : ๒๐ หรือ ๗๐ : ๓๐ หรือ ๖๐
: ๔๐ เป็นต้น
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๒) ก�ำหนดกรอบการประเมิน โดยวิเคราะห์และเชื่อมโยงแผนการจัดการ
ศึกษาของครอบครัว เพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ปรับใช้ ทั้งด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ครอบครัวปรับใช้จากหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
			
๓) ให้ข้อเสนอแนะครอบครัว ในการประเมินผลการจัดการศึกษา จัดท�ำ
และรวบรวมหลักฐาน/ร่องรอย การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยครอบครัวจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลัก
ฐานดังนี้
				
๓.๑) รายงานการประเมิน ผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในรอบ 1 ปี ควรประกอบด้วย
				
๑) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนและข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
				
๒) ผลการจัดการศึกษาในรอบ ๑ ปี
				
๓) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามแผนการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
				
๔) จุดเด่น/ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญของการจัดการศึกษา
				
๕) ปัญหาอุปสรรค หรือ สิ่งที่ควรพัฒนา
				
๖) แนวทางการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป
				
๗) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
				
๓.๒) หลักฐาน/ ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีส่ ะท้อนความรู้ ทักษะ และเจตคติของผูเ้ รียน เช่น บันทึกผลการเรียนรู้ บันทึกกิจกรรม
การเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน ภาพถ่ายในเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ซีดี แฟ้มสะสมงาน ของผู้เรียนและอื่นๆ ที่แสดง
พัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียน
			
๔) ก�ำหนดเวลาที่ผู้เรียนพร้อมรับการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนในระยะเวลาทีค่ รอบครัวขอรับการประเมิน หรือเมือ่ ครบรอบปีดว้ ยรูปแบบและข้อมูลทีร่ ายงานตามทีค่ ณะ
กรรมการวิชาการ/คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยครอบครัวก�ำหนดตามความเหมาะสม
ร่วมกัน พร้อมทั้งนัดหมายก�ำหนดเวลาที่ครอบครัวจะต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและ
ผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในระยะเวลาทีค่ รอบครัวขอรับการประเมิน หรือครบรอบปีทคี่ รอบครัวจัดการศึกษา โดย
ไม่ให้มคี วามล่าช้าอันจะส่งผลให้ผเู้ รียนเสียสิทธิในการผ่านชัน้ ปี ช่วงชัน้ หรือระดับการศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาควรประสานแจ้งการนัดหมายครอบครัวล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน
			
๕) ด�ำเนินการ ประเมินร่วมกับครอบครัว โดยวัดและประเมิน ผลตาม
สภาพจริงใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งนี้การวัดและประเมินผลอาจวัดผลที่มีหลายรูปแบบ
เช่น วัดผลรายบุคคล วัดผลเป็นกลุ่มย่อย หรือวัดผลเป็นกลุ่มใหญ่ มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายภาค/
รายปี/รายช่วงชั้น ตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวและประเมินเพื่อตัดสิน ผลการจบการศึกษา
โดยพิจารณาจากประเด็นดังต่อไปนี้
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๕.๑) ผลการจัดการศึกษาของครอบครัว รวมทัง้ หลักฐาน / ร่องรอย
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่ก�ำหนด
				
๕.๒) คุณภาพของผูเ้ รียน บรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชีว้ ดั ทีค่ รอบครัว
ปรับใช้
			
๖) แจ้งผลการประเมินการจัดการเรียนรูใ้ ห้ครอบครัวทราบโดยเร็ว ภายใน
เวลาไม่เกิน ๓๐ วันหลังครอบครัวเข้ารับการประเมิน และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาของผู้เรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
			
กรณีทผี่ เู้ รียนมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/คุณภาพ หรือ ไม่ผา่ น
การวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแจ้งให้ครอบครัวจัดให้มกี ารสอนซ่อม
เสริมแก่ผู้เรียนและจัดให้มีการวัดและประเมินผลใหม่ภายในระยะเวลาที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด
คณะกรรมการประเมิน ผล ควรให้ความเห็นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณภาพที่มุ่งหวังเสริมการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ แนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพแก่ผู้จัดการศึกษาและ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาและวิธีเรียนรู้ของผู้เรียน
			
๗) แต่งตั้งเจ้าพนักงานทะเบียน ด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน
การศึกษาส�ำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการ
ศึกษาของครอบครัวและค�ำอธิบายการจัดท�ำเอกสารการศึกษานัน้ ๆ เมือ่ ผูเ้ รียนได้รบั การประเมินครบตามเกณฑ์
การจบการศึกษา แต่ละระดับการศึกษา
			
๘. ประสานงานกับครอบครัว ในการให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมิน NT
(National Test ) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ O – NET
(Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ที่จัดสอบโดยสถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความสมัครใจของครอบครัวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
(ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนไม่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา) จะต้องเข้ารับการประเมินระดับชาติที่จัดท�ำขึ้น
เพือ่ ใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการสมัครศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ นีส้ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประสานการ
ด�ำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อแก่ครอบครัวและผู้เรียนตามความจ�ำเป็น
และความเหมาะสม
		
๓.๕.๓ ภารกิจการวัดและประเมินผลระดับครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
		
ครอบครัว มีหน้าทีใ่ นการส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดและประเมินผลผู้เรียน ดังนี้
			
๓.๕.๓.๑ ครอบครัวร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และคณะกรรมการ
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าทีว่ ดั และประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามหลักการวัดและประเมิน
ผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือ และร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยคณะกรรมการวัด
และประเมินผลอันประกอบด้วยบุคคลที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัวเห็นพ้องร่วมกัน โดย
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๑) อ�ำนวยความสะดวกด้านข้อมูลของครอบครัวเพือ่ การก�ำหนด
กรอบการจัดการวัดและประเมินผลร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
				
๓) ร่วมท�ำความตกลงกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่อง
สัดส่วนการให้ผลคะแนนหรือเกณฑ์การตัดสินผลและร่วมกันก�ำหนดค่าน�้ำหนัก/หน่วยกิต ในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์
				
๔) จัดท�ำและรวบรวมร่องรอย/ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท�ำรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งควร
ประกอบด้วย
				
๔.๑) ข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ รียน และข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครัว
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
				
๔.๒) ผลการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
				
๔.๓) ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตาม
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
				
๔.๔) จุดเด่น / ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญของการจัดการศึกษา
				
๔.๕) ปัญหาอุปสรรค หรือ สิ่งที่ควรพัฒนา
				
๔.๖) แนวทางการจัดการเรียนรูใ้ นปีตอ่ ไป โดยปรับให้สอดคล้อง
กับจุดเด่น จุดด้อยและปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
				
๔.๗) ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
				
๕) จัดเก็บหลักฐาน / ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น บันทึกผลการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนและอื่นๆ ที่แสดงพัฒนาการความ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียน
			
๓.๕.๓.๒ ครอบครัว ร่วมมือกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก�ำหนดเวลา
ที่ครอบครัวพร้อมรับการประเมินและนัดหมายก�ำหนดเวลาที่ครอบครัวจะต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือตามระยะเวลาที่ครอบครัวเห็นควรขอรับการประเมิน โดยให้
ครอบครัวด�ำเนินการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมิน ผลของหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
			
๓.๕.๓.๓ ครอบครัว ร่วมมือและอ�ำนวยความสะดวกแก่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาในการด�ำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผลการจัดการเรียน
รูข้ องครอบครัว หลักฐาน/ร่องรอยการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทีก่ �ำหนด
ที่บรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้
			
๓.๕.๓.๔ ประสานงานกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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๓.๕.๓.๕ ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษา ร่วมมือกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา ในการให้ผเู้ รียนได้เข้ารับการประเมิน NT (National Test ) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตาม
ความสมัครใจของครอบครัวและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาการ (ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนไม่ประสงค์
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา) จะต้องเข้ารับการประเมิน O – NET (Ordinary National Educational Test)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานทีจ่ ดั สอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เพื่อใช้ผลการสอบเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อแก่ครอบครัวและผู้เรียน
ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
			
๓.๕.๓.๖ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามคุณภาพที่มุ่งหวัง
หรือมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ปรับใช้ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการการศึกษาโดยครอบครัว ตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ ละวิธกี ารวัดและประเมินผลของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
			
๓.๕.๓.๗ จัดท�ำรายงานผลการวัดและประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน รวมทัง้
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก�ำหนด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๔. การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก�ำหนด
ไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมิน ผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดท�ำขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก�ำกับดูแล
นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลัก
ในการเทียบเคียงส�ำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง แนวปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนินการเพื่อพัฒนา ส่งเสริม ก�ำกับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้เกิดแนวทางการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
จึงได้จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
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๔.๑ บทบาทหน้าที่ของบิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา
		
๔.๑.๑ จัดให้มีระบบการประกับคุณภาพการศึกษาภายในของครอบครัว เพื่อให้
เกิดการพัฒนาและเพือ่ เป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของครอบครัวให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน แลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
		
๔.๑.๒ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
		
๑) ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของครอบครัวให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และก�ำหนดเป้าหมายความ
ส�ำเร็จ ตามาตรฐานของครอบครัว ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมมาตรฐานกากรศึกษาของครอบครัว นอกเหนือจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน
		
๒) ด�ำเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีการศึกษาทีส่ อดคล้องกับจุดเน้น สภาพปัญหา ความต้องการอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความ
ส�ำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
		
๓) จัดระบบสารสนเทศทีม่ าข้อมูล/ร่องรอย/หลักฐานทีเ่ กิดจากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอต่อการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
		
๔) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของครอบครัวที่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้
		
๕) ติดตามผลการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และน�ำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
		
๖) จัดท�ำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ�ำปี โดยระบุความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐาน ข้อมูล และ
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจ�ำทุกปี
		
๗) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพโดยพิจารณาจากรายงานการประเมิน
ตนเอง และตามค�ำแนะน�ำของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
		
๘) ให้ความร่วมมือกับส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในการประเมินคุณภายนอก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของครอบครัว
๔.๒ บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
๔.๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ รายงานการประเมินตนเองของครอบครัว ตลอดจน
ให้ค�ำปรึกษา ช่วยเหลือแนะน�ำ เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของครอบครัวแต่ละแห่งอย่าง
ต่อเนื่อง
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๔.๒.๒ รวบรวม และสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของครอบครัว พร้อมกับ
ประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับครอบครัวนั้นๆ และจัดส่งไปยังส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
		
๔.๒.๓ ติดตามผลการด�ำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ครอบครัว ตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อน�ำไป
สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของครอบครัว
		
๔.๒.๔ ให้ความร่วมมือกับส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอก
		
๔.๒.๕ อาจมอบหมายบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นผูป้ ระเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
๔.๓ บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		
๔.๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค�ำปรึกษา ช่วยเหลือต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
		
๔.๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลรายงกานการประเมินเองของสถานศึกษา (Self
Assessment Report :SAR ) และรวบรวมประเด็นทีต่ อ้ งการให้มกี ารปะเมินผลและติดตามตรวจสอบซึง่ รวบรวม
ได้จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนไดส่วนเสียกับครอบครัว ไปยัง ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
		
๔.๓.๓ ติดตามผลการด�ำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ครอบครัวตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
		
๔.๓.๔ ประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการจัดบุคคลร่วมเป็นผูป้ ระเมินภายนอกกับส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
		
๔.๓.๕ อาจมอบหมายบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นผูป้ ระเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
๔.๔ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก�ำหนด
ให้ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด�ำเนินการประเมินผลติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตาม
ตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ �ำกับดูแลสถาน
ศึกษานั้นๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยครอบครัว

47

๕. เอกสารหลักฐานทางการศึกษา

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แบ่งออกเป็น ๒
ประเภท คือ
๕.๑ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด ได้แก่
		
๕.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑/ฉ) เป็นเอกสารส�ำหรับบันทึกผลการเรียน
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ ผลการเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/กลุม่ ประสบการณ์ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจะต้องท�ำและออกเอกสารนีใ้ ห้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละระดับหรือเมื่อผู้เรียนออกจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในทุก
กรณี ซึ่งต้องสั่งซื้อจากองค์การค้าของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.)
		
๕.๑.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒/ฉ) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มองให้แก่
ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับและผูส้ �ำเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เพือ่ รับรองศักดิแ์ ละสิทธิข์ องผูส้ �ำเร็จการศึกษาตามวุฒแิ ห่งประกาศนียบัตรนัน้ ซึง่ ต้องสัง่ ซือ้ จากองค์การ
ค้าของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
		
๕.๑.๓ แบบรายงานผูส้ �ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓/ฉ) เป็นเอกสารส�ำหรับอนุมตั กิ ารจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในแต่ละรุ่นการศึกษา โดยบันทึก
รายชื่อและข้อมูลทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ใช้เป็นเกสารส�ำหรับ
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา และใช้ในการตรวจสอบยืนยัน และรับรองความ
ส�ำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส�ำเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป เป็นหลักที่ต้องเก็บไว้ที่เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
ต้องสั่งซื้อจากองค์การค้าของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.)
๕.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาอืน่ ๆ ทีส่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาก�ำหนดขึน้ เป็นเอกสาร
ทีส่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดท�ำขึน้ เพือ่ บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับผูเ้ รียน เช่น
แบบบันทึกผลการเรียนประจ�ำรายงวิชา แบบรายงานประจ�ำตัวผูเ้ รียน ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และ
เอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน�ำเอกสารไปใช้
๖. การเทียบโอนผลการเรียน

การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน�ำผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์
ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือจากประสบการณ์
การท�ำงาน หรือการด�ำเนินชีวิต มาเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และนับ
เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นฐาน ในการนี้จึงได้ก�ำหนดแนว
ปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้
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๖.๑ แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
ในการเทียบโอนผลการเรียน สามารถด�ำเนินการได้ทั้งในกรณีที่ผู้เรียนจบการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่ง หรือเทียบโอนกลางคัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
		
๖.๑.๑ การเทียบโอนผลการเรียนให้พจิ ารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา ลักษณะ
การจัดหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
		
๖.๑.๒ ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการได้ ๒ กรณี ดังนี้
		
กรณีที่ ๑ การเทียบโอนผลการเรียนทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพการณ์ตา่ งๆ ได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
การศึกษาจากต่างประเทศ และขอเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในประเทศ ให้ดําเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก
หรือตอนภาคเรียนแรกที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน เพื่อการวางแผนการเรียน
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ภาคเรียน ถ้ามีเหตุ
จําเป็นผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาที่กําหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
กรณีที่ ๒ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรูปอื่นๆ
เช่น สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนา สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์การเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ฯลฯ ให้ดําเนินการโดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/
หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู้กําลังเรียน
และประสงค์จะไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน
		
๖.๑.๓ การก�ำหนดอายุของผลการเรียนทีข่ อเทียบโอน ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีร่ บั เทียบโอน โดยพิจารณาบนพืน้ ฐานของธรรมชาติวชิ า ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
		
๖.๑.๔ การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผล
การเรียนให้ผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือให้ผลการเรียนใหม่ที่ได้จากการประเมินด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย
		
๖.๑.๕ การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน การให้หน่วยกิต/หน่วยการเรียนให้เป็น
ไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
		
๖.๑.๖ การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไว้แล้ว
		
๖.๑.๗ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นผูจ้ ดั ทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาทีเ่ กีย่ ว
ข้อกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอนไว้เป็นหลักฐาน และออกใบแจ้งผลการเทียบโอน ให้
แก่ผู้ยื่นความประสงค์และจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอน พร้อมทั้งจัดทําทะเบียน ผู้ขอ
เทียบผลการเรียนไว้เพื่อการอ้างอิง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการเทียบโอน ไว้ในช่อง
หมายเหตุโดยไม่ตอ้ งกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียน และแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจาก
แหล่งเรียนรูเ้ ดิมที่นํามาขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๖.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ กรณีผู้เรียนไม่มีเอกสารหลักฐานผลการเรียนรู้ที่ผ่านมา
กรณีผู้เรียนไม่สามารถน�ำเอกสารหลักฐานผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาแสดงเพื่อประกอบการ
ขออนุญาตจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาจึงได้ก�ำหนดแนวทางการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ ดังนี้
๑) เมื่อครอบครัวได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในระดับประถม
ศึกษา จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว และได้จัดการเรียนการสอนไประยะเวลาหนึ่ง ให้ผู้เรียนยื่นค�ำร้อง
ขอเทียบโอนผลการเรียนส�ำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีบทบาท
ในการเทียบโอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนในรูปของคณะกรรมการ จ�ำนวน
๓- ๕ คน อาจประกอบด้วยรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ หรือนักวิชาการ
ศึกษา หรือบริหารสถานศึกษา หรือครูผู้สอน เป็นต้น
๒) แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานการศึกษาและ/หรือ
ประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของผูข้ อเทียบโอน หากไม่มหี ลักฐานการศึกษาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ในระดับประถม
ศึกษาให้ท�ำการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือและวิธีการ ที่หลากหลายโดย
เน้นการประเมินตามสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป ทีละ
ชั้นเรียนโดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควรในการประเมินแต่ละชั้นเรียน
๓) ผูข้ อเทียบโอนจะต้องมีเวลาเรียนต่อเนือ่ งส�ำหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
ที่ขอเทียบโอนผลการเรียนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน เพื่อการจบระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖)
ส�ำหรับกรณีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ กรณีผู้เรียนไม่มีเอกสารหลักฐานผลการเรียนรู้
ที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษา ด�ำเนินการเช่นเดียวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับประถมศึกษา
	๖.๓ แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ เข้าสู่การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เพือ่ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนจากการศึกษาในระบบ สามารถเทียบโอนผลการเรียนเข้าสูก่ ารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวได้ ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ขอเทียบโอนเป็นส�ำคัญ จึงได้ก�ำหนด
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
แนวปฏิบัติ
๑. กรณีจบชั้นเรียน ให้เทียบโอนรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านการตัดสินผลการ
เรียนจากการศึกษาในระบบ เพื่อจัดเข้าขั้นเรียนต่อเนื่องจากที่เรียนอยู่เดิม เช่น จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดเข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๒. กรณีอยูร่ ะหว่างชัน้ ปีทเี่ รียน ให้เทียบโอนรายวิชาตามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ผี่ า่ นการประเมิน
จากการศึกษาในระบบแล้ว และจัดเข้าขั้นเรียนต่อเนื่องในชั้นที่เรียนอยู่เดิม
๓. รายวิชาตามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ผี่ ขู้ อเทียบโอนได้เรียนแล้วจากการจัดการศึกษาในระบบ
แต่ยังไม่ได้รับการตัดสินผลการเรียน ให้พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ก่อนจัดให้
เรียนตามแผนการจัดการศึกษาและเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังของครอบครัว
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๔. รายวิชาตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ ทีผ่ ขู้ อเทียบโอนได้เรียนและได้รบั การตัดสินผลการเรียน
แล้ว ให้พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จึงเทียบโอนผลการเรียน หากไม่มีความ
สอดคล้องหรือมีความสอดคล้องเพียงเล็กน้อย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเทียบโอนสามารถเทียบโอน
ให้เป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์ตามแผนการจัดการศึกษาหรือเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนที่มุ่งหวังของครอบครัว โดยบันทึกไว้ในช่องหมายเหตุของระเบียนแสดงผลการเรียน
ทั้งนี้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเทียบโอน สามารถประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ที่มีมาก่อนของผู้เรียนบางรายวิชาที่จ�ำเป็นตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก�ำหนด ก่อนเทียบโอนผลการเรียนได้
๕. การก�ำหนดช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่เป็นแนวทาง
การด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเทียบโอน
ควรค�ำนึงถึงความครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และโปร่งใสเพื่อเทียบโอน ซึ่งอาจประกอบ
ด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (ถ้ามี)
๒. ใบแสดงผลการเรียนเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ถ้ามี)
๓. ตรวจสอบประวัติและเอกสารหลักฐานการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การบันทึกผลการเทียบโอนในใบแสดงผลการเรียน
การบันทึกผลการเทียบโอนในใบแสดงผลการเรียนในระดับประถมศึกษา ให้ด�ำเนินการโดย
บันทึกรายวิชา/จ�ำนวนหน่วยน�้ำหนัก และผลการเรียนของการจัดการศึกษาในระบบ แล้วน�ำมากรอกในใบแสดง
ผลการเรียนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเทียบโอน และให้แนบใบแสดงผลการเรียนเดิมไว้กับใบแสดง
ผลการเรียนใหม่
ระดับมัธยมศึกษา
แนวปฏิบัติ
๑. กรณีจบชั้นเรียน ให้เทียบโอนรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผ่านการตัดสินผลการ
เรียนจากการศึกษาในระบบ ทั้งนี้หลังการเทียบโอนให้ใช้ชื่อวิชาและรหัสวิชาตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และครอบครัวก�ำหนดร่วมกัน เพื่อจัดเข้าขั้นเรียนต่อเนื่องจากที่เรียนอยู่เดิม
๒. กรณีอยู่ระหว่างชั้นปีที่เรียน ให้เทียบโอนรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผ่านการ
ประเมิน และจัดเข้าขั้นเรียนต่อเนื่องในชั้นที่เรียนอยู่เดิม
๓ รายวิชาตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ ทีผ่ ขู้ อเทียบโอนได้เรียนและได้รบั การตัดสินผลการเรียนแล้ว
ให้พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
จึงเทียบโอนผลการเรียน หากมีรายวิชาหรือจ�ำนวนหน่วยกิตที่ไม่ความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี
ของสถานศึกษาทีร่ บั เทียบโอนสามารถเทียบโอนให้เป็นรายวิชาพืน้ ฐานหรือรายวิชาเพิม่ เติมตามแผนการจัดการ
ศึกษาของครอบครัว โดยบันทึกไว้ในช่องหมายเหตุของระเบียนแสดงผลการเรียน
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ทั้งนี้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเทียบโอนอาจประเมินความรู้ความสามารถใหม่
บางรายวิชาที่จ�ำเป็นตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับโอนก�ำหนด ก่อนเทียบโอนผลการเรียนได้
๔. รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่ผู้ขอเทียบโอนยังไม่ได้เรียน ให้จัดให้เรียนเพิ่มเติม
โดยจัดให้เรียนในช่วงเวลาใดนัน้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัวก�ำหนดร่วมกัน
๕. การก�ำหนดช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่เป็นแนวทาง
การด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเทียบโอน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเทียบโอน
ควรค�ำนึงถึงความครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชือ่ ถือ และโปร่งใสเพือ่ เทียบโอน ซึง่ อาจประกอบด้วย
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑
๒. ใบแสดงผลการเรียนเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ถ้ามี)
๓. ตรวจสอบประวัติและเอกสารหลักฐานการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน
การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน ทีม่ รี ายชือ่ วิชา/รหัสวิชาหรือหน่วยกิตไม่ตรงกัน ด�ำเนินการ
ดังนี้
๑. ให้เป็นไปตามผลการเรียนของการจัดการศึกษาในระบบ
๒. รายวิชาพื้นฐาน ให้ปรับตามโครงสร้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเทียบโอน
๓. รายวิชาเพิ่มเติม ให้ยึดตามโครงสร้างของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับเทียบโอน
การบันทึกผลการเทียบโอนในใบแสดงผลการเรียน
การบันทึกผลการเทียบโอนในใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ให้ด�ำเนินการโดย
บันทึกรายวิชา/จ�ำนวนหน่วยกิต และผลการเรียนของการจัดการศึกษาในระบบน�ำมากรอกในใบแสดงผลการ
เรียนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเทียบโอน และให้แนบใบแสดงผลการเรียนเดิมไว้กับใบแสดงผลการ
เรียนใหม่
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แผนภูมิที่ 3 วิธีปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา

แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน

ผู้ขอเทียบโอน

ยื่นค�ำร้องขอเทียบโอน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดท�ำแนวปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการเรียน

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ของผู้ขอรับการเทียบโอน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินเทียบโอนผลการเรียน

พิจารณา และประเมินความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เทียบโอน

ประเมินผลการเรียนตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการ
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๗. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา

ผู้เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
	๗.๑ เงินอุดหนุนจากรัฐส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
		
๗.๑.๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ๕ รายการ ตามแนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
		
๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
		
๒) ค่าหนังสือเรียน
		
๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน
		
๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
		
๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
		
ทั้งนี้ การจัดสรรให้เป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในแต่ละปีงบประมาณ และผูป้ กครอง
สามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนกับเครื่องแบบนักเรียนได้
		
๗.๑.๒ แนวทางการด�ำเนินงานการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ๕ รายการดังกล่าว มีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
		
๑) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนบิดา/มารดา/ผูจ้ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้จัดการศึกษา ส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่พึงได้รับจากรัฐ ตามข้อ ๑
		
๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล และ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ปกี ารศึกษาละสองครัง้ โดยสอดคล้องกับ
ปีงบประมาณ ดังตารางการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
		
๓) กรณีที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ครบตามจ�ำนวนของผู้เรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินการเสนอของบประมาณรายการดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อมูลจ�ำนวนผู้เรียนใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ต่อไป
		
๔) ให้ครอบครัว เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ และแจ้งเลขที่
บัญชีให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบ เพื่อให้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ต่อไป
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๕) กรณีทคี่ รอบครัวทีไ่ ด้รบั อนุญาตจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว รับทราบ
ว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครอบครัว ท�ำหนังสือแจ้ง
ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ด�ำเนินการตามสิทธิอันพึงได้รับจากรัฐ
๗.๒ การสมัครเข้าฝึกวิชาทหารหรือเรียนรักษาดินแดน (รด.)
ผู้เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถขอรับ
สิทธิในการสมัครเข้าฝึกวิชาทหารหรือเรียนรักษาดินแดน (รด.) ตามหนังสือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่ กห
๐๔๖๒/๓๓๘๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้จะต้องมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารทีก่ �ำหนดไว้ โดยให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ผู้สมัครเข้าร่วมสังกัดสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนประกาศให้เปิดการฝึกวิชาทหารซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการเปิด–ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ และคู่มือ
มาตรฐานตรวจการปฏิบตั ิ โครงการศูนย์ฝกึ นักศึกษาวิชาทหารแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุง่ ไปสูม่ าตรฐานเดียวกัน
๗.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขันพื้นฐาน (O-NET)
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ.
๒๕๔๘ มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและด�ำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยพัฒนา และ
ให้บริการทางการประเมิน ผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนดให้ผู้เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีสิทธิเลือกเข้าทดสอบฯ ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยก�ำหนดให้เป็น
ทางเลือกในการจัดให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และการใช้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานเป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการตัดสินผลการเรียนของผูเ้ รียนทีจ่ บการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้ค�ำนึงถึงสิทธิ โอกาส และประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๘. การย้ายภูมิล�ำเนา

กรณีการขอย้ายภูมิล�ำเนาของครอบครัว ไปต่างส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประสงค์จะ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อเนื่อง ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
	๘.๑ ครอบครัว ท�ำหนังสือแจ้งขอย้ายภูมลิ �ำเนาให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในพืน้ ทีต่ งั้ เดิม
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๘.๒ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งเดิม ด�ำเนินการดังนี้
		
๘.๒.๑ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบ
		
๘.๒.๒ ท�ำหนังสือแจ้งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งใหม่ พร้อมเอกสาร
หลักฐานการอนุญาตจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รายงานผลการจัดการศึกษาของครอบครัว
ประจ�ำปี และเอกสารหลักฐานการเรียนที่ออกโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งเดิมเพื่อส่งต่อให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งใหม่รับช่วงการดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ต่อไป
		
๘.๒.๓ จ�ำหน่ายผู้เรียนออกจากทะเบียนผู้เรียน ตามแนวปฏิบัติในค�ำสั่งกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ทะเบียนผู้เรียนส�ำหรับการศึกษาโดยครอบครัว
๘.๓ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งใหม่ ด�ำเนินการดังนี้
		
๘.๓.๑ กรณีแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ได้รับการอนุญาตจากส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในพืน้ ทีต่ งั้ เดิม อยูร่ ะหว่างการจัดการเรียนการสอนตามแผน การจัดการศึกษาทีข่ ออนุญาตไว้
เช่น ขออนุญาตจัดการศึกษาในระดับช่วงชัน้ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แต่มีความจ�ำเป็นต้องย้ายภูมิล�ำเนา ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งใหม่เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรับทราบเพือ่ ให้ครอบครัวนัน้ จัดการเรียนการสอนตามแผนทีไ่ ด้รบั การอนุญาต
ไว้แล้ว
		
๘.๓.๒ กรณีแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ได้รับการอนุญาตจากส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในพืน้ ทีต่ งั้ เดิมสิน้ สุดการจัดการเรียนการสอนของแผนการจัดการศึกษานัน้ ๆ เช่น ขออนุญาต
จัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ปัจจุบันจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และมีความจ�ำเป็น
ต้องย้ายภูมิล�ำเนาเพื่อจัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาในพืน้ ทีต่ งั้ ใหม่ด�ำเนินการขออนุญาตจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวใหม่ เนือ่ งจากเป็นการขออนุญาต
จัดการศึกษาในระดับชั้นปี หรือช่วงชั้นต่อไป จึงต้องขออนุญาตจัดการศึกษา โดยจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับระดับการศึกษาที่จะขออนุญาตต่อไป และด�ำเนินการตามแนวทางการขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่กล่าวในส่วนที่ ๒ เรื่องการขออนุญาตจัดการศึกษา
๙. การเลิกจัดการศึกษา

๙.๑ การเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีได้ ๒ กรณี ต่อไปนี้
กรณีที่ ๑ ครอบครัวมีความประสงค์จะขอเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้ท�ำหนังสือ
ยืน่ ต่อส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาอนุญาต แล้วส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค�ำสั่งอนุญาตให้เลิกจัดการศึกษาตามค�ำขอของครอบครัว
หรือผู้จัดการศึกษา
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กรณีที่ ๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติให้เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรณี
ทีส่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเห็นว่า ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษา ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจัดการศึกษาไม่จดั การศึกษา
ตามแผนการจัดการศึกษาตามที่ได้รับอนุญาต และไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามที่ คณะกรรมการวิชาการ
แนะน�ำ
๙.๒ แนวปฏิบัติในการขอยกเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
		
๙.๒.๑ ครอบครัว ท�ำหนังสือขอยกเลิกการจัดการศึกษาถึงส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล�ำเนาอยู่ ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่ออกค�ำสั่งให้เลิกจัดการศึกษาและจัดหาที่เรียนใหม่
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนือ่ งโดยเร็วทีส่ ดุ ไม่ควรเกิน ๕ - ๑๐ วันท�ำการ นับตัง้ แต่วนั แจ้ง มีค�ำสั่งให้
เลิกจัดการศึกษา พร้อมทั้งออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวต่อไป
		
๙.๒.๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติให้เลิกจัดการศึกษา ตามข้อ ๔ ในกรณี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษาไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัดการ
ศึกษาตามข้อ ๒ (๗) ให้ส�ำนักงานแนะน�ำ ให้ครอบครัวนั้นปรับปรุงการจัดการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
หากครอบครัวดังกล่าวไม่ด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ ให้ส�ำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อ
พิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา ครอบครัวมีสิทธิ์น�ำคดีไปฟ้องศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับการแจ้งผลการยกเลิก
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แผนภูมิที่ ๔ แนวทางการเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานโดยครอบครัว
กรณีที่ ๑ ครอบครัวหรือผู้จด
ั การศึกษาขอยกเลิก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอเรือง
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผลการพิจารณาให้ครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศึกษาทราบ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดท�ำหลักฐานการเรียนให้ครอบครัว
และจ�ำหน่ายผู้เรียน
ออกจากทะเบียนนักเรียน

แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อจ�ำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ DMC

กรณีที่ ๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มีมติให้เลิกจัดการศึกษา

กรณีที่มีการร้องเรียนหรือส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรวจพบว่าครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษา
ที่ได้รับอนุญาต และไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษา
ตามทีค่ ณะกรรมการวิชาการ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาแนะน�ำ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการที่มี
องค์ประกอบจากภาคีเครือข่ายบ้านเรียน
ชุดใหม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติให้
ยกเลิกจัดการศึกษา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค�ำสั่งให้เลิกจัดการ
ศึกษาและแจ้งครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาทราบ

ครอบครัวมีสิทธิน�ำมติการพิจารณาไปฟ้องต่อศาล
ปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจรณา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จ�ำหน่ายออกจากทะเบยนนักเรียน
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ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
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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
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
ทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน
ส�าเนา หรื
อภาพถ่ายทะเบียนบ้วานของครอบครั
บัตรประจ�ำตั
วประชาชนของครอบครั
และผู้เรียน ว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา
าเนา หรื
สูติบัตส�รของผู
้เรียอนภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา
ส�าเนา
หรืงอสุภาพถ่
วุฒิการศึ
กษาสู
ดของผูา้เยรียสูนติบัตรของผู้เรียน
ที่ตั้ง ส�และแผนผั
สถานที
การศึ
กษางสุดของผู้เรียน
าเนาหลักงฐานวุ
ฒ่จิกัดารศึ
กษาสู
หลักฐานวุ
ิการศึกษาของผู
้จัด่จการศึ
กษากษา
ที่ตั้ง ฒและแผนผั
งสถานที
ัดการศึ
แผนการจั
ด
การศึ
ก
ษา
ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................

แผนการจัดการศึกษา
อื่น่อๆโปรดพิ
(โปรดระบุ
)..........................................................................................................
จึงเรียนมาเพื
จารณาอนุ
ญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นความประสงค์
(........................................................)
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ตัวอย่าง

แบบยื่นค�าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

รูปถ่าย
นักเรียน

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. ทะเบี
ส�าเนาหรื
าย ทะเบียนบ้
านของครอบครั
ยนบ้อภาพถ่
านของครอบครั
ว และผู
้เรียน ว และผู้เรียน
o 2. ที่ตั้ง และแผนผั
่จัด่จการศึ
กษากษา
และแผนผังสถานที
งสถานที
ัดการศึ
o 3. หลั
ส�าเนาหลั
ฐานวุ
ฒิกการศึ
กษาของผู
้จัดการศึ
กฐานวุกฒ
ิการศึ
ษาของผู
้จัดการศึ
กษากษา
o 4. แผนการจั
แผนการจัดดการศึ
การศึกกษาษา
o 5. สูส�ตาเนาหรื
อภาพถ่
ิบัตรของผู
้เรียานยสูติบัตรของผู้เรียน
o 6. หลั
ส�าเนาหลั
ฐานวุ
ฒิกการศึ
กฐานวุกฒ
ิการศึ
ษาสูกงษาของผู
สุดของผู้เรีย้เรีนยน
o 7. อื่นๆๆ(โปรดระบุ
) .................................................................................................................
(โปรดระบุ
)............................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการดำาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

โดยครอบครัว

63
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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 จั ด การศึ ก ษาแบบมี ข ้ อ ตกลงร่ ว มกั บ โรงเรี ย นหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น โดยมี ก ารเข้ า ไปใช้ ท รั พ ยากร
ในโรงเรียนหรือเข้าไปท�ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่
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)
……………………………………..................................................……………………………………………………………….
กลุม่ สาระการเรียนรู/้ เป้าหมายคุณภาพ กิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มประสบการณ์ ผูเ้ รียนที่มุ่งหวัง
ภาคเรียน /ชั้นปี /
ช่วงชั้น
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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 หากไม่
หากไม่เห็เห็นนด้วด้ยกั
วยกั
บมติ
ท่าสนมี
ธิยื่นขอให้
ทบทวนค�ำสั
่งของคณะกรรมการ
บมติ
ดังดกล่ังกล่
าว าท่วานมี
ิทธิสยื่นิทขอให้
ทบทวนค�
าสั่งต่อคณะกรรมการเขตพื
้นที่
ศึการศึ
กษาธิ
การจั
งหวั
ผ่านส�ำนั้นกทีงานเขตพื
้ ไม่ต้ขัดอจัสิดทการศึ
ธิของผู
้ขอจัในการน�
ดการศึากคดี
ษาไปฟ้
ในการน�ำคดี
กษาผ่
านส�
านัดกงานเขตพื
่การศึกษา้นทีทั่ก้งารศึ
นี้ ไม่กตษาัดสิทัท้งธินีของผู
กษา
องต่อศาล
ไปฟ้
อ
งต่
อ
ศาลปกครองภายใน
๙๐
วั
น
นั
บ
แต่
ว
น
ั
ที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
หนั
ง
สื
อ
ฉบั
บ
นี
้
ปกครองภายใน 90 วัน นั้นแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.......................................................)
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................
กลุ่ม.........................................
โทร...................................................
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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�
ตรประจ�วาประชาชนหรื
ตัวประชาชนหรื
อทะเบียยนบ้
นบ้าานของผู
นของผู้ร้รับับรอง
แนบบัาตเนาบั
รประจ�ำตั
อทะเบี
รอง
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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�าตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่ (เด็กชาย/เด็กหญิง นาย/
นางสาว).............................................................................................ระดับชั้น...........................................................
เกิดวันที่.....................................………..…. เดือน……………....………. พ.ศ. ……………..…… อายุ................................ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่.......................……….. ตรอก/ซอย……………............. ถนน ...................... ต�าบล/แขวง........……….….
อ�าเภอ/เขต .................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย์…………….....…..
โทรศัพท์ .........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ยื่นค�าร้อง
(……………………………………………………………..)

หมายเหตุ
ให้แนบรูปถ่ายผู้เรียน (ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น) ขนาด 1 นิ้ว จ�านวน 2 รูป เพื่อประกอบการจัดท�าเอกสารดังกล่าว
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บัตรประจ�าตัวผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

(ด้านหน้า)
บัตรประจ�าตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขันพื้นฐานโดยครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล......................................................................
Name...............................................................................
เกิดวันที่...................................................... หมู่โลหิต.........
เลขประจ�าตัวประชาชน......................................................
เลขประจ�าตัวนักเรียน.........................................................
ระดับการศึกษา..................................................................

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

.....................................
ลายมือชื่อ

...........................................................................
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
(ด้านหลัง)

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่...............................................

.....................................
ลายมือชื่อ
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ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรป
ู การศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
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คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภู มิ ภ าคทั้ ง ในด้ า นโครงสร้ า งขององค์ ก าร ด้ า นระบบบริ ห ารจั ด การ และด้ านบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน
ที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การขั บ เคลื่ อ นและการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา
ของประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั ด เที ย มนานาประเทศ แม้ ที่ ผ่ า นมาคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกขึ้นโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ม าแล้ ว หลายฉบั บ แต่ โ ดยเหตุ ที่ ส ภาพปั ญ หาการจั ด การการศึ ก ษาของประเทศ
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาอั น เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง ในการปฏิ รู ป ประเทศตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๔) คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญ หา
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะข้อ ๘
ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
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(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
ไปเป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกํ าหนด รวมทั้งพิจารณาการจั ดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึ กษาธิการ
ในระดับภูมภิ าคหรือจังหวัด
(๓) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด
(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการที่รับโอน และการโอนหรือการนํารายจ่าย
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้กระทําได้
(๕) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในตํ า แหน่ ง ต่ า ง ๆ ในหน่ ว ยงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในระดั บ ภู มิ ภ าคหรื อ จั ง หวั ด ทั้ ง นี้
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กํ า หนดให้ อ งค์ ก รอื่ น ใดมี อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ นํ า บทบั ญ ญั ติ นั้น มาใช้ บั ง คั บ แก่ อ งค์ ก ร
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง
ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๙
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น
(๙) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ข้อ ๔ ให้ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ ๓ (๘)
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับ พื้นที่ ทํ าหน้าที่ ขับเคลื่ อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานตามข้ อ ๓ (๑) นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน และผู้ แ ทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กศจ. อาจแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด จํ า นวนไม่ เ กิ น สองคน
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) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒
(๖) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตามข้อ ๙
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นําองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ต้องคํานึงถึง
วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ค่ า ความประหยั ด ความรวดเร็ ว และไม่ เป็ น การเพิ่ ม ขั้ น ตอน
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒
มอบหมาย
ข้อ ๙ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับ
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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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคน
ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รองศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๑๓ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ ๑๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงาน กํ า กั บ ดู แ ล และบู ร ณาการการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
มอบอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สิน
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนมอบอํ า นาจในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ ๒ กําหนด
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ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ ๒ กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ
ข้อ ๑๖ ให้ โ อนบรรดาอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการดํ า เนิ น การใด ๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค 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 ให้ โ อนบรรดาอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการดํ า เนิ น การใด ๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
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 ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ
หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้
ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคําสั่งนี้
ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่ อ นวั น ที่ คํ าสั่ ง นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เป็ น ศึ ก ษาธิ ก ารภาค รองศึ ก ษาธิ ก ารภาค ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และ
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้
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ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ หรื อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึก ษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้
ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่
๒๑ มี น าคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ข้อ ๒๓ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ภาคผนวก
ฉ
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิ
ในการจัดการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐานโดยครอบครัว
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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
çºŸ®â ¥— °“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—«À√◊ÕºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— ¡Õ∫À¡“¬®“°§√Õ∫§√—«π—πÈ
„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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(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“¢ÕßºŸ®â ¥— °“√»÷°…“
‡«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“¡§«“¡¡ÿßà À¡“¬ 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 π◊Ë §”¢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—πÈ ª√—∫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≈—° µŸ √°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“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√Ÿ¢â ÕßºŸ‡â √’¬πÕ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷ßË §√—ßÈ
„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°“√®∫°“√»÷°…“·°àº‡Ÿâ √’¬π∑’ºË “à π°“√«—¥º≈
·≈–ª√–‡¡‘πº≈µ“¡¢âÕ ˆ
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¢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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คณะท�ำงาน

จัดท�ำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานในศูนย์การเรียน
ที่ปรึกษา
๑. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร		
๒. นายสนิท แย้มเกสร		
๓. นายอัมพร พินะสา		
๔.ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา		
					
คณะท�ำงาน
๑ นายวัลลพ สงวนนาม		
					
					
๒. นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ		
					
๓. น.ส.นิจสุดา อภินันทาภรณ์		
					
๔. นายวีรพล สารบรรณ		
					
๕. นายอภิสิทธิ์ บุญยา		
					
๖. นายสุพจน์ แกล้วกล้า		
					
					
๗. นายธ�ำรงค์ มณีวงศ์		
					
๘. นางสาวคนึง เลื่อนชิด		
					
๙. นางรุจิเรข แสงจิตต์พันธุ์		
๑๐. นางสาวสุวณี พิมพกรรณ		
๑๑. นายประยูร สุธาบูรณ์		
					

102

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวนการส�ำนักพัฒนาระบบริหารงานบุคคล
และนิติการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิติกรช�ำนาญการพิเศษส�ำนักพัฒนาระบบริหารงานบุคคล
และนิติการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ�ำรุง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
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๑๒. นางธิดา ชื่นเลิศสกุล		
					
๑๓. นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์
					
					
๑๔. นางสาวกัลยา ชูโชติ		
					
					
๑๕. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก		
					
					
๑๖. นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง		
					
๑๗. นางสาวนงลักษณ์ เนียมท้วม
					
					
๑๘. นางสาวนภาภัช เพชรไทย
					
					
๑๙. นางอารมณ์ บทมาตย์		
					
๒๐. นางอนงค์ พิชญ์ศิริ		
					
๒๑. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล
					
๒๒. นางจารุวรรณ ปานวิสัย		
					
					
๒๓. นายอดิพงษ์ วรรณยศ		
					
					
๒๔. นายวิทิต เติมผลบุญ		
					
๒๕. นางสาวรวงทอง จันดา		
					

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายและคดีความ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงบประมาณ 1
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิติกรช�ำนาญการ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านโคกส�ำราญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นักจัดการงานทั่วไป ช�ำนาญการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พนักงานธุรการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้แทนศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จังหวัดน่าน
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๒๖. นายปิยะ ไวยานิกรณ์		
ผู้แทนศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน
					
ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ จังหวัดนครพนม
๒๗. นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ		
ผู้แทนศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน
					
ศูนย์การเรียนมัธยมศึกษา หมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
๒๘. นางสาวเอื้อมพร ลอยประดิษฐ์ ผู้แทนศูนย์การเรียนโดยบุคคล
					
ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
๒๙. นางสาวอินทร์ธีรา อภิกุลเดชาภัสร์ ผู้แทนศูนย์การเรียนโดยบุคคล
					
ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
๓๐. นายเทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย		
ศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชชาลัย จังหวัดเชียงราย
๓๑. นางสาวจีราพัชร จันทร์แก้ว
ศูนย์การเรียนชีวิตธรรมชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๓๒. นายวัชระ เกตุชู		
ศูนย์การเรียนวิถีไท
๓๓. นางอรพินทร์ กุศลรุ่งรัตน์
ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
๓๔. นายนิติศักดิ์ โตนิติ		
ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
๓๕. นายครูทร หนูทอง		
ผู้แทนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๓๖. นางสาวณิชมน พูลเพิ่ม		
ผู้แทนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๓๗. นางสาววัสสาวดี วัฒนสุวรรณ ผู้แทนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๓๘. นางนุชจรินทร์ ค�ำสิงห์		
ผู้แทนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๓๙. นางอรุณี รัยสุวรรณสกุล		
ผู้แทนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บรรณาธิการกิจ
๑. นายวีรพล สารบรรณ
๒. นายประยูร สุธาบูรณ์
๓. นางสาวสุวณี พิมพกรรณ
๔. นางอนงค์ พิชญ์ศิริ
๕. นางสาวรวงทอง จันดา
๖. นายปิยะ ไวยานิกรณ์
๗. นางกรวรรณ ใสยจิตต์
๘. นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
๙. นางสาวคนึง เลื่อนชิด
ออกแบบปกและรูปเล่ม
๑. นางสาวกรวรรณ ใสยจิตต์
๒. นางสาวรวงทอง จันดา
๓. นายปิยะ ไวยานิกรณ์
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