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การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่ว ยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
2) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กั บผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทางานเป็น มืออาชีพ และใช้ป ระกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อ
ขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
3) วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
3.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
3.2 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถานประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
3.3 เพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
ขอบเขต
1) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
2) การยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษา
3) การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
4) การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
5) การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา
6) การกากับ และติดตามการจัดการศึกษา
7) การยกเลิกการจัดการศึกษา
คาจากัดความ
1) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดามารดา หรือบิดา
หรือมารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเอง โดยเป็นผู้สอนด้วย
ตนเอง หรือเป็นผู้อานวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
2) ครอบครัว หมายถึง บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองหรือผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3) ผู้จัดการศึกษา หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้จัด
การศึกษา
4) สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลาเนา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การกากับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทางการขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ขั้นตอนที่ 2 การยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ขั้นตอนที่ 3 การยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เมื่อผู้ขอจัดการศึกษามาติดต่อขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่มีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน ควรเริ่มจากเหตุผลที่ครอบครัวสนใจหรือตัดสินใจที่จะ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว นาไปสู่เรื่องปรัชญา ทัศนะ แนวคิด ความคาดหวัง เป้าหมายคุณภาพ และ
แนวทาง การจัดการศึกษาแก่บุตร ซึ่งครอบครัวผู้จัดการศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณา
ร่วมกันถึงพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน โดยเน้นลักษณะเฉพาะตัว เช่น ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถพิเศษ ฯลฯ หากเด็ก มีความต้องการพิเศษ ทั้งในทางบกพร่อง พิการ หรือมีแววปัญญาเลิศ
จาเป็นต้องมีรูปแบบวิธีการเรียนรู้ต่างจากเด็กทั่วไป ต้องพิจารณาให้ได้รับโอกาสเป็นพิเศษ ตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายการศึกษาแห่งชาติกาหนดให้ภาครัฐจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือ อานวยความสะดวกแก่เด็ก
กลุ่มนี้อย่างเหมาะสม สิ่งสาคัญเรื่องหนึ่งคือ ความรู้และทักษะที่จาเป็นของผู้ทาหน้าที่ “ผู้จัดการศึกษา” ที่
อาจเป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัว รวมถึงรูปแบบการดาเนินชีวิต อาชีพของ
ครอบครัว การใช้เวลา สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตร เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรมีการพูดคุย ปรึกษา หารือ และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้แก่
1) บทบาทของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2) บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3) บทบาทของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา
2. ความรู้ ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้แก่
1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) หลักเกณฑ์และการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สาหรับครอบครัวที่จะจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย)
3. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการยื่นความประสงค์จะขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ได้แก่
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1) สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นคาขออนุญาต ได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ครอบครัวมีภูมิลาเนา (ภูมิลาเนา หมายถึง สถานที่อยู่ของบุคคลตามกฎหมาย หรือตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง แต่มีถิ่นที่พักอาศัยเป็นปัจจุบันอยู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งจะใช้ เป็นสถานที่
จัดการศึกษา ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้)ระดับก่อน
ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ยื่ น ที่ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา กรณีครอบครัว จัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับ
ประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2) เวลาในการยื่ น ขออนุ ญ าต ครอบครั ว สามารถยื่ น ความประสงค์ จ ะขออนุ ญ าตจั ด
การศึกษาได้ปีละสองครั้ง โดยสอดคล้องกับการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
เช่น การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการรับเงินอุดหนุนการศึกษา ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้ปีการศึกษาละสองภาคเรียนคือภาคเรียนที่หนึ่ง ช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคม และภาคเรียนที่สอง ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
ขั้นตอนที่ 2 การยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ครอบครั ว หรื อผู้ จั ดการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานโดยครอบครั ว
สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตามแบบยื่นความประสงค์
ขอจัดการศึกษาและจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ/คณะทางาน ซึ่ งอาจประกอบด้ว ย รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญหรือ
เครือข่ายการศึกษาทางเลือก เพื่อร่วมเป็นคณะทางานวิชาการ ให้คาปรึกษาแนะนาที่เหมาะสม การส่งเสริม
คุณภาพ กระบวนการจั ดการเรี ย นรู้ และการวัดประเมิ นผล รวมทั้งร่ว มกับครอบครัวจัดทาแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัว ร่วมกันกาหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การจัดทาแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในการพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เป็นแผนการจัดการศึกษาที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ควรกาหนดระยะเวลา
ในการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทั้งนี้ แผนการจัดการศึกษา อาจทาความเข้าใจเพิ่มเติม ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และการ
ปรั บ ใช้ห ลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ส าหรั บ กลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะ ซึ่ ง
กาหนดให้ครอบครัวสามารถนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายด้วยกระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ที่แตกต่างกันได้ หรือสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนที่ต้องการเน้น หรือ
ความรู้ ทั กษะเฉพาะทางได้ต ามความเหมาะสม สามารถจัด เวลาเรี ยนเป็ นรายภาค รายปี หรือ ช่ว งชั้ น
ครอบครัวสามารถจัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่ง
คุณภาพของผู้เรียนทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ เวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์
สามารถปรับ ยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยให้มีเวลาเรียน
เหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้
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ขั้นตอนที่ 3 การยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
1. เมื่ อ แผนได้ รั บ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ จ ากคณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการแล้ ว
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาส่งยื่นแบบคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของเอกสารคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งต้องมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
3) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
4) ที่ตงั้ และแผนผังของสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
5) ส าเนาหลั ก ฐานวุ ฒิ ก ารศึก ษาของผู้ จั ดการศึก ษา ไม่ต่ ากว่ ามั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
เที ย บเท่ า เว้ น แต่ ผู้ จั ด การศึ ก ษาผ่ า นการประเมิ น โดยส านั ก งานว่ า เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถหรื อ
ประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา
6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันกาหนด ตามความ
มุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษา
1) กรณีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ ให้นาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) เอกสารการขอ
ย้ายสถานที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม ชื่อ -สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผู้เรียน สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของ
ครอบครัวและผู้เรียน ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการ
ศึกษา ระดับและประเภทการจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนด
ความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งให้
แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่ยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ
2) กรณีผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองหรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้นาหลักฐานการเรียนรู้เดิมเท่าที่มี
และชื่อ-สกุลครอบครัว ชื่อ -สกุลผู้เรียน สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรี ยน ที่ตั้งและ
แผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ระดับและประเภท การ
จัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนดความมุ่งหมาย หลักการและ
แนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มาประกอบการขออนุญาต เพื่อใช้ในการ
ประเมินเทียบโอนภายหลังการได้รับอนุญาตต่อไป
3) กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้อง
ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์การจัดการศึกษาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทับตราลงรับแบบคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ครอบครัว ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นการเริ่มนับระยะเวลาการขออนุญาตจัดการศึกษา และควรคานึงถึงการแจ้งผล
การพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดาเนินการดังนี้
1) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของคาขออนุญาตจัดการศึกษา
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2) เสนอคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา
สั่งการ
3) ประสานงานกับ กลุ่ ม พั ฒ นาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเสนอ คาขอ
อนุญาตจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยเร็ว
4) แจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นคาขออนุญาต จัดการศึกษา
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาตจัดการศึกษา โดยจัดทาเป็นประกาศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5) ส่งประกาศอนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัว ให้กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อของบประมาณ
สนั บ สนุ น ค่าใช้จ่ า ยส าหรั บ การจั ดศึ กษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (เงิ นอุดหนุนค่าใช้จ่า ยรายหั ว ) เสนอ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุญาต หรือไม่อนุญาต
จัดการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาต้องแจ้งเหตุผล และแนะนาให้ผู้ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวทราบ
ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ในกรณีผู้ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อาจทาหนังสือขอทบทวนมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดังกล่าว โดยให้
ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวทีจ่ ะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ไดรับแจ้งผลการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทาทะเบียนผู้เรียนสาหรับการศึกษาโดยครอบครัว
ทะเบียนผู้เรียนเป็นเอกสารควบคุมที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดขึ้น เพื่อการควบคุมตรวจสอบ
สถานภาพการเป็นผู้เรียนของบุคคลว่าเกิดขึ้นและสิ้นสุดเมื่อใด
1) การจัดทาทะเบียนผู้เรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทา
ทะเบียนผู้เรียน โดยใช้แบบพิมพ์ที่จัดจาหน่วยโดยองค์การค้าของ สก.สค. การกรอกเอกสารให้ดาเนินการ
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผู้เรียนสาหรับการศึกษาโดยครอบครัว (รายละเอียดใน
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว)
2) การออกเลขประจาตัวผู้เรียน สาหรับการศึกษาโดยครอบครัว เลขที่ออกให้ แก่ผู้เรียนคนใด
ในทะเบียนผู้เรียน ถือเป็ นเลขประจาตัวของผู้เรียนคนนั้น สาหรับการออกแบบบัต รประจาตัวผู้เรียนจาก
การศึกษาโดยครอบครัว ให้อยู่ในดุลยพินิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ
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แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อขอคาปรึกษาแนะนาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
คณะทางานวิชาการ/คณะทางานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมให้คาปรึกษา แนะนา หรือมีส่วนร่วม หรือปรับปรุงแก้ไขในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา

ครอบครัวปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาคณะทางานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวของสานักงาน ทั้งนี้ควรกาหนดการระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุงแก้ไข
ครอบครัวยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมแผนการจัดการศึกษา ที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่สานักงาน
ให้คาปรึกษาแนะนาโดยส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา อนุญาต
นาเสนอคาขออนุญาต
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ษาธิการจังหวัด
ศึกศึกษาธิ
การจังหวัด
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

ไม่อนุญาต

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้ง
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาทราบ

ครอบครัวทาหนังสืออุทธรณ์ ทบทวนมติ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ.
เพื่อของบประมาณ

สานักงานฯ เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาโดยด่วน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย
เงินอุดหนุนให้ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา

สานักงานแจ้งสิทธิการนาคดีไปฟ้องต่อศาล
ปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณา
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

บัตรประจาตัว
ประชาชน
บัตรประจาตัว
2) ประชาชน
1)

ทะเบียนบ้าน
3)
4)
5)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
สูติบัตร

หน่วยงาน
จานวน หน่วย
จานวนเอกสาร
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา เอกสาร
เอกสาร
กรมการ
1
2
ฉบับ (ของบิดา มารดา /รับรอง
ปกครอง
สาเนาถูกต้อง)
กรมการ
1
2
ฉบับ (ของผู้จัดการศึกษา กรณี
ปกครอง
มอบผู้จัดการศึกษา/
รับรองสาเนาถูกต้อง)
กรมการ
1
2
ฉบับ
(ของบิดามารดาและ
ปกครอง
ผู้เรียน/รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
กรมการ
1
2
ฉบับ
(ถ้ามี/รับรองสาเนา
ปกครอง
ถูกต้อง)
กรมการ
1
2
ฉบับ (ของผู้เรียน/รับรองสาเนา
ปกครอง
ถูกต้อง)

2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการเอกสารยื่น
ที่
ภาครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
แผนการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ที่ได้
1)
จัดทาร่วมกับ สพท.
หรือสถานศึกษาที่
มอบหมาย
วุฒิการศึกษาของ
ผู้จัดการศึกษา
2)
3) ใบประเมิน

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน หน่วย
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
สาเนา เอกสาร
2
ชุด
(1) รายละเอียดของแผน
ฯเป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)

1

2

1

2

ชุด

ชุด

(1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่ต่า
กว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
(1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่ากว่า
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หน่วยงาน
รายการเอกสารยื่น
ที่
ภาครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
ใบรับรองความรู้
ความสามารถ ของ
ผู้จัดการศึกษา
แผนผังที่ตั้งสถานที่
4) จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดย
ครอบครัว
5) เอกสารหลักการ
ศึกษา (ปพ. 1)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน หน่วย
เอกสาร นับ
สาเนา เอกสาร

1

2

ฉบับ

1

2

ฉบับ

6)

เอกสารการขอย้าย
สถานที่เรียน

-

1

2

ฉบับ

7)

หลักฐานการเรียนรู้
เดิม

-

1

2

ฉบับ

8)

รูปถ่ายผู้เรียน หน้า
ตรง ขนาด 1 นิ้ว

-

3

0

ฉบับ

9)

ใบรับรองแพทย์

-

1

2

ฉบับ

*ค่าธรรมเนียม*
ไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
(1) ระบุที่ตั้ง แผนผัง
สถานที่อย่างชัดเจน
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
(1) กรณีที่ผู้เรียนลาออก
จากการศึกษาในระบบ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
(1) กรณีที่ผู้เรียนลาออก
จากการศึกษาในระบบ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
(1) กรณีผู้เรียนย้ายจาก
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
(ไม่เกิน 6 เดือน)
(1) กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียนไม่
สามารถศึกษาในระบบ
ได้/
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ที่

ประเภทขั้นตอน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ตรวจสอบคาขอและ
30 นาที
กลุ่มส่งเสริม
เอกสารประกอบคาขอ
การจัดการ
ศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
15 วัน
กลุ่มส่งเสริม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอ
การจัดการ
จัดการศึกษา
ศึกษา

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

12 วัน

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา

3 วัน

หมายเหตุ
-

สานักงาน (เป็นขั้นตอน
ศึกษาธิการ การพิจารณา
จังหวัด
อนุญาต)
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4) ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
5) กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

แบบฟอร์มที่ใช้
1) แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทาแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2) แบบยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
3) แบบฟอร์มการจัดทาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4) แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
5) หนังสือรับรองที่อยู่ของนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในภูมิลาเนา
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6) คาขอมีบัตรประจาตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
7) บัตรประจาตัวผู้เรียนการศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัว
8) แบบคาร้องขอรับการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนหลายหรือเทียบเท่า
9) แบบรายงานการประเมินความรู้ความความสามารถหรือประสบการณ์เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนหลายหรือเทียบเท่า
****************************************
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยสิ ทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ระบุใ ห้
สานักงานหมายความว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลาเนา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกากับ
ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาทดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวระหว่างครอบครัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว/ผู้เรียน
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาต การเลิกจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
3. จัดทาเอกสารต่างๆ เช่น ทะเบียนผู้เรียน ระเบียนแสดงผล
การเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา เอกสารในการ
เทียบโอนผลการเรียน และเอกสารทางการศึกษาตามที่ระทรวง
ศึกษาธิการกาหนด
4 จัดให้มีคณะทางานวิช าการ/คณะทางานติดตามผลการจัด
การศึกษา/ คณะทางานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริม
คุณภาพเชิงวิชาการได้แก่ การจัดทาแผนการจัดการศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผล ประกอบด้วยบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เช่น ภาคี
เครือข่ายบ้านเรียน ภาคีเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาศาสนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นต้น
5. ประสานงานและส่ ง เสริ ม การจัด การศึ กษาโดยครอบครั ว
เป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษา
สถาบันการศึกษา หน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า
แผนการการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
6. ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็กและ
ครอบครัว ที่มีความประสงค์ในการจัดการศึกษา เช่น จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ให้บริการหรือประสานงานแหล่งเรียนรู้อื่นๆ แก่ครอบครัวผู้จัดการศึกษา
ใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษา
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บุคคล/หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่
7. วางแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการ เพื่อดาเนินงาน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
8. การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และผู้เรียนที่มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
9. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชนสังคม
และประเทศชาติอย่างเต็มที่ไร้ขีดจากัด
10. ติดตามดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
11. ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามสายงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและต่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอตามโอกาสที่เหมาะสม อันส่งผลต่อ
การพัฒนายกระดับความก้าวหน้าของงาน
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร ความรู้ในเวที
สาธารณะ เครือข่ายภาคสังคมข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจของสังคมโดยรวม
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีความสาเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นาคาขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว เสนอให้คณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาโดยเร็ว
2. จัดทาข้อมูลจากจานวนผู้เรียน ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว เสนอ
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอการสนับสนุน
งบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดสรรงบประมาณและแจ้งให้ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวทราบ
4. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. ร่วมเป็นคณะทางานวิชาการ/คณะทางานนิเทศติดตามผลการจัด
การศึกษา/คณะทางานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
นิเทศ ดูแล ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาตามบริบทที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของครอบครัว
รวมทั้งการติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้
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2. นิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไปอย่างมี
ระบบประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ครอบครัว ผู้จัดการศึกษา ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ อาจดาเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านเรียน/
ภาคเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เป็นต้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวและผู้เรียนที่มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
6. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เพื่อคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย่างเต็มที่ไร้ขีดจากัด
7. ประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและรายงานผล
การดาเนินงาน รองรับการประเมินภายนอก อันส่งผลต่อการพัฒนายกระดับ
ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. แจ้งการอนุมัติงวดตามบัญชีจัดสรร
2. ประสานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ให้กับผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว
3. ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้จัดการศึกษา/
ครอบครัว
4. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพื่อการตรวจสอบ
5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติกร)
ดูแล ช่วยเหลือให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวภายใต้บทบาท อานาจ หน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อกฎหมายกาหนด
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 12 และ
ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ว ยสิ ท ธิใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ระบุ ใ ห้
“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้โอนอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.ของจังหวัดนั้นๆ)
มีหน้าที่ กากับ ดูแล จัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด รวมถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
1. พิ จ ารณาอนุ ญ าตค าขออนุ ญาตจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดย
ครอบครัว และให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษา
แก่ครอบครัวที่ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคาขออนุญาตจัดการศึกษา
2. พิจารณาการเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในกรณี
ดังต่อไปนี้
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี เสนอคาขอเลิกจัดการศึกษา
ตามคาขอของครอบครัว
2.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติให้เลิกจัดการศึกษา
กรณี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเห็ น ว่ า ครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจั ด
การศึก ษา ไม่ จั ดการศึก ษาตามแผนการจั ด การศึ กษาตามข้ อ 2 (7) ของ
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.
2547 ให้สานักงานแนะนาให้ครอบครัวนั้นปรับปรุงการจัดการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หากครอบครัวดังกล่าวไม่ดาเนินการตามคาแนะนาให้
ส านั ก งานเสนอต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค รอบครั ว นั้ น เลิ ก จั ด
การศึกษา
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ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ระบุ
“ครอบครัว” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองหรือผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ “ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้จัดการศึกษา โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา

บทบาทหน้าที่
1. การเตรียมความพร้อม
1.1 สารวจความพร้อมของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
1.2 จัดเตรียมความพร้อมของครอบครัวได้แก่ ผู้จัดการศึกษา
ผู้สอนสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ
เพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น
1.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หรือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุ ท ธ ศั ก ร า ช
2546 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระเบียบ กฎหมายทางการ
ศึกษาที่ เกี่ยวข้องการพัฒ นาคุณภาพผู้ เ รียนแต่ล ะระดับชั้น ตามหลั กสู ต ร
แกนกลางฯ เป็นต้น
2. การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.1 ประสานการดาเนินงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
การจั ด จ าแผนการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ตามความมุ่ ง หมาย
หลักการ และแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ วย
การศึกษาแห่งชาติ
2.2 ยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว
2.3 ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การจัดแผนการจัดการศึกษา
3.1 ที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพผู้เรียน โ ด ย
จัดทาร่วมหรือภายใต้คาแนะนาของสานักงาน
3.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
4. การจัดการเรียนรู้
4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งควรประกอบด้วย
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน หาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และกาหนดอัตราความเร็วในการเรียนรู้ของตนได้
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4.3 สร้ า งแรงจู ง ใจใฝ่ เ รี ยนรู้ ด้ ว ยความตระหนั ก ในคุณ ค่ า และ
จุดมุ่งหมายของชีวิต
4.4 จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการตาม
ช่วงวัย โดยคานึงถึงลักษณะเฉพาะตัว สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออกพบ
ความถนัดความสนใจ จุดเด่น ข้อด้อยของตนเพื่อการพัฒนาพรสวรรค์ที่
โดดเด่นอย่างมีความสมดุลกับพัฒนาการด้านอื่นๆ
4.5 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกวิถีทางทุกโอกาส ทุก
สถานที่อย่างมีกระบวนการด้วยการซึมซับ รับรู้อย่างเป็นธรรมชาติ จาก
ประสบการณ์ตรงและการสัมผัส สัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ใน
ภาวะที่เป็นธรรมชาติ มีเสรีภาพ มี ค ว ามท้ า ทาย มี จิ น ตนาการหรื อ
สอดคล้องกับเรื่องราวในชีวิตจริงและเกิดจากความสนใจใฝ่รู้จากภายใน
4.6 สร้ า งสถานการณ์ ห รื อ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วาม
หลากหลายตามความสนใจของบุคคล เช่น โครงงานการศึ ก ษาเป็ น กลุ่ ม
ร่วมกับเด็ก/ผู้ใหญ่และครอบครัวอื่นๆ ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยว
ทัศนศึกษา ค่ายพักแรม การเข้าร่ว มกิจกรรมที่ส านักงาน/สถานศึกษา/
ชุมชน จัดขึ้น เช่น เทศกาลประเพณี กิจกรรมเสริมทักษะดนตรี กีฬา
ภาษา กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมพัฒนาสติ และสมาธิ ตลอดจนกิจกรรม
เสริมพื้นฐานงานอาชีพ งานบ้าน งานครัว ฯลฯ
4.7 จัดเก็บหลักฐาน/ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้ ม สะสมงานเรี ย นรู้
ของผู้เรียน หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5. กรณี ค รอบครั ว พบหรื อ ต้ อ งการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดย
ครอบครั ว ให้ กั บ เด็ ก ที่ มี ค วามเสี่ ย งพิ ก ารหรื อ เด็ ก พิ ก าร ให้ พิ จ ารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม ได้แก่
5.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องเด็ ก พิ ก าร ได้ แ ก่
ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านสังคม
5.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดซึ่งมี
ทุ ก จั ง หวั ด และขอรั บ บริ ก ารในเบื้ อ งต้ น จากศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษและ
หน่วยงานในพื้นที่ที่ให้บริการคนพิการ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดให้บริการเด็กพิการแบบไป - กลับ และศูนย์ การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษาที่ให้บริการเด็กพิการแบบไป-กลับ หรือแบบประจาพักค้าง
ในศูนย์
5.3 ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว สามารถศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ (เด็กพิการ 9 ประเภท) ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด
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บุคคล/หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6.1 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัด และประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
6.2 จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนมีผล
การเรียน หรือผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
7. จัดทารายงานผลการจัดการเรียนรู้
7.1 จัดทารายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
7.2 ประสานการดาเนินงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
8. การเทียบโอนผลการเรียน
ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องในการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อกาหนด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
9. การเลิกจัดการศึกษา/การย้ายภูมิลาเนา
ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม เพื่อขอเลิกจัด
การศึกษา หรือการย้ายภูมิลาเนาพร้อมเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
10. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา
ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอรับ
การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้แก่ บัตรประจาตัวผู้เรียน
งบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมี
ความประสงค์ต้องการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา (NT/O-NET/
GAT / PAT) การมีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารการขอใช้แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เป็นต้น
11. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก

ตัวอย่าง
แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ระดับ/................................................สพป./สพม..............................................
เขียนที.่ ......................................................
วันที่.......................เดือน....................พ.ศ.....
เรื่อง ยื่นความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ร่วมกับ สพป.สพม/.
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....... เขต..............................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน................................................................. ..อาชีพ......................................................
ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขที่............................................................... ถนน.....................................
ซอย........................................... แขวง/ตาบล......................................... อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์...............................E-mail……………………………………………………….
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจาอยู่ในปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............................................. ถนน........................................
ซอย........................................... แขวง/ตาบล......................................... อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์มือถือ…………………………………….
โทรสาร.....................................................................E-mail…………………………………………………………………….
มีความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับสพป .สพม/.ให้แก่
ด.ช.,ด.ญ.......................................................................................................................... .........
เลขประจาตัวประชาชน........................................เกี่ยวข้องเป็น.............................................................. ......
ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา...........................เป็นต้นไป

โดยมีผู้จัดการศึกษา คือ
นาย,สาวนาง,นาง,............................................เลขประจาตัวประชาชน.....................................
วุฒิการศึกษา............................................................. สถาบัน..................................... ...ปี พ.ศ. ......................
อยู่บ้านเลขที่.......................ถนน................................................. ซอย..............................................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
สถานที่จัดการศึกษา เลขที่ ................................................ ถนน...........................ซอย...................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด............................................
โทรศัพท์......................................................... โทรศัพท์มือถือ................................................................... .......
โทรสาร.....................................................................E-mail…………………………………………………………………….

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้









สาเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา ,
สาเนา หรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของครอบครัวผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา ,
สาเนา หรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน
สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน
ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษา
อื่น ๆ .................................................................... ......................................... ( โปรดระบุ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นความประสงค์
(.......................................................)

ตัวอย่าง
แบบยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

รูปถ่าย
นักเรียน

เขียนที่.......................................................
วันที.่ ...........เดือน..........................พ.ศ..................
เรื่อง

ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................
ด้วยข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว).............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.............................................อายุ..................ปี วุฒิการศึกษา......................................
อาชีพ...................................................ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน.............................................................
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจาอยู่ในปัจจุบัน...............................................................................................................
มีความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่
ด.ช., ด.ญ.,นาย,,นางสาว........................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.........................................................................เกี่ยวข้องเป็น ......................................
ในระดับการศึกษา ชั้น................................................................ ตั้งแต่ปีการศึกษา...........................เป็นต้นไป
ผู้จัดการศึกษาคือ
นาย, นาง,นางสาว ........................................................เลขประจาตัวประชาชน..................
วุฒิการศึกษา.....................................................................สถาบัน....................................................................
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..........................................ซอย....................................................................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................
สถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา เลขที่...............ถนน......................................ซอย.....................................................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวั ด..............................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
1. สาเนาหรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน
2. ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
3. สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
4. แผนการจัดการศึกษา
5. สาเนาหรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน
6. สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................ผู้ยื่นคาขออนุญาต
(........................................................)

ตัวอย่าง
แบบฟอร์มการจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
ชื่อ – สกุล บิดา........................................... วุฒิการศึกษา......................................................................
ประสบการณ์...........................................................................................................................................
อายุ..................................................................................... อาชีพ..........................................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
ชื่อ – สกุล มารดา.........................................กษาวุฒิการศึ...................................................................
ประสบการณ์...........................................................................................................................................
อายุ..................................................................................... อาชีพ..........................................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
2.ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
2.1 ระบบข้อมูลของผูเรียน
ชื่อ – สกุล ผู้เรียน ...........................................................................................................................
วัน เดือน ปีเกิด...................................................... อายุ...................................................................
ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.2 พัฒนาการเรียนของผู้เรียน (ความต้องการพิเศษ/ความสามารถพิเศษ/ระบุการพัฒนาการของผู้เรียน)
 พัฒนาการตามวัย
 พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ
 พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ
3. ระดับการศึกษาที่จัด
.............................................................................................................................................................
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
................................... .............................................................................................................................
.
................................................................................................................................. ..............................
.......................................... .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4.จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
................................................................................................................................................................
.................................................................. ..............................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................

5.รูปแบบการจัดการศึกษา (โปรดระบุ)
 จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน หรือ
ครอบครัวอื่น และมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน
 จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากรใน
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