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คํานํา
เจตนาแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มุงเนนใหประชาชน
ไดรับความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา โดยใหความสําคัญ และอิสระในการเลือกรับ
การศึกษาไดทุกรูปแบบ รวมทั้งใหการศึกษาทางเลือกไดรับความคุมครอง และการสงเสริม
ทีเ่ หมาะสมจากรัฐ ซึง่ เปนหลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดย
ความในมาตรา 42 ระบุวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน
การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตองไมขัด
ตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเปนหลักการสําคัญหนึ่งของการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 มาตรา 12 ที่กําหนดใหบุคคล ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสนองเจตนารมณดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงวาดวย
สิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 เพือ่ เปนทางเลือกในการจัดการ
ศึกษาใหแกบตุ รหลาน และสงเสริมใหภาคสังคมมีสว นรวมจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใหการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนไปตามเจตนารมณดงั กลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงจัดทําเอกสาร คูมือการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อิงตาม
หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (สําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ) เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัว ผูจัดการศึกษา ใชเปน
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครอบครัว ผูจัดการศึกษา ตลอดจนบุคลากร
ที่เกี่ยวของ และหนวยงานทางการศึกษาที่สนใจ มีความพรอมที่จะรวมพัฒนาผูเรียนใหไดรบั
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความสุข เปนคนดี คนเกง พรอมทัง้ ธํารงรักษาไวซงึ่ ความเปนไทย
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทที่ 1

บทนํา

บริบทสังคมไทย การปฏิรูปการศึกษา และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในการจัดการศึกษา
ไมเพียงประเทศไทยเทานั้นที่ใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา ทุกประเทศ
ในโลกก็เชนกัน เนื่องจากโลกที่วิวัฒน และไรพรมแดนผนวกกับพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนไปอยางรวดเร็ว
วิธีการเขาถึงความรูเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนที่จะตองปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของโลก และสังคมจากการจัดการศึกษาในอดีตที่
มุงเนนแตการศึกษาในระบบ เปนการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย ยืดหยุน สอดคลอง
กับความแตกตางของผูเ รียน ตรงตามธรรมชาติของการเรียนรู เปนการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
รูปแบบการจัดการศึกษาจึงเปลี่ยนแปลง จากเดิมรัฐเปนผูจัดการศึกษาใหกับ
ประชาชน มาเปนการเปดโอกาสใหองคกรทางสังคมมีสวนรวม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได
ตระหนัก และเห็นความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาบนความหลากหลายดังกลาว จึงได
ประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
เพื่อเปนทางเลือกในการจัดการศึกษาสําหรับครอบครัว และสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวม
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พรอมทัง้ ใหสทิ ธิประโยชนแกผจู ดั การศึกษา จึงนับไดวา ครอบครัวเปน
สวนสําคัญทีม่ บี ทบาทในการพัฒนา และสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2551 : คํานํา)
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหความสําคัญตอการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยไดดําเนินการใหมีกลไกทางกฎหมาย และสนับสนุนตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ภายใตหลักหรือกรอบในการดําเนินการ 5 ประการ ไดแก
1. สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว
2. พอแมจะตองมีอิสระในการดําเนินการ มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
3. มีความสอดคลองกับหลักการ และแนวทางในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
4. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
5. มีความเปนสากลเทียบเคียงกับตางประเทศได

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

2
กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดประกาศ
ใช “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551” และ “หลักเกณฑ และวิธีการ
ปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ”
เพือ่ ใหหนวยงาน และบุคคล ทีเ่ กีย่ วของในการจัดการศึกษามีความเขาใจทีช่ ดั เจนตรงกัน และ
เห็นแนวทางในการนําสิง่ ทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปสูก ารปฏิบตั ิ
ใหเหมาะสมกับบริบท และความตองการของผูเรียนกลุมเปาหมายตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
การศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะมีความแตกตางในมิติที่สําคัญ คือ
1. การศึกษาเฉพาะทางที่มีจุดเนนพิเศษ เชน กีฬา นาฏศิลป ปริยัติธรรม ฯลฯ
2. การศึกษาทีม่ แี นวคิด ปรัชญา จุดมุง หมายตางไปจากการศึกษาในระบบ ตองการ
การศึกษาแบบกาวหนา (Progressive) การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
3. การศึกษาทีส่ นองตอผูเ รียนทีม่ คี วามแตกตางทางธรรมชาติ ศักยภาพ ฐานะความ
เปนอยู ภูมิลําเนา เชน เด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีความถนัดเฉพาะทาง เด็กพิการ เด็กใน
ภาวะยากลําบาก เด็กในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เด็กไรสัญชาติ เปนตน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะจึงมีความหลากหลาย
รูปแบบ และมีความแตกตางกันในหลายมิติ ทั้งเปาหมาย วัตถุประสงคการจัดการศึกษา
จุดเนนหรือความตองการเฉพาะ ปรัชญาความเชือ่ และวิธกี ารบริหารจัดการ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจัดเปนการศึกษาของกลุม เปาหมายเฉพาะ ในสวนทีเ่ ปนการศึกษา แบบกาวหนา
หรือการศึกษาทางเลือก รวมทั้งเปนการศึกษาที่ตอบสนองตอผูเรียนที่มีความหลากหลาย
แตกตางรายบุคคล จึงจัดอยูในกลุมเปาหมายเฉพาะที่เปนการศึกษานอกระบบ และตาม
อัธยาศัยประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาการประถมศึกษา และสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ซึง่ ทําใหการปฏิบตั ใิ นระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดปรับเปลีย่ นภารกิจ ความรับผิดชอบออกไป
จากผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ  า นมา พบว า การจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ยั ง มี
ขอจํากัดบางประการทีต่ อ งสรางความเขาใจรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครอบครัว หรือผูจัดการศึกษา ไดแก
1. ดานการบริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีผูรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจใน แนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
2. ด า นความร ว มมื อ ประสานสั ม พั น ธ ระหว า งครอบครั ว กั บ ภาครั ฐ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียน ประสบการณรวมกัน การศึกษาวิเคราะห วิจัย และ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือกอื่นๆ
3. ดานการวัด และประเมินผลการเรียนรู ตามกฎกระทรวงที่ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกําหนดคุณภาพที่
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ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไวในมาตรฐาน และตัวชี้วัด 8
กลุมสาระการเรียนรู พบวายังขาดแนวปฏิบัติที่ยืดหยุน การประเมินผลผูเรียนดวยรูปแบบ
ที่หลากหลาย เนื่องจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสวนใหญจัดเปนการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย โดยมีการจัดการเรียนรูเปนไปตามธรรมชาติของตัวผูเรียน ตามความถนัด
หรือศักยภาพทีแ่ ตกตางกันของบุคคล ซึง่ ตองมีการปรับใชมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
ที่มุงไปในทางการวัดประเมินอยางเปนองครวม ตามสภาพที่แทจริงของผูเรียน เพื่อทําให
ทุกคนสามารถประสบผลสําเร็จไดตามวิถีทางที่เหมาะสม
4. ดานสิทธิประโยชนของครอบครัว ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ดําเนินการไดเฉพาะเรือ่ งเงินอุดหนุนการศึกษารายหัวสําหรับผูเ รียน สิทธิดา นอืน่ ๆ ยังดําเนิน
การไดนอย โดยเฉพาะการเขาถึงการบริการทางการศึกษา อาทิ การเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
รักษาดินแดน (รด.) การเขารับการฝกอบรม การแขงขัน การขอรับทุนทางวิชาการ ทุนการ
ศึกษา โครงการแลกเปลีย่ น ฯลฯ ตลอดจนสิทธิทจี่ ะไดรับการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อสราง
ความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับบุตร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงเล็งเห็นความสําคัญ ความจําเปนใน
การพัฒนา “คูม อื การดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว” ฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ ใหทกุ ฝายที่
เกี่ยวของใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแทนฉบับเดิม ซึ่งจะสรางความ
ชัดเจนใหกบั ครอบครัว/ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและเจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของ
ตลอดจนสาธารณชนผูส นใจทีต่ อ งการเรียนรูเ กีย่ วกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใหมคี วาม
รูความเขาใจในกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของแตละฝาย นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเติมสาระของเจตคติหรือทัศนคติที่ถูกตองตอสิทธิ
ของผูเรียน สิทธิของครอบครัว และวิธีการอันเหมาะสมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภายใตบริบทสังคมไทย เพื่อนําไปสูความรวมมือ และการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งถือเปนกุญแจแหงความสําเร็จของการ
ศึกษาที่แทจริง

หลักการ และแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 กําหนดใหบคุ คลยอมมีสทิ ธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจา ย ผูย ากไร ผูพ กิ ารหรือทุพพลภาพ หรือผูอ ยูใ นสภาวะยากลําบาก ตองไดรบั
สิทธิตามวรรคหนึง่ และการสนับสนุนจากรัฐเพือ่ ใหไดรบั การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอืน่
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชน
การเรียนรูด ว ยตนเอง และการเรียนรูต ลอดชีวติ ยอมไดรบั ความคุม ครอง และสงเสริมทีเ่ หมาะ
สมจากรัฐ และมาตรา 50 บุคคลยอม มีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียน
การสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง
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เทาทีไ่ มขดั ตอหนาทีข่ องพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 12 ทีก่ าํ หนด
วานอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหบคุ คล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ มีสทิ ธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงเปนสวนหนึง่ ของการจัดการศึกษาตามมาตรา 12
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ที่มุงเนนใหมีความยืดหยุนหลากหลาย และมีอิสระในรูปแบบ และวิธีจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย มีความตองการการศึกษา
เปนพิเศษ และขาดโอกาสทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็เปดโอกาส ใหบุคคลทั่วไปสามารถ
เขารับการศึกษาไดดวย

ความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
ไดกําหนดความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัววา เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัวแกผูเรียน ซึ่งครอบครัว หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเปน
ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย และผูจัดการ
ศึกษา หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายจากครอบครัวนัน้ ใหจดั การศึกษา
ใหแกบตุ รหลานดวยตนเอง และจะตองมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาไมตาํ่ กวามัธยมศึกษาตอนปลาย เวนแต
ผูจัดการศึกษาผานการประเมินโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วาเปนผูมีความรูความ
สามารถหรือประสบการณในการจัดการศึกษา โดยมีผเู รียนเปนบุตรหรือบุคคลผูอ ยูใ นปกครอง
ของครอบครัว (สกศ. 2551 หนา 5-7)
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ในประเทศไทยนิยมเรียกกัน
ในหมูครอบครัว ผูจัดวา “บานเรียน” ซึ่งใน “สารานุกรมวิชาชีพครู” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดพิมพขึ้นในป พ.ศ.2552 (หนา 221-224) ไดใหความหมาย
ไววา “การศึกษาที่มีบานเปนฐานของการเรียนรู” อันเปนรากฐานสําคัญตามวิถีชีวิตไทย
สรุปไดวา การศึกษาโดยครอบครัว หรือบานเรียน หมายถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ครอบครัวจัดใหแกผูเรียนโดยสิทธิคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษา
แบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย บนพืน้ ฐานของวัฒนธรรมไทยทีส่ ถาบันครอบครัวเปนรากฐานสําคัญทีส่ ดุ
ของชีวิต ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรูที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานการศึกษาชาติ
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สิทธิ และสิทธิประโยชนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดบญั ญัตใิ หความคุม ครอง และรับรองสิทธิเสรีภาพในการศึกษา
ของประชาชน สิทธิในการจัดการศึกษาทางเลือก การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่จะตองไดรับความคุมครอง และสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ และไดเนนยํ้า
เจตนารมณเรือ่ งสิทธิเสรีภาพทางการศึกษา เพิม่ เติมใหสมบูรณยงิ่ ขึน้ โดยเฉพาะในบทบัญญัติ
มาตรา 49 ทีก่ าํ หนดวา “บุคคลยอมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอ ยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”
ผูพ กิ ารหรือทุพพลภาพ หรือผูอ ยูใ นสภาวะยากลําบาก ตองไดรบั สิทธิตามวรรคหนึง่
และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือองคกรเอกชน การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและ
สงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งเปนกฎหมายนําการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู ไดบัญญัติ
หลักการสําคัญใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจ สรางความ
มี เ อกภาพด า นนโยบาย และมี ค วามหลากหลายในการปฏิ บั ติ ทํ า ให ก ารจั ด การศึ ก ษา
มีหลากหลายรูปแบบ ผูเรียนมีโอกาส และมีทางเลือกมากขึ้น ตามความแตกตาง และ
ความตองการของกลุม เปาหมายตางๆ สามารถเทียบโอนผลการเรียนระหวางกันได สอดคลอง
ตามหลักปรัชญาทางการศึกษา และแนวคิดทางวิชาการในสังคมฐานความรูป จ จุบนั ซึง่ ไดแก
1. บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย บุคคลซึ่งมีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ พิการ ทุพพลภาพ บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองไดรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนพิเศษ ไดรบั สิง่ อํานวยความสะดวก และรูปแบบการศึกษาทีเ่ หมาะสม
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (มาตรา 10)
2. บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
ไดรบั การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอม
ของครอบครัว (มาตรา 11)
3. ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 12)
4. บิดา มารดา ผูปกครอง และครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิไดรับ
สิทธิประโยชนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาแกบุตร
เงินอุดหนุนการศึกษา การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา การเขาถึง
บริการทางการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา (มาตรา 13, 14, 61 และมาตรา 66)
5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัวมีสถานะเปนสถานศึกษาเรียกวา
ศูนยการเรียน (มาตรา 18) และเมื่อเปนสถานศึกษาก็เชื่อมโยงไปถึงบทบัญญัติอื่นๆ ไดแก
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5.1 อาจจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือทัง้ สามรูปแบบ คือการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรา 15)
5.2 ตองยึดแนวการจัดการศึกษา ตามหมวด 4 (มาตรา 22-30)
5.3 การบริหารจัดการศึกษามีความผูกพันกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (มาตรา 34, 37)
5.4 เรื่ อ งที่ ไ ด รั บ การยกเว น เป น กรณี เ ฉพาะ : ศู น ย ก ารเรี ย นไม ต  อ ง
มีคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา 40) ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนยการเรียนไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 53)
นอกจากสิทธิทคี่ รอบครัวสามารถจัดการศึกษาไดแลวกฎหมายยังใหสทิ ธิประโยชน
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 13 กําหนดวาสิทธิประโยชนของบิดา มารดา
หรือผูปกครองไว ดังตอไปนี้
1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่ง
อยูในความดูแลที่ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสาํ หรับคาใชจา ยการศึกษาตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ในมาตรา 14 กําหนดวาบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีสิทธิ ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้
1) การสนับสนุนจากรัฐใหมคี วามรูค วามสามารถในการอบรมเลีย้ งดูบคุ คลซึง่ อยูใ น
ความดูแลรับผิดชอบ
2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด
3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสาํ หรับคาใชจา ยการศึกษาตามทีก่ ฎหมายกําหนด
สวนในมาตรา 61 กําหนดวาใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ตามความเหมาะสม และความจําเปน และมาตรา 66 กําหนดวาผูเรียนมีสิทธิไดรับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมี
ความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
จะเห็นไดวา รัฐไดกําหนดใหครอบครัวมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความ
ดูแล ไดรับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความ
พรอมของครอบครัว นอกจากนั้นยังไดกําหนดสิทธิ และสิทธิประโยชนไวในรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งรัฐ และครอบครัวจะตอง
ประสานการดําเนินการเพือ่ ใหบตุ รหรือบุคคลซึง่ อยูใ นความดูแลไดรบั การศึกษาตามกฎหมาย
ดังกลาว
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แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

การศึกษาโดยครอบครัวหรือบานเรียนเปนการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบหนึ่ง
ที่ ต อบสนองต อ เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
อยางเปนรูปธรรม มีรปู แบบแนวทางในการจัดการศึกษาแตกตางหลากหลายกันไปตามปรัชญา
ทัศนะความเชือ่ ทางการศึกษาของครอบครัว ตามสภาพของครอบครัวและผูเ รียน โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่เพิ่งเริ่มตนจัดการศึกษาบานเรียน มักจะจัดการเรียนคลายกับในโรงเรียน คือ
มีวิชาเรียน คาบเรียน ผูสอน หนังสือ แบบเรียน แบบฝกหัด การทดสอบ ตามแผนการศึกษา
ของครอบครั ว ซึ่ ง โดยส ว นใหญ จ ะเป น การกํ า หนดกรอบใหญ ๆ เอาไว และใช ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการในสวนที่เปนวิชาหลัก
แลวผสมผสานประยุกตกับหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ครอบครัวสนใจ เพราะตองการใหผูเรียน
มีพื้นฐานความพรอมทางวิชาการ หากจะกลับเขาสูการศึกษาในระบบเมื่อใดก็สามารถทําได
สวนครอบครัวที่มีประสบการณจะจัดการศึกษาโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุน และมีความเปนอิสระมากขึ้น ดวยการ
สลายความเปนวิชา และคาบเรียนการสอนลง มุงไปในทางตอบสนองความสนใจของผูเรียน
และสรางกระบวนการเรียนรูอยูในวิถีชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตาม ในความแตกตางนั้น
สามารถพบลักษณะรวมทีค่ วรเปนแกนหลักของการศึกษาเรียนรูแ บบบานเรียนได อยางนอย
ในเรื่องตอไปนี้
1. ปรับเปลี่ยนจากระบบชั้นเรียนมาเปนการศึกษารายบุคคล สรางกระบวนการ
เรียนรู ทีย่ ดื หยุน ตรงกับความสนใจ ความถนัดของตัวผูเ รียนทําใหผเู รียนทุกคน มีพฒ
ั นาการ
และประสบความสําเร็จไดตามธรรมชาติ และศักยภาพของตน
2. ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเปนคาบเรียนรายวิชา มาเปนการบูรณาการ
ทั้งวิชาการและวิถีชีวิต สามารถ เรียนรูไดในทุกวิถีทาง ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทามกลางการ
ดําเนินชีวติ ประจําวัน และการจัดกิจกรรมเปนการเฉพาะ อยางเปนระบบ เนนการปฏิบตั จิ ริง
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
3. ปรับเปลี่ยนสถานที่เรียนโดยใชบาน/ครอบครัวเปนฐานของการศึกษาเรียนรู
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูขึ้นในครอบครัว ฟนคืนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และ
จากกระบวนการ ที่ครอบครัวกําลังเรียนรูรวมกัน เรียนรูซึ่งกันและกัน ทายที่สุดแลวจึงมิใช
เพียงแคการเรียนการสอนแตจะเปนการพัฒนาวิถีชีวิตทั้งหมดของคนในครอบครัว ขยายไป
ถึงความสัมพันธกับญาติมิตร ชุมชน สังคม
4. ปรับเปลี่ยนการวัด และประเมินผลที่สะทอนพหุปญญา และพัฒนาการตาม
สภาพจริงของตัวผูเรียน ทําใหทุกคนมีความสําเร็จมีความกาวหนาเต็มตามศักยภาพ
5. ปรั บ เปลี่ ย นจากการศึ ก ษาแบบสหศึ ก ษามาเป น การจั ด การศึ ก ษาแบบ
ปจเจกบุคคลบนฐานของความรัก ความเมตตา ใกลชิดสงผลใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
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บทที่ 2

โครงสราง และบทบาทหนาที่ในการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีภารกิจเกีย่ วกับการจัดการ และการ
ส ง เสริ ม การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามกฎกระทรวงว า ด ว ยการแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ขอ 1 (5) มีอํานาจหนาที่
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ และประสาน
สงเสริมการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ บุคคล ครอบครัว
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขอ 3 (6) (ก) สํานักนโยบาย และแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มีอาํ นาจหนาทีจ่ ดั ทําขอเสนอนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขอเสนอนโยบาย
ในการสงเสริม และสนับสนุนเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบั น สั ง คมอื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให เ ป น ไปตามนโยบาย และมาตรฐาน
การศึกษา และประมวลขอเสนอนโยบาย จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวสําหรับผูเ รียน
การศึกษาโดยครอบครัว
สํานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน และ
พัฒนาการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามขอ 1 (5) ขอ 3 (8) (ก) ศึกษา
วิเคราะห รูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสวงหาความรวมมือ
หรือทุน เพือ่ การพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา และ (ข) ดําเนินการนํารอง
เพื่อใหสามารถนํารูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ และ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเปนหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ จัดทํามาตรฐาน
การศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกําหนดหลักเกณฑการปรับใช
หลักสูตร และเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทหนาที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ องการแบง สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และการ
แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 มีอํานาจหนาที่
ตามขอ 3 (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และขอ 5 ใหสวนราชการ
สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ ตาม (4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ (ข)
สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น และเพื่อการสงเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึง่ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจะตอง ประสานงาน
และสรางความเขาใจที่ตรงกันกับครอบครัวหรือผูจัดการศึกษาใหสามารถดําเนินการจัดการ
ศึกษาใหผูเรียนไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดกรอบโครงสราง
การบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามขอบขายภารกิจทีร่ บั ผิดชอบโครงสรางการบริหาร
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สพฐ.
สนผ.

สนก.

สวก.

สพป./สพม.
กลุมอื่นๆ

กสศ.

กนต.

ครอบครัว

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

บทบาทหนาทีข่ องผูเ กีย่ วของในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของฝายตางๆ ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัว/
ผูจัดการศึกษา ดังตารางที่ 1–3
ตารางที่ 1 บทบาทหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนวยงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

บทบาทหนาที่
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
1. เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน และพัฒนาการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามขอ 1 (5) ขอ 3 (8) (ก)
ใหเปนไปอยางมีระบบ บรรลุผลตามเปาหมายของภาคสวนตางๆ
อยางราบรื่น เรียบรอยมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห รูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และแสวงหาความรวมมือ เพื่อการพัฒนารูปแบบ และ
นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
3. ดําเนินการนํารอง เพื่อใหสามารถนํารูปแบบ และนวัตกรรม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ
4. สงเสริม และคุมครองสิทธิประโยชนของเด็ก และครอบครัว
อันพึงมีพึงได ในการจัดการศึกษา
5. สนั บ สนุ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพ การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางเต็ม
ตามศักยภาพ
6. กํากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให
เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
7. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในขอบขายการศึกษาทางเลือก
8. แสวงหาความรวมมือหรือทุน เพื่อการพัฒนารูปแบบ และ
นวัตกรรมในการจัดการศึกษา สรางสรรคเครือขายความรวมมือของ
ทุกภาคสวนในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
9. ประเมิ น และรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามสายงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และตอสาธารณะอยางสมํ่าเสมอตามวาระ
โอกาสที่เหมาะสม อันมีผลตอการพัฒนายกระดับความกาวหนา
ของงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

11
หนวยงาน

บทบาทหนาที่
10. เผยแพรประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสารความรู
ในเวทีสาธารณะ เครือขายภาคสังคมขาวสาร เพือ่ ความรูค วามเขาใจ
ของสั ง คมโดยรวม และมี ส  ว นร ว มในการพั ฒ นาการศึ ก ษาให มี
ความสําเร็จกาวหนายิ่งขึ้นไป
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ
สํานักนโยบาย และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดทําขอเสนอนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. จัดทําขอเสนอนโยบายในการสงเสริม และสนับสนุนเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามนโยบาย และมาตรฐาน
การศึกษา
3. ประมวลขอเสนอนโยบาย จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
รายหัวสําหรับผูเรียนการศึกษาโดยครอบครัว
4. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ
สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
1. เปนหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ จัดทํามาตรฐานการ
ศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ และเอกสาร
หลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ตารางที่ 2 บทบาทหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

หนวยงาน

บทบาทหนาที่

สํานักงาน
1. จัดใหมีคณะทํางานวิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการสงเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ และกระบวนการเรียนรูในการ
ประถมศึกษา/
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย บุคลากรจากกลุมสงเสริม
มัธยมศึกษา
การจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ศึกษา และกลุมอื่นที่เกี่ยวของ หรือครู อาจารย จากสถานศึกษา
2. รับ และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาตจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจารณา
3. พิจารณาออกเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา
4. ประสานงาน และสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ใหเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก การสราง
ความเขาใจอันดีระหวางครอบครัวผูจ ดั การศึกษากับเจาหนาทีภ่ าครัฐ
ในการพัฒนาแผนการเรียนรูเ สนอคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ตลอดจนการวัด และประเมินผลการจัดการศึกษา
5. สงเสริม สนับสนุน และคุมครองสิทธิประโยชนของเด็ก และ
ครอบครัวอันพึงมีพึงไดในการจัดการศึกษา เชน จัดใหมีแหลงเรียนรู
ใหบริการหรือประสานงานแหลงเรียนรูอื่นๆ แกครอบครัวผูจัดการ
ศึกษา ไดใชในการพัฒนาความรูความสามารถผูเรียนอยางเต็มตาม
ศักยภาพใหมีคุณภาพตามจุดมุงหมาย และมาตรฐานการศึกษา
6. วางแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการ เพื่อดําเนินงาน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเนื่อง
7. วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใน
ขอบขายการศึกษาทางเลือก ทีอ่ าํ นวยใหเกิดประสิทธิภาพการพัฒนา
ผูเ รียนไดผลผลิตผูเ รียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพถึงขีดสุดของศักยภาพของผูเ รียน
เปนรายบุคคล
8. สนับสนุนเครือขายความรวมมือของทุกภาคสวน ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชน
ตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางเต็มที่ไรขีดจํากัด

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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หนวยงาน

บทบาทหนาที่
9. กํากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
10. ประเมิ น และรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามสายงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และตอสาธารณะอยางสมํ่าเสมอตามโอกาส
ที่เหมาะสม อันสงผลตอการพัฒนายกระดับความกาวหนาของงาน
11. เผยแพรประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสาร ความรู
ในเวทีสาธารณะ เครือขายภาคสังคมขาวสารเพื่อความรูความเขาใจ
ของสั ง คมโดยรวม และมี ส  ว นร ว มในการพั ฒ นาการศึ ก ษาให มี
ความสําเร็จกาวหนายิ่งขึ้นไป
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในเบือ้ งตนสงเสริมใหสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนยประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เพือ่ เปนแหลงแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นการสงเสริมความรู
ความเขาใจ การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู การสงเสริม
การประกันคุณภาพภายใน และการเสริมสรางการมีสวนรวมของ
เครือขายและการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สําหรับ สพป./สพม.ทีม่ ศี กั ยภาพ และความพรอม ควรมีการ
ระดมความรวมมือของบุคลากร ครอบครัวหนวยงาน และองคกร
ตางๆ เพื่อความรวมมือ การสนับสนุน สงเสริมรวมมือกันในการ
จัดใหมีแหลงประสานงานกลาง เพื่อการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู
สรางสรรคกจิ กรรมการเรียนรู และการพัฒนาเครือขายการขับเคลือ่ น
การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว และการ
เผยแพรประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานรวมกัน
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ตารางที่ 3 บทบาทหนาที่ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา

หนวยงาน
ครอบครัว/
ผูจัดการศึกษา

บทบาทหนาที่
1. ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการรวมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวรวมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวตอสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
4. จั ด กระบวนการเรี ย นรู  ต ามแผนการจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัวอยางสรางสรรค
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในบาน หาสือ่ สนับสนุนการเรียนรู
มุงใหผูเรียนเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองและกําหนดอัตราความเร็ว ในการเรียนรูของตนได
4.2 สรางแรงจูงใจใฝเรียนรูด ว ยความตระหนักในคุณคา และ
จุดมุงหมายของชีวิต แทนการกระตุนดวยการแขงขัน และความเห็น
แกตนเอง
4.3 จัดกระบวนการเรียนรู ที่สอดคลองกับพัฒนาการตาม
ชวงวัยโดยคํานึง ถึงลักษณะเฉพาะตัว สรางโอกาสใหเด็กไดแสดงออก
พบความถนัด ความสนใจ จุดเดน ขอดอยของตน เพื่อการพัฒนา
ทางพรสวรรค ใ ห โ ดดเด น ขึ้ น อย า งมี ค วามสมดุ ล กั บ พั ฒ นาการ
ดานอื่นๆ
4.4 สรางโอกาสการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกวิถีทางทุกโอกาส
ทุ ก สถานที่ อ ย า งมี ก ระบวนการ ด ว ยการซึ ม ซั บ รั บ รู  อ ย า งเป น
ธรรมชาติ จากประสบการณตรง และการสัมผัส สัมพันธกับสิ่งตางๆ
ใหเด็กไดเรียนรู ในภาวะที่เปนธรรมชาติ มีเสรีภาพมีความทาทาย
มีจินตนาการหรือสอดคลองกับเรื่องราว ในชีวิตจริง และเกิดมาจาก
ความสนใจใฝรูจากภายในตัวเด็กเอง
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หนวยงาน

บทบาทหนาที่
4.5 สรางสถานการณหรือจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
หลากหลายตามความสนใจของบุคคล เชน โครงงาน การศึกษา
เปนกลุมรวมกับเด็ก/ผูใหญ และครอบครัวอื่นๆ เชน การเดินทาง
ทองเที่ยวทัศนศึกษา คายพักแรม การเขารวมงานเทศกาลประเพณี
กิจกรรมเสริมทักษะดนตรี กีฬา ภาษา กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรม
พั ฒ นาสติ และสมาธิ ต ลอดจนกิ จ กรรมเสริ ม พื้ น ฐานงานอาชี พ
งานบาน งานครัว เปนตน
5. วัด และประเมินผลการเรียนรูข องผูเ รียนตามหลักเกณฑ และ
วิธีการวัด และประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. จัดทํารายงานการวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และสภาพปญหาที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาตามที่สํานักงานกําหนด อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
7. จัดใหมีการเรียนซอมเสริมแกผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนไมผาน
การวัด ประเมินผล
8. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑ และวิธกี าร
ปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
9. รายงานการเลิกจัดการศึกษา และการยายภูมิลําเนาตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ครอบครัวควรสนับสนุน รวมมือกับ สพป./สพม. ที่มีศักยภาพ
และความพรอม ในการระดมความรวมมือของบุคลากร ครอบครัว
หนวยงาน และองคกรตางๆ เพื่อการสนับสนุน สงเสริมรวมมือกัน
ในการจัดใหมีแหลงประสานงานกลาง เพื่อการพบปะ แลกเปลี่ยน
เรียนรู สรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูของเยาวชน และการพัฒนา
เครือขายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว และการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงาน
รวมกัน
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บทที่ 3

แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว

ครอบครั ว มี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให กั บ บุ ต ร โดยรั ฐ จะต อ งให
ความคุมครอง และสงเสริมอยางเหมาะสม ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในการกําหนดใหมีการยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา ที่สําคัญคือ
การสรางความสัมพันธฉนั ทกลั ยาณมิตรระหวางครอบครัวกับบุคลากรของสํานักงานเพืน้ ที่
การศึกษา ไดทาํ ความเขาใจในขอตกลงเบือ้ งตนรวมกัน เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดตอผูเ รียน
โดยแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบงเปน 6 ประเด็นดังนี้
1. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. การวัด และประเมินผลการเรียนรู
4. การเทียบโอนผลการเรียน
5. การยายภูมิลําเนา
6. การเลิกจัดการศึกษา

1. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว

การสรางความเขาใจเบื้องตนรวมกัน ควรเริ่มจากเหตุผลที่ครอบครัวสนใจหรือ
ตัดสินใจที่ จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว นําไปสูเรื่องปรัชญา ทัศนะ แนวคิด ความคาดหวัง
เปาหมายคุณภาพ และแนวทางการจัดการศึกษาแกบุตร ซึ่งครอบครัวผูจัดการศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณารวมกันถึงพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน โดย
เนนลักษณะเฉพาะตัว เชน ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ฯลฯ หากเด็กมีความ
ตองการพิเศษ ทั้งในทางบกพรอง พิการ หรือมีแววปญญาเลิศ จําเปนตองมีรูปแบบ
วิธีการเรียนรูตางจากเด็กทั่วไป ตองพิจารณาใหไดรับโอกาสเปนพิเศษ ตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายการศึกษาแหงชาติกําหนดใหภาครัฐจะตองใหการดูแลชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกแกเด็กกลุม นีอ้ ยางเหมาะสม สิง่ สําคัญเรือ่ งหนึง่ คือ ความรู และทักษะทีจ่ าํ เปน
ของผูทําหนาที่ “ผูจัดการศึกษา” ที่อาจเปนบุคคลในครอบครัวหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากครอบครัว รวมถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต อาชีพของครอบครัว การใชเวลา สิ่งที่จะชวย
สนับสนุนการเรียนรูของบุตร เปนตน

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

17
ครอบครัวทีส่ นใจหรือมีความประสงคทจี่ ะจัดการศึกษา สามารถติดตอกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามภูมิลําเนา
ศูนยประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสวนกลาง กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษาทางเลือก และองคกรเครือขาย เพื่อการสรางความเขาใจเบื้องตน ตลอดถึงเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการ ยื่นคําขออนุญาต และขั้นตอนการขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.1 ความรูพื้นฐานในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.1.1 สถานที่ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าต คื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามภูมิลําเนา โดยดําเนินการดังนี้
1) ครอบครัวทีป่ ระสงคจะจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ยืน่ คําขอ
อนุญาตที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตามภูมิลําเนา
2) ครอบครัวที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ยืน่ คําขออนุญาตไดทงั้ ทีส่ าํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทีม่ คี วามพรอมใน
การจัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ตามภูมิลําเนา
3) ครอบครัวทีป่ ระสงคจะจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ยื่นคําขออนุญาตที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ตามภูมิลําเนา
ภูมิลําเนา หมายถึง สถานที่อยูของบุคคลตามกฎหมาย หรือตามที่อยูในทะเบียน
บาน หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบานอยูที่หนึ่ง แตมีถิ่นที่พักอาศัยเปนปกติปจจุบันอยูอีก
ที่หนึ่ง ซึ่งจะใชเปนสถานที่จัดการศึกษา ใหยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ถิ่นที่อยูอาศัยปจจุบันได
สําหรับครอบครัวที่ตองเดินทางไปมาระหวางประเทศบอยครั้ง จากเหตุของอาชีพ
ใหยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานตามกําหนดขางตน โดยจะตองมีขอตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดสงรายงานผลการจัดการศึกษาของผูเรียน และวิธีการที่จะทําใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
1.1.2 เวลาในการยื่นขออนุญาต ครอบครัวสามารถยื่นคําขอไดตามความ
จําเปน ทั้งนี้อาจกําหนดใหครอบครัวสามารถยื่นคําขอไดปละสองครั้ง โดยสอดคลองกับการ
เปดปดภาคเรียนของสถานศึกษา เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
หรือการรับเงินอุดหนุนการศึกษา เปนตน
1.1.3 เอกสารหลักฐาน
1) กรณีผเู รียนลาออกจากการศึกษาในระบบ ใหนาํ หลักฐานการศึกษา
(ปพ.1) เอกสารการขอยายสถานทีเ่ รียนจากสถานศึกษาเดิม ชือ่ -สกุลครอบครัว ชือ่ -สกุลผูเ รียน
สําเนาภาพถายทะเบียนบานของครอบครัว และผูเรียน ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่ซึ่งใชจัดการ
ศึกษา สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสํานักงานรวมกันกําหนดความมุงหมาย หลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาตามกฏหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ พรอมทั้งใหแจงสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเดิมตองดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วกับผูเ รียนทีย่ งั อยูใ นการศึกษา ภาคบังคับ
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2) กรณีผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองหรือจากแหลงเรียนรูตางๆ ใหนํา
หลักฐานการเรียนรูเ ดิมเทาทีม่ ี และชือ่ -สกุลครอบครัว ชือ่ -สกุลผูเ รียน สําเนาภาพถายทะเบียน
บานของครอบครัวและผูเ รียน ทีต่ งั้ และแผนผังสถานทีซ่ งึ่ ใชจดั การศึกษา สําเนาหลักฐานวุฒิ
การศึกษาของผูจัดการศึกษา ระดับ และประเภท การจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษา
ทีค่ รอบครัว และสํานักงานรวมกันกําหนดความมุง หมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา
ตามกฏหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ มาประกอบการขออนุญาต เพื่อใชในการประเมิน
เทียบโอนภายหลังการไดรับอนุญาตตอไป
1.1.4 การระบุระดับการศึกษาทีจ่ ะจัด ครอบครัวสามารถขออนุญาตจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือระบุเฉพาะระดับใดระดับหนึง่ กอน และเมือ่ จบการศึกษาในแตละระดับ
นั้นแลวก็สามารถจัดการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไดโดยตลอด โดยแสดงแผนการจัดการ
ศึกษาใหคณะกรรมการเขตพื้นที่รับทราบ หรือพิจารณาเห็นชอบ
1.1.5 การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) มอบหมายผูรับผิดชอบสรางความเขาใจเบื้องตนกับครอบครัว ใน
ภาพรวมของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และขอมูล ความรู ความคิดเห็นของครอบครัว
ในเรื่องเกี่ยวกับ
(1) แนวคิดความเปนมา หรือความประสงคทจี่ ะจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ความมุง หวังในการพัฒนาผูเ รียน คุณลักษณะของผูเ รียน เชน มีความสามารถพิเศษ
หรือเปนเลิศในดานใด หรือมีพัฒนาการเปนปกติสมวัย หรือมีความตองการพิเศษ บกพรอง
พิการ ทุพพลภาพ เปนตน ซึ่งใหถือเปนหนาที่ที่จะตองใหคําปรึกษา ชวยสนับสนุนใหความรู
และสรางความพรอมใหกับครอบครัว
(2) พื้นฐานความเขาใจของครอบครัวเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตามสิทธิ และตามระเบียบกฏหมาย ที่ใหการคุมครอง และสงเสริมขอปฏิบัติเพื่อใหมี
บรรทัดฐานคุณภาพ ความเปนเอกภาพ ของชาติ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กฏกระทรวงวาดวยสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ขั้นตอน และแนวทางโดยรวมของการขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตระหนักใน
บทบาทหนาทีข่ องตนในการดําเนินการจัด และสวนทีจ่ ะไดรบั ความรวมมือสงเสริมสนับสนุน
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) การจัดทําแผนการจัดการศึกษา ครอบครัว และสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารวมกันกําหนดตามความมุง หมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ โดยขั้นตอนรายละเอียดการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวนั้น ควรเปนอิสรภาพของครอบครัวเปนหลักที่จะเปนผูออกแบบ
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จัดวางใหเหมาะสมกับเปาหมายคุณภาพผูเรียน ซึ่งครอบครัว/ผูจัดการศึกษาสามารถปรับใช
ตามศักยภาพผูเรียน และบริบทของครอบครัว และชุมชน โดยเจาหนาที่ หรือคณะทํางาน
วิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหการพิจารณา
รวมคิด รวมใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 ใหเกิดความเหมาะสมทางวิชาการ แสดง
ถึงประสิทธิภาพ อันนาจะนํามาซึง่ ความสําเร็จบรรลุผลในการจัดการศึกษาไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพผูเรียนรายบุคคล
2) ตรวจสอบความครบถ ว นถู ก ต อ งของเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
3) เสนอคํ า ขออนุ ญ าตจั ด การศึ ก ษาให ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษา พิจารณา และแจงผล การพิจารณาแกครอบครัวที่ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั คําขออนุญาตจัดการศึกษา ทัง้ นีค้ รอบครัวสามารถเริม่ จัดการ
ศึกษาไดตั้งแตวันที่ยื่นคําขออนุญาต
4) จัดทําทะเบียนผูเรียนสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว สํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีหนาทีก่ าํ กับ ดูแลใหผเู รียนทีอ่ ยูใ นวัยเรียนทุกคนไดรบั การศึกษา ทะเบียน
ผูเรียนจึงเปนเอกสารควบคุมที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดขึ้น เพื่อการควบคุมตรวจสอบ
สถานภาพการเปนผูเรียนของบุคคลวาเกิดขึ้น และสิ้นสุดเมื่อใด
(1) การจัดทําทะเบียนผูเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า ทะเบี ย นผู  เรี ย น โดยใช แ บบพิ ม พ ที่ จั ด จํ า หน ว ยโดย
องคการคาของคุรุสภา การกรอกเอกสารใหดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การใชทะเบียนผูเรียนสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว (รายละเอียดใน เอกสารหลักฐานการ
ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว)
(2) การออกเลขประจําตัวผูเ รียน สําหรับการศึกษาโดยครอบครัว
เลขที่ที่ออกไวแกผูเรียนคนใดในทะเบียนผูเรียน ถือเปนเลขประจําตัวของผูเรียนคนนั้น
สําหรับการออกแบบบัตรประจําตัวผูเ รียนจากการศึกษาโดยครอบครัว ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ
1.2 ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ครอบครัวทีม่ คี วามประสงคขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใหยนื่ ขออนุญาต
ตามขั้นตอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แสดงไดตามแผนภูมิที่ 2 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

พิจารณา
คําขอ

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

นําเสนอ
คําขอ

อนุญาต
(ภายใน 30 วัน)

ปรับปรุงแผน

ปรับปรุงแผน

คณะทํางาน
วิชาการ

แจงผล
การพิจารณา

ยื่นคําขอ

จัดทําแผน

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

ครอบครัว

หมายเหตุ
1. ครอบครัวสามารถติดตอประสานงานกับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือขายครอบครัว สถานศึกษาทางเลือก
และศูนยประสานงานวิชาการ เพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนในความรูพื้นฐานในการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว
2. ครอบครัวจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เมื่อเสร็จสิ้นแลวให
ดําเนินการยืน่ คําขอตามแบบยืน่ คําขออนุญาตการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นําเสนอแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตอคณะทํางานวิชาการเพือ่ พิจารณา
โดยเจาหนาที่ หรือคณะทํางานวิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใหการพิจารณารวมคิด
รวมใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึ่งความ
สําเร็จบรรลุผลในการจัดการศึกษาไดอยางมีคณ
ุ ภาพ สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพผูเ รียน
รายบุคคล หากมีการปรับปรุงแผนการศึกษาโดยครอบครัว สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแจง
ใหครอบครัวทราบโดยเร็ว เพือ่ ปรับปรุงแผนการศึกษา และสงคืนกลับมายังสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นําเสนอแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตอคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อเห็นชอบอนุญาตใหครอบครัว
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา แจงผลการพิจารณาไปยังครอบครัว
5.1 หากไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได
5.2 หากมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา แจงใหครอบครัวทราบโดยเร็ว
เพื่อดําเนินการปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่ไดระบุไว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่ใหความเห็นชอบ อนุญาตใหครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
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กฎกระทรวงฯ ขอ 2 (7) กําหนดใหแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว มาจาก
ครอบครัว และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมกันกําหนดตามความมุงหมาย
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งในทาง
ปฏิบตั คิ วรใหเปนอิสรภาพของครอบครัวเปนหลัก ทีจ่ ะเปนผูอ อกแบบจัดวาง ใหเหมาะสมกับ
พื้นฐานศักยภาพผูเรียน และบริบทของครอบครัว และชุมชน โดยเจาหนาที่หรือคณะทํางาน
วิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหการพิจารณา
รวมคิด รวมใหคําปรึกษาแนะนําใหเกิดความเหมาะสมทางวิชาการ แสดงถึงประสิทธิภาพ
อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จบรรลุผลในการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนรายบุคคล
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความสําคัญในการพัฒนาผูเ รียนตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ เปนกรอบทิศทางการเรียนรูโดยรวมของการจัดการศึกษาในแตละระดับ
หรือครอบคลุมการจัดการศึกษาขัน้ ฐาน รวมทัง้ เปนเครือ่ งมือระหวางครอบครัวผูจ ดั การศึกษา
กับผูร บั ผิดชอบของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในการสงเสริม และรับรองผลใหนาํ ไปสูค วาม
สามารถในการปฏิบัติของทุกฝายไดอยางมีคุณภาพ และมีความสุข
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกําหนดจุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 8 กลุม
สาระการเรียนรูใ หเปนเปาหมาย และกรอบทิศทาง เพือ่ ใหทกุ ฝายทีเ่ กีย่ วของใชในการพัฒนา
ผูเรียน โดยไดเปดใหการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ สามารถปรับใชหลักสูตร
ไดตามความเหมาะสมกับสภาพ และบริบทของแตละกลุมไดอยางมีคุณภาพรวมกันใน
ระดับชาติ ทัง้ นี้ เปนไปตาม “หลักเกณฑ และวิธกี ารปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
การศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาของกลุมเปาหมายเฉพาะ อยูในกลุมที่เปน
การศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมายตางไปจากการศึกษา
ในระบบ ที่ตองการการศึกษาแบบกาวหนา เปนการศึกษาทางเลือก รวมทั้งเปนการศึกษา
ที่ตอบสนองตอผูเรียนตามความแตกตางรายบุคคล แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
จึงสามารถปรับใชหลักสูตรแกนกลางฯ ได อาทิ ครอบครัวสามารถจัดเวลาเรียนเปนรายภาค
รายป หรือชวงชั้นก็ได โดยเวลาเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ
สามารถปรับยืดหยุนตามบริบท จุดเนน ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยให
มีเวลาเรียนเหมาะสมทีจ่ ะพัฒนาผูเ รียนใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท ปี่ รับใช และ
ครอบครัวจัดตาม 8 กลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางฯ หรือหลอมรวมบูรณาการ
เปนกลุมประสบการณตางๆ ไดตามความเหมาะสม เปนตน ซึ่งจะสงผลตอแนวปฏิบัติการ
เขียนแผนในแตละองคประกอบสําคัญของแผน
องคประกอบของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว
1.1) ระบุขอมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุลบิดา มารดา วุฒิการศึกษา ประสบการณ
อายุ อาชีพ ที่อยู
1.2) เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว อธิบายถึงแนวคิด ความเชือ่
เหตุผลหรือปรัชญาที่เปนสาเหตุใหครอบครัวจัดการศึกษา
2. ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
2.1) ระบุขอมูลของผูเรียน ไดแก ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด อายุ ประวัติ
การศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมากอน)
2.2) พัฒนาการของผูเ รียน เปนสวนทีร่ ะบุพฒ
ั นาการดานตาง ๆ ของผูเ รียน
ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ความถนัด ความสนใจ ความบกพรองหรือความ
สามารถที่สะทอนแววฉลาด ที่ควรไดรับการดูแลชวยเหลือหรือสงเสริมสนับสนุนเปนพิเศษ
3. ระดับการศึกษาทีจ่ ดั ใหระบุวา ประสงคจะจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือเฉพาะ
ในระดับใดกอน เชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. จุดมุง หมายของการจัดการศึกษา ครอบครัวยึดตามจุดหมาย สมรรถนะ และ
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คุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 แลวสามารถ
เพิ่มเติมจุดมุงหมายตามความคาดหวัง ตามปรัชญา ความเชื่อของครอบครัว และ หรือตาม
ความถนัดความสนใจตามศักยภาพของผูเรียน
5. รูปแบบการจัดการศึกษา ใหระบุรูปแบบการจัดการศึกษาตางๆ ที่ครอบครัว
ประสงคจะจัดการศึกษารูปแบบใด เชน
5.1) จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไมสามารถรวมกิจกรรม
กับกลุมบานเรียนหรือครอบครัวอื่น และมีความสนใจเฉพาะดานแตกตางกัน
5.2) จัดการศึกษาแบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น โดย
มีการเขาไปใชทรัพยากรในโรงเรียนหรือเขาไปทํากิจกรรมรวมกัน เนื่องจากตองการใหบุตร
ไดมีความรูประสบการณ ที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบโรงเรียน
5.3) จัดการศึกษาแบบกลุม ครอบครัวทีม่ แี นวคิดคลายๆกัน เปนการจําลอง
สังคมเล็กๆ เชื่อวาการ เชื่อมโยงกับกลุมเปนการชวยเสริมพัฒนาการของบุตรได
5.4) จัดการศึกษาแบบรวมศูนย จัดการแบบศูนยการเรียน เนือ่ งจากตองการ
ใหบุตรมีสังคม พอแมทํางานนอกบานทั้งคู จึงมอบหมายใหผูที่เห็นวามีความเหมาะสมมา
ทําหนาที่จัดกระบวนการเรียนรู
5.5) อื่นๆ (ระบุ)
6. การจัดสาระการเรียนรู ระบุขอ มูลทีแ่ สดงใหทราบวาครอบครัวจะจัดการเรียน
รูท สี่ อดคลองกับความรู ทักษะ คานิยมทีผ่ เู รียนควรเรียนรู 8 กลุม สาระการเรียนรู คุณลักษณะ
เพื่อจะชวยนําพาใหบรรลุคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งครอบครัวสามารถจัดการเรียน
การสอนแยกเปนรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเปน
กลุมประสบการณตางๆ ไดตามความเหมาะสม เชนกลุมประสบการณความรูในธรรมชาติ
กลุ  ม ประสบการณ ค วามรู  ใ นตนเอง และสั ง คม กลุ  ม ประสบการณ ค วามรู  ใ นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม เปนตน
การจัดสาระการเรียนรู ใหเหมาะสมกับจุดมุง หมายการพัฒนาผูเ รียนทีส่ อดคลองกับ
ศักยภาพตามความถนัด/ความสนใจ/ความสามารถพิเศษ และความตองการพิเศษของผูเ รียน
แตละคน โดยอาจมีจดุ เนน การเรียนรูท มี่ ากนอยกวากันในแตละสาระหรือกลุม ประสบการณ
การเรียนรู ซึ่งสามารถแสดงเปนสัดสวน เปนคารอยละ โดยอาจจะมีคานํ้าหนักที่เหมือนหรือ
ตางกันในแตละชั้นป (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษา เปนรายชั้นป) หรือแตละชวงชั้น หรือ
แตละระดับการศึกษา (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเปนชวงชัน้ หรือเปนระดับการศึกษา)
ในแตละกลุมประสบการณ ใหแสดง เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง เชื่อมโยงกับความรู
ทักษะ และคุณลักษณะสําคัญที่ระบุไวเพื่อพัฒนาผูเรียนเกิดคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) พรอมทั้งใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ ธรรมชาติ
การเรียนรู ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผูเรียน โดยสามารถที่จะจัดเวลาเรียน
เปนรายภาค รายป หรือ ชวงชั้นก็ได
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เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวังในแตละกลุมประสบการณ สามารถปรับ และ
พัฒนาใหมีความเหมาะสมระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูได
ทั้งนี้ มีขอที่ควรทําความเขาใจเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาเปนรายบุคลตาม
หลักพหุปญญา คือผูเรียนบางคนมีความสามารถที่เปนจุดเดนที่อาจพัฒนาไดเร็วกวาเกณฑ
ปกติ สวนเรื่องที่ไมถนัดอาจตองการเวลาในการพัฒนามากกวาเกณฑปกติ ซึ่งเปนเรื่องตาม
ธรรมชาติ สวนที่โดดเดนเห็นชัดหรือเริ่มมีแนวโนมจึงควรพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ สวนที่
ไมถนัดเปนจุดออนควรวางแนวทางเสริมใหมีความสมดุลยิ่งขึ้น พรอมทั้งควรมุงเนนใหความ
สําคัญกับมาตรฐานทักษะกระบวนการ (Performance Standard) อยางมีความยืดหยุนได
ในมาตรฐานเนือ้ หา (Content Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุน ในการกําหนดเกณฑขนั้ ตํา่
ของการวัด และประเมินผลไวในบางกลุมประสบการณ สําหรับผูเรียนที่มีความจําเปน
มีลักษณะหรือความตองการพิเศษตางจากผูเรียนทั่วไป
การจัดสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ ใหเหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียนอยาง
สอดคลองกับศักยภาพตามความถนัด/ความสนใจ/ความสามารถพิเศษ และความตองการ
พิเศษของผูเรียนแตละคน จึงควรใหมีจุดเนนการเรียนรูที่มากนอยกวากันในแตละสาระ
หรือกลุมประสบการณการเรียนรู ซึ่งสามารถแสดงเปนสัดสวน เปนคารอยละ โดยอาจจะมี
คานํ้าหนักที่เหมือนหรือตางกันในแตละชั้นป (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเปนรายชั้นป)
หรือแตละชวงชั้น และแตละระดับการศึกษา (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเปนชวงชั้น
หรื อ เป น ระดั บ การศึ ก ษา) ดั ง ตั ว อย า งการกํ า หนดสั ด ส ว นค า นํ้ า หนั ก ของแต ล ะสาระ/
กลุมประสบการณในภาคผนวก จ
7. การจัดกระบวนการเรียนรู ใหระบุวิธีการจัดการเรียนรูของครอบครัวให
สอดคลองกับจุดมุงหมาย ของการจัดการศึกษา และสาระการเรียนรูที่ครอบครัวกําหนด เชน
การทําโครงงาน ศึกษา แหลงเรียนรู การปฏิบัติจริง การทํากิจกรรมรวมกับผูเรียนในระบบ
โรงเรียน การทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกับเครือขายการเรียนรูอื่นๆ เปนตน
ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพ สามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครอบครัว/ผูจัดการศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบตามปรัชญา และความตองการ ในการพัฒนาใหผูเรียน
บรรลุ คุ ณ ภาพตามเป า หมายที่ ค าดหวั ง โดยอาจสอดแทรกบู ร ณาการสาระวิ ช า/กลุ  ม
ประสบการณตางๆ รวมทั้งสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคเขาดวยกัน ตาม
แนวคิดหรือปรัชญาการศึกษา สภาพ และบริบทที่มีลักษณะเฉพาะ และควรใหผูเรียนไดฝก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ มีการประยุกตความรูมาใชใน
สถานการณตางๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหคิดได ทําได
คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
สําหรับ โครงสรางเวลาเรียน หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ กําหนดใหการศึกษาโดย
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ครอบครัวสามารถจัดเวลาเรียนเปนรายภาค รายป หรือชวงชัน้ ได โดยเวลาเรียนของแตละ
กลุม สาระการเรียนรู/ กลุม ประสบการณ สามารถปรับยืดหยุน ตามบริบท จุดเนน ปรัชญาของ
การจัดการศึกษาของครอบครัว โดยใหมเี วลาเรียนเหมาะสมทีจ่ ะพัฒนาผูเ รียนใหเกิดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรูที่ปรับใช
8. การวัด และประเมินผลการเรียนรู ใหระบุแนวทางการประเมินผลโดยรวม
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งใหความ
สําคัญกับการประเมินตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การพูดคุย การใชคําถาม
การสังเกต การเขียนสะทอนการเรียนรู การประเมินการปฏิบตั ิ การแสดงออกในการปฏิบตั งิ าน
การประเมินดวยแฟมสะสมงาน แบบทดสอบ การประเมินตนเอง เปนตน เพื่อใหทราบวา
ผูเ รียนบรรลุตามสาระการเรียนรู/ กลุม ประสบการณเพียงใด และควรพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะ และพัฒนาการของผูเรียน เพื่อใหการวัด และประเมินผล เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตามมาตรฐานการเรียนรู
9. อืน่ ๆ (ครอบครัวสามารถเพิม่ เติมรายละเอียดทีเ่ ห็นวาเปนประโยชนตอ ผูเ รียนได)

3. การวัด และประเมินผลการเรียนรู

3.1 แนวทาง/วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู
การวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน เนื่องจาก
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข องผูเ รียนใหประสบผลสําเร็จนัน้ ผูเ รียนจะตองไดรบั การพัฒนา
ใหบรรลุตามเปาหมายคุณภาพผูเ รียนทีม่ งุ หวัง ซึง่ เชือ่ มโยงกับความรู ทักษะ และคุณลักษณะ
สําคัญทีร่ ะบุไวในมาตรฐานการเรียนรู และตัวชีว้ ดั ทีค่ รอบครัวปรับใช ใหเหมาะสมกับลักษณะ
เฉพาะธรรมชาติการเรียนรู ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผูเ รียน ซึง่ เปนคุณภาพ
ที่ตองการใหเกิดแกเยาวชนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวัด และประเมินผลการเรียนรูควรอยูบนหลักการพื้นฐาน คือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู และเพือ่ ตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะการประเมินเพือ่ การพัฒนาการเรียน
รูนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ควรมีการดําเนินการเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหไดขอมูล
ที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน และแกไขขอบกพรองตางๆ อยางตอเนื่อง
สําหรับการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนนั้นเปนการตรวจสอบแลวตัดสินวา ผูเรียนมีการ
พัฒนาอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการ
เรียนรูตอไป
สิง่ สําคัญทีม่ ผี ลอยางยิง่ ตอประสิทธิภาพ และความนาเชือ่ ถือของการวัด และประเมินผล
ไดแก วิธีการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมิน ควรใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพ
จริงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การพูดคุย และใชคําถาม การสังเกต การเขียนสะทอนการ
เรียนรู การประเมินการปฏิบัติ การตรวจการบาน การแสดงออกในการปฏิบัติงาน การแสดง
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กิริยาอาการตางๆ การประเมินดวยแฟมสะสมผลงาน แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯ
เพือ่ ใหไดขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน และแกไขขอบกพรองตางๆ
ของผูเรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อใหการวัด และประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 การตัดสินผลการเรียน
ผูจัดการศึกษาตัดสินผลการเรียนตามเปาหมายคุณภาพผูเรียน สาระการเรียนรู
หรือกลุมประสบการณตางๆ การอาน คิด วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค
รวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ควรประเมินในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม มีการเก็บขอมูลของผูเ รียน
ทุกดานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ โดยสามารถเลือกตัดสินผลเปน รายภาค รายป หรือเปนชวงชั้น
เกณฑการตัดสินผลการเรียน ผูจัดการศึกษา ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญดังตอไปนี้
3.2.1 เวลาเรียน : ยืดหยุน ตามบริบท จุดเนน ปรัชญาของการจัดการศึกษา
ของครอบครัว โดยมีรองรอยหลักฐานที่ผูเรียนไดเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอที่จะนํามาใช
ตัดสินผลการเรียนได
3.2.2 คุณภาพผูเ รียน : ผูเ รียนจะตองไดรบั การประเมินคุณภาพทีส่ อดคลอง
สัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดที่ครอบครัว/ผูจัดการศึกษาปรับใช
3.2.3 มิตขิ องการประเมิน : ผูเ รียนไดรบั การประเมิน และตัดสินผลการเรียน
ครอบคลุมทัง้ ในดานวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ตามเกณฑ
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครอบครัวหรือผูจัดการศึกษารวมกันกําหนด
กรณีผเู รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ (Gifted) และผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษอืน่ ๆ
ใหสามารถขอรับการประเมินในการผานชัน้ ป ชวงชัน้ หรือระดับการศึกษา จากการปรับระยะ
เวลาในการเรียน ใหเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได
3.3 การใหระดับผลการเรียน
การใหระดับผลการเรียนในแตละสาระการเรียนรู หรือกลุม ประสบการณ ครอบครัว/
ผูจัดการศึกษาสามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพ เปนระบบตัวเลข ระบบ
ตัวอักษร ระบบรอยละ หรือระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน ตามความเหมาะสม หาก
ครอบครัว/ผูจัดการศึกษาเลือกการใหระดับผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่งตองเลือกตลอด
ระดับการศึกษาสําหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ควรใหระดับผลการเรียนเปน
ระบบตัวเลข 8 ระดับ เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงสําหรับการศึกษา ตอในระดับที่สูงขึ้น
ดังนี้
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ตารางที่ 4 ระบบการใหระดับผลการเรียน
ระบบตัวเลข
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ระบบ
ตัวอักษร
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระบบรอยละ
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

ระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน
5 ระดับ
4 ระดับ
2 ระดับ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี

ดี

พอใช
ผาน
ไมผาน

ผาน

ผาน
ไมผาน

ไมผาน

3.4 เกณฑการจบการศึกษา
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความแตกตางทั้งวัตถุประสงค รูปแบบ วิธีการ
ในการจัดการศึกษา ทีม่ งุ สนองจุดเนน และความตองการของผูเ รียนรายบุคคล สิง่ เหลานีย้ อ ม
สงผลตอการกําหนดเกณฑการจบการศึกษา อยางไรก็ตาม เกณฑที่กําหนดในแตละระดับ
การศึกษาควรครอบคลุมสิ่งสําคัญ ดังตอไปนี้
3.4.1 ระดับประถมศึกษา
เนนการจบระดับประถมศึกษาทีต่ อ งศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามเกณฑ
ที่ครอบครัว และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมกันกําหนด ดังนี้
1) ผูเรียนตองเรียนรูตามสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ และไดรับการ
ตัดสินผลการเรียนอยูในระดับผานขึ้นไป
2) ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ
ผานขึ้นไป
3) ผูเ รียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูใ นระดับผานขึน้ ไป
4) ผูเ รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน และมีผลการประเมินอยูใ นระดับผาน
3.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนการจบการศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามเกณฑ
ที่ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมกันกําหนด ดังนี้
1) ผูเรียนตองเรียนรูตามสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ และไดรับ
การตัดสินผลการเรียนอยูในระดับ ผานขึ้นไป
2) ผูเ รียนตองมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน อยูใ นระดับ
ผานขึ้นไป
3) ผูเ รียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูใ นระดับ ผานขึน้ ไป
4) ผูเ รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน และมีผลการประเมินอยูใ นระดับผาน
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3.5 ภารกิจในการวัด และประเมินผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ครอบครัว/
ผูจัดการศึกษา ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ครอบครัว/ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

1. แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานวั ด และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ทําหนาทีท่ เี่ กีย่ วของกับการวัด และประเมิน
ผลการเรี ย นรู  ข องผู  เรี ย น ตามหลั ก การ
ประเมินตามสภาพจริง ดวยวิธกี าร เครือ่ งมือ
และหลั ก ฐานร อ งรอยการเรี ย นรู  ที่ ห ลาก
หลาย คณะทํางานประกอบดวยบุคคลที่
สํานักงาน และครอบครัวเห็นพองรวมกัน
สํ า หรั บ ระดั บ ประถมศึ ก ษา-มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนตน จํานวน 5-7 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 7-9 คน หรือตามความ
เหมาะสม โดยใหผูแทนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทําหนาที่เปนประธานคณะ
ทํางาน โดยมีภารกิจดังนี้
1.1 กําหนดกรอบการประเมิน โดย
วิเคราะห และเชือ่ มโยงแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว/ผูจัดการศึกษา กับมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และการอาน คิด วิเคราะห
และเขียน
1.2 ประสานงานกั บ ครอบครั ว
ผู  จั ด การศึก ษาโดยทําความตกลงรวมกัน
ในเรื่องสัดสวนการใหผลคะแนนหรือเกณฑ
การตัดสินผล และรวมกันกําหนดคานํา้ หนัก
หนวยกิต ในแตละสาระการเรียนรู กลุม
ประสบการณ
1.3 ให ข  อ เสนอแนะครอบครั ว
ผูจัดการศึกษา จัดทํา และรวบรวมหลักฐาน
รองรอย การเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง
โดยครอบครั ว จะต อ งจั ด เตรี ย มเอกสาร
หลักฐานดังนี้

1. รวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และคณะทํางานวัด และประเมินผล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข องผูเ รียน
ตามหลักการประเมินตามสภาพจริง ดวย
วิธีการ เครื่องมือ และหลักฐานรองรอย
การเรี ย นรู  ที่ ห ลากหลาย และการจั ด ตั้ ง
คณะทํ า งานอั น ประกอบด ว ยบุ ค คลที่
สํานักงาน และครอบครัวเห็นพองรวมกัน โดย
1.1 อํานวยความสะดวกดานขอมูล
ของครอบครั ว เพื่ อ การกํ า หนดกรอบการ
ประเมินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 รวมทําความตกลงกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องสัดสวนการใหผล
คะแนนหรือเกณฑการตัดสินผล และรวมกัน
กําหนดคานํ้าหนัก หนวยกิต ในแตละสาระ
การเรียนรู กลุมประสบการณ
1.3 จั ด ทํ า และรวบรวมหลั ก ฐาน
รองรอย การเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง
ตามคําแนะนําของสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา เกี่ยวกับ
1.3.1 รายงานการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของครอบครัวในรอบ 1 ป ซึ่ง
ควรประกอบดวย
• ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน และ
ขอมูลพื้นฐานของครอบครัวในสวนที่เกี่ยว
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
• ผลการจัดการเรียนรู และการ
ประเมินผล
• ผลการประเมินพัฒนาการของ
ผูเรียนในดานตางๆ ตามแผนการจัดการ
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1.3.1 รายงานการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของครอบครัวในรอบ 1 ป ซึ่ง
ควรประกอบดวย
• ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน และ
ขอมูลพื้นฐานของครอบครัวในสวนที่เกี่ยว
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
• ผลการจัดการเรียนรู และการ
ประเมินผล
• ผลการประเมินพัฒนาการของ
ผูเรียนในดานตางๆ ตามแผนการจัดการ
ศึกษาของครอบครัว ไดแก ดานความรู
ทั ก ษะความสามารถ และคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค
• จุดเดน ความสําเร็จที่สําคัญ
ของการจัดการศึกษา
• ปญหาอุปสรรค หรือ สิ่งที่ควร
พัฒนา
• แนวทางการจัดการเรียนรูใน
ปตอไป โดยปรับใหสอดคลองกับจุดเดน
จุดดอย และปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการ
จัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา
• ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่นๆ
1.3.2 จัดเก็บหลักฐาน รองรอย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ซึ่ง
ควรประกอบดวย บันทึกกิจกรรมการเรียนรู
ผลงาน ชิ้นงาน แฟมสะสมงานของผูเรียนที่
แสดงพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู
ที่ ส ามารถใช ป ระเมิ น ความสามารถของ
ผูเรียนได
2. กําหนดเวลาที่ครอบครัวพรอม
รับการประเมินประสิทธิภาพในการจัดการ
ศึ ก ษา และผลการเรี ย นรู  ข องผู  เรี ย นใน
ระยะเวลาที่ครอบครัวขอรับการประเมิน
หรื อ เมื่ อ ครบรอบป ด  ว ยรู ป แบบ และ
ขอมูลที่รายงานตามที่คณะทํางานกําหนด

ศึกษาของครอบครัว ไดแก ดานความรู
ทั ก ษะ ความสามารถ และคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค
• จุดเดน ความสําเร็จที่สําคัญ
ของการจัดการศึกษา
• ปญหาอุปสรรค หรือ สิ่งที่ควร
พัฒนา
• แนวทางการจั ด การเรี ย นรู 
ในปตอไปโดยปรับใหสอดคลองกับจุดเดน
จุ ด ด อ ย และป ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด จาก
การจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา
• ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่นๆ
1.3.2 จัดเก็บหลักฐาน รองรอย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูข องผูเ รียน ซึง่ ควร
ประกอบดวย บันทึกกิจกรรมการเรียนรู
ผลงาน ชิ้นงาน แฟมสะสมงานของผูเรียนที่
แสดงพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู
ที่ ส ามารถใช ป ระเมิ น ความสามารถของ
ผูเรียนได

2. ร ว มกั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา กําหนดเวลาที่ครอบครัวพรอม
รั บ การประเมิ น และนั ด หมายกํ า หนด
เวลาที่ครอบครัวจะตองไดรับการประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษา และผล
การเรียนรูของผูเรียน หรือตามระยะเวลาที่
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ความเหมาะสมรวมกัน พรอมทั้งนัดหมาย
กําหนดเวลา ที่ครอบครัวจะตองไดรับการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและ
ผลการเรียนรูของผูเรียน ในระยะเวลาที่
ครอบครัวขอรับการประเมิน หรือครบรอบ
ปทคี่ รอบครัวจัดการศึกษา โดยไมใหมคี วาม
ลาชาอันจะสงผลใหผูเรียนเสียสิทธิในการ
ผานชั้นป ชวงชั้น หรือระดับการศึกษา
3. ดํ า เนิ น การประเมิ น ร ว มกั บ
ครอบครัว/ผูจ ดั การศึกษา มีการวัดประเมิน
ผลการเรียนรูเ ปนรายภาค รายป รายชวงชัน้
ตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
และประเมินเพื่อตัดสินผลการจบการศึกษา
โดยพิจารณาจากประเด็นดังตอไปนี้
3.1 ผ ล ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู  ข อ ง
ครอบครั ว รวมทั้ ง หลั ก ฐาน ร อ งรอยการ
จั ด การเรี ย นรู  ข องผู  เรี ย น สอดคล อ งกั บ
เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่กําหนด
3.2 คุณภาพของผูเรียน บรรลุตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช
3.3 เมื่อผูเรียนไดรับการประเมินผล
การเรียนรูจบระดับการศึกษาตามแผนการ
จัดการศึกษาของครอบครัวที่กําหนด
4. แจงผลการประเมินการจัดการ
เรียนรูใหครอบครัวทราบโดยเร็ว ภายใน
เวลาไมเกิน 30 วัน หลังครอบครัว เขารับ
การประเมิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดใหมี
การวัดผล และประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
กรณีที่ผูเรียนไมผานการวัดผล และ
ประเมินผล ใหสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
แจงใหครอบครัวจัดใหมีการสอนซอมเสริม
แกผเู รียน และจัดใหมกี ารวัดและประเมินผล
ใหมภายในระยะเวลาสํานักงานกําหนด

ครอบครัวเห็นควรขอรับการประเมิน

3. รวมมือ อํานวยความสะดวก แก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการดําเนิน
การประเมินผลการจัดการศึกษา ในประเด็น
ตอไปนี้
3.1 ผ ล ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู  ข อ ง
ครอบครัว รวมทั้งหลักฐาน/รองรอยการ
จัดการเรียนรูของผูเรียน ที่สอดคลองกับ
เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่กําหนด
3.2 คุณภาพของผูเรียน บรรลุตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช

4. รั บ ทราบผลการประเมิ น การ
จัดการเรียนรู หากมีกรณีทไี่ มผา นการวัดผล
และประเมินผล จัดใหมีการเรียนซอมเสริม
แกผเู รียน และจัดใหมกี ารวัดและประเมินผล
ใหมภายในระยะเวลาสํานักงานกําหนด
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5. แต ง ตั้ ง นายทะเบี ย น ดํ า เนิ น
งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษา
สําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตาม
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานการศึกษาของครอบครัว และคํา
อธิ บ ายการจั ด ทํ า เอกสารการศึ ก ษานั้ น ๆ
เมื่อผูเรียนไดรับการประเมินครบตามเกณฑ
การจบการศึกษา แตละระดับการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษา แบงออกเปน
2 ประเภท คือ
5.1 เอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก
5.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1 : ค)
5.1.2 ประกาศนียบัตร (ปพ.2 : ค)
5.1.3 แบบรายงานผู  สํ า เร็ จ
การศึกษา (ปพ.3 : ค)
5.2 เอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษา
ที่ ค รอบครั ว ร ว มกั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาสามารถกํ า หนดรู ป แบบ และ
ขอมูลที่รายงานไดตามความเหมาะสม และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
6. ประสานงานกั บ ครอบครั ว
ในการให ผู  เรี ย นได เข า รั บ การประเมิ น
ระดับชาติตามความสมัครใจของครอบครัว
และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาการ
เฉพาะผูเ รียนในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 (ยกเวน
กรณีที่ผูเรียนไมประสงคศึกษาตอในระดับ
อุ ด มศึ ก ษา) จะต อ งเข า รั บ การประเมิ น
ระดับชาติที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบการ
ศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อใช
เปนสวนหนึง่ ของการสมัครศึกษาตอสถาบัน
อุดมศึกษา ทัง้ นีส้ าํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประสานการดําเนินงาน จัดใหมกี ารแนะแนว
การศึกษาตอแกครอบครัว และผูเรียนตาม
ความจําเปน และความเหมาะสม

5. ประสานงานกับสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ อํ า นวยให ก ารออก
เอกสารหลักฐานการศึกษา เปนไปดวยความ
ถูกตอง เรียบรอย เหมาะสม และสอดคลอง
กับวัตถุประสงค

6. ใหความรวมมือกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในการใหผูเรียนไดเขา
รับการประเมินระดับชาติ ตามความสมัครใจ
ของครอบครั ว และตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาการ เฉพาะผูเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 6 (ยกเวนกรณีทผี่ เู รียนไมประสงค
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา) จะตองเขารับ
การประเมินระดับชาติทจี่ ดั สอบโดยสถาบัน
ทดสอบการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการสมัครศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ นีส้ าํ นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประสานการดําเนินงานจัดใหมี
การแนะแนวการศึกษาตอแกครอบครัว และ
ผูเ รียนตามความจําเปน และความเหมาะสม

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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4. การเทียบโอนผลการเรียน

หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเทียบโอนผลการ
เรียนไว ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
4.1 ความหมายของการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนําผลการเรียนรูซึ่งเปนความรู ทักษะ หรือ
ประสบการณของผูเรียน ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือจากประสบการณการทํางาน หรือการดําเนินชีวติ มาเทียบโอนเพือ่ เขาศึกษาใน
สถานศึกษา/ผูจัดการศึกษา และนับเปนสวนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเปนธรรม โปรงใส และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
4.2 ขอกําหนดในการเทียบโอน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดระบุใหมกี ารเทียบโอนผลการเรียน
ที่ผูเรียนสะสมไวระหวางการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมกต็ าม รวมทัง้ จากการเรียนรูน อกระบบ ตามอัธยาศัย การ
ฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ การทํางาน ดังนั้นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สามารถ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนไดตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) สถานศึกษา/ผูจัดการศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนเปนสถานศึกษาที่
เปดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหใชระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2546 รวมทั้งแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ เชน กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ.2547
2) สถานศึกษา/ผูจัดการศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนเปนสถานศึกษาสังกัด
หนวยงานอื่น ใหปฏิบัติตามขอกําหนดและแนวทางของหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
ที่รับโอน
4.3 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน อาจดําเนินการไดทั้งกรณีที่ผูเรียนจบการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่ง หรือเทียบโอนกลางคัน ซึ่งสามารถพิจารณาดําเนินการได ดังนี้
1) การเทียบโอนผลการเรียนในกรณีที่ผูเรียนยังไมจบชั้นปสุดทายของแตละ
ระดับการศึกษา (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมตอนตน หรือระดับมัธยมตอนปลาย) หรือ
ยายสถานศึกษากลางคัน ใหสถานศึกษาทีร่ บั เขาเรียนพิจารณาความรู และประสบการณของ
ผูเ รียนจากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอืน่ หรือมีการประเมินความรู ทักษะ ประสบการณ
ของผูเรียนเพิ่มเติม เพื่อจัดใหเขาเรียนในชั้นที่ขอเทียบโอน
2) การเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาทีม่ รี ปู แบบการจัดการศึกษาแตกตาง
จากระบบชั้นป เชน จัดเปนชวงชั้น หรือชวงเวลาตามกลุมประสบการณตางๆ ใหสถานศึกษา
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ที่รับเขาเรียนพิจารณาความรู และทักษะจากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือมีการ
ประเมินความรู ทักษะ ประสบการณของผูเรียนเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาใหเขาเรียนในชั้นที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
3) ผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ หากมีความ
ประสงคขอเขารับการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณของตน ใหสถานศึกษา
ผูจัดการศึกษาที่รับเขาเรียนแตงตั้งคณะกรรมการ และจัดใหมีการประเมินตามระเบียบหรือ
แนวปฏิบัติการเทียบโอนของสถานศึกษา
ในการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวสูการศึกษาในระบบ
แนวการพิจารณาใหจํานวนหนวยกิต การยอมรับผลการเรียน การบันทึกผลการเรียนในใบ
แสดงผลการเรียน และการคิดคาผลการเรียนเฉลี่ย แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวสูการศึกษา
ในระบบ
วิธีปฏิบัติ
1. นําผลการ
เรียนรูจาก
เอกสารทาง
การศึกษา
ที่ออกโดย
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มาประกอบการ
พิจารณา
2. สถานศึกษา
ที่รับเทียบโอน
ประเมิความรู
ทักษะ
ประสบการณ
หรือพิจารณา
จากผลการ
ประเมินของ
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เพื่อการ
จัดเขาชั้นเรียน

จํานวนหนวยกิต/
ผลการเรียน/
หนวยการเรียน/
ผลการประเมิน
หนวยนํ้าหนัก
จํานวนหนวย
ใหเปนไปตาม
เกณฑที่สถาน
ศึกษาใหม
กําหนดกรณีที่
ไมมีเวลาเรียน
ในหนวยกิตให
เทียบเคียงกับ
โครงสรางเวลา
เรียนที่หลักสูตร
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กําหนด

ยอมรับผลการ
ประเมินตาม
เอกสาร
ทางการศึกษา
ที่ออกโดยสํานัก
งานเขตพื้นที่
การศึกษามา
ประกอบการ
พิจารณา
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การบันทึก
ผลการเรียน
ไมตองนํา
รายวิชา
ผลการเรียน/
ผลการวัด และ
ประเมินของ
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เดิม กรอกใน
ใบแสดงผลการ
เรียนของสถาน
ศึกษาใหม แต
ใหแนบเอกสาร
เดิม ไวกับใบ
แสดงผลการ
เรียนใหม โดย
บันทึกขอมูล
และจํานวน
หนวยการเรียน
ที่ไดรับการ
เทียบโอนไว ใน
ชองหมายเหตุ

การคิดคา
ผลการเรียน
เฉลี่ย
การคิดผลการ
เรียนเฉลี่ย
ใหคิดจาก
รายวิชาที่ได
จากการเรียน
ในสถานศึกษา
ที่รับเทียบโอน
โดยนําผลการ
ประเมินที่มี
ระดับผลการ
เรียนมาคิดรวม
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การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบสูก ารศึกษาโดยครอบครัว แนวการ
พิจารณา ใหจํานวนหนวยกิต การยอมรับผลการเรียน การบันทึกผลการเรียนในใบแสดงผล
การเรียน และการคิดคาผลการเรียนเฉลี่ย แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบสูการศึกษาโดย
ครอบครัว
วิธีปฏิบัติ
ใหนําผลการ
เรียนรูของ
เอกสาร
ทางการศึกษา
ที่ออกโดย
สถานศึกษา
มาประกอบ
การพิจารณา

จํานวนหนวยกิต/
ผลการเรียน/
หนวยการเรียน/
ผลการประเมิน
หนวยนํ้าหนัก
จํานวนหนวย
ใหเปนไป
ตามเกณฑที่
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และครอบครัว/
ผูจัดการ
ศึกษารวมกัน
พิจารณา

ยอมรับผลการ
ประเมินตาม
เอกสาร
หลักฐาน
ทางการศึกษา
ที่ออกโดย
สถานศึกษา
มาประกอบการ
เพื่อประกอบ
การพิจารณา

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

การคิดคา
ผลการเรียน
เฉลี่ย
การคิดผลการ
เรียนเฉลี่ย ให
คิดจากรายวิชา
ที่ไดจากการ
เรียนในสถาน
ศึกษาที่รับเทียบ
โอน โดยนําผล
การประเมิน ที่
มีระดับผลการ
เรียนมาคิดรวม

5. การยายภูมิลําเนา

กรณีครอบครัวยายทีอ่ ยูอ าศัยไปในพืน้ ทีต่ า งจากภูมลิ าํ เนาเดิม โดยไมไดยกเลิกการ
จัดการศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
1. ครอบครัวตองทําเรื่องแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่ในพื้นที่เดิมทราบ เพื่อดําเนิน
การสงตอเอกสารตางๆ ไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีใ่ นพืน้ ทีใ่ หม โดยไมตอ งยืน่ ขออนุญาตจัดการ
ศึกษาใหม
คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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2. สํานักงานเขตพื้นที่ในภูมิลําเนาเดิม ดําเนินการดังนี้
2.1 เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
2.2 ทําหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่ในพื้นที่(แหง)ใหม พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานการขออนุญาตจัดการศึกษา เอกสารการติดตามความกาวหนาการจัดการเรียนรู
การวัด ประเมินผล และหลักฐานการศึกษาทีไ่ ดดาํ เนินการแลว เพือ่ ใหรบั ชวงดูแลการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวนั้นตอไป
2.3 ดําเนินการจําหนายผูเรียนออกจากทะเบียนผูเรียน ตามแนวปฏิบัติใน
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชทะเบียนผูเรียนสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว

6. การเลิกจัดการศึกษา

การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีได 2 กรณี คือ
กรณี 1 ครอบครัวประสงคที่จะเลิกจัดการศึกษา ดําเนินการดังนี้
1.1 ครอบครัวทําหนังสือขอเลิกจัดการศึกษายื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่เสนอเรื่องที่ครอบครัวขอเลิกจัดการศึกษา ตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
1.3 เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่ ออกคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
กรณี 2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติใหเลิกจัด กรณีนี้จะมีขึ้นไดเมื่อ
สํานักงานเขตพืน้ ทีเ่ ห็นวา ครอบครัวทีไ่ ดรบั อนุญาตจัดการศึกษาไมจดั การศึกษาตามแผนการ
จัดการศึกษาที่ขออนุญาตไว และไมปรับปรุงการจัดการศึกษาตามที่ไดแนะนําภายในระยะ
เวลาที่กําหนด ดําเนินการดังนี้
2.1 สํานักงานเขตพืน้ ทีเ่ สนอคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พิจารณา
ใหครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา
2.2 เมือ่ คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีมติใหครอบครัวเลิกจัดการ
ศึกษา ใหสาํ นักงานเขตพืน้ ทีอ่ อกคําสัง่ ใหเลิกจัดการศึกษา และจัดหาทีเ่ รียนใหมเพือ่ ใหผเู รียน
ไดรบั การศึกษาอยางตอเนือ่ งโดยเร็วทีส่ ดุ ไมควรเกิน 5-10 วันทําการ นับตัง้ แตวนั แจงใหเลิกจัด
การศึกษา พรอมทั้งออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อสงตอใหกับสถานศึกษาแหงใหม
2.3 ครอบครัวสามารถดําเนินการอุทธรณ หรือดําเนินการตามมาตรการ
ทางปกครองฟองรองตามกระบวนการทางกฎหมายได หากไมเห็นดวยกับมติคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
2.4 ดําเนินการจําหนายผูเ รียนออกจากทะเบียนผูเ รียนตามแนวปฏิบตั ิ
ในคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใชทะเบียนผูเรียนสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
ตัวอยางการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความสําคัญเปนทัง้ เข็มทิศนําทาง และหางเสือ
คัดทายในการพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ แสดงกรอบทิศทาง และภาพ
การเรียนรูโ ดยรวม ของการจัดการศึกษาในแตละระดับ หรือครอบคลุมตลอดทัง้ การศึกษา
ขัน้ ฐาน ตลอดจนเปนเครือ่ งมือสือ่ สารระหวางครอบครัวผูจ ดั กับเจาหนาทีภ่ าครัฐทีก่ าํ กับดูแล
สงเสริม และรับรองผล ใหนําไปสูความสามารถในการปฏิบัติของทุกฝายไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข
ข อ กํ า หนดในกฎกระทรวงว า ด ว ยสิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดย
ครอบครัว
“ขอ 2 (7) แผนการจัดการศึกษา ทีค่ รอบครัวและสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารวม
กันกําหนดตามความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ”
ในการดําเนินการ ใหครอบครัวจัดทําแผนการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานเขต
พื้นที่ โดยอยูในการสนับสนุนของศูนยประสานงานภูมิภาค สถานศึกษาทางเลือก องคกร
เครือขาย
องคประกอบของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว
1.1 ชื่อ-สกุลบิดา มารดา วุฒิการศึกษา ประสบการณ อายุ อาชีพ ที่อยู
1.2 เหตุผล หรือปรัชญา แนวคิด ที่เปนสาเหตุใหครอบครัวจัดการศึกษา
2. ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
2.1 ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปเกิด อายุ ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบ
โรงเรียนมากอน)
2.2 พัฒนาการของตัวผูเรียน ทั้งรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ความถนัด
ความสนใจ ความบกพรองหรือความสามารถที่สะทอนแววฉลาด ที่ควรไดรับการดูแล
ชวยเหลือหรือสงเสริมสนับสนุนเปนพิเศษ
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3. แนวทางการจัดการศึกษา
3.1 ระดับที่จัดการศึกษา ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือตลอดทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 จุดมุงหมายของการศึกษา ความคาดหวัง ภาพอนาคตของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความตองการ ความสนใจตามศักยภาพของผูเรียน
3.3 วิธีการจัดการศึกษา ครอบครัวจัดการศึกษาเอง หรือมอบหมายใหมี
ผูจัดการศึกษาให
4. กรอบการจัดเนื้อหา สาระ/ความรู ทักษะ
5. กรอบการจัดกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู
6. การวัด และประเมินผล
7. อื่นๆ
การเขียนแผนการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดเปดใหการจัดการศึกษา
สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ สามารถปรับใชหลักสูตรไดตามความเหมาะสมกับสภาพ
และบริ บ ทของแต ล ะกลุ  ม ได อย า งมี คุ ณ ภาพร ว มกั น ในระดั บ ชาติ ทั้ ง นี้ เป น ไปตาม
“หลักเกณฑและวิธกี ารปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 สําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
การศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาของกลุม เปาหมายเฉพาะ อยูใ นกลุม ทีเ่ ปนการ
ศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมายตางไปจากการศึกษา
ในระบบ ตองการการศึกษาแบบกาวหนา การศึกษาทางเลือก รวมทัง้ เปนการศึกษาทีต่ อสนอง
ตอผูเ รียนตามความแตกตางรายบุคคล แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจึงสามารถปรับ
ใชหลักสูตรแกนกลางฯ ได อันสงผลตอแนวปฏิบัติการเขียนแผนในแตละองคประกอบ
สําคัญของแผน ดังนี้

แนวทางการเขียนแผนหัวขอจุดมุงหมายการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกําหนดจุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ใหเปนเปาหมาย และกรอบทิศทาง เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของใชในการพัฒนา
ผูเ รียน ในสวนจุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะ ครอบครัวควรยึดตามหลักสูตรแกนกลาง
เปนเบือ้ งตน แลวสามารถปรับใชเพิม่ เติมใหสอดคลองตรงตามปรัชญาความเชือ่ ทางการศึกษา
ของครอบครัวยิ่งขึ้นได
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จุดมุงหมายการจัดการศึกษาตามที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ
จุดหมาย
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจติ สํานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมัน่ ในวิถชี วี ติ
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสือ่ สาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวฒ
ั นธรรม
ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และ
สังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือ
ไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการ
สรางองคความรูห รือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกป ญ หา เปนความสามารถในการแกปญหา และ
อุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และ
ขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม
แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการ
ตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง
การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล
การจัดการปญหา และความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนั กับกาเปลีย่ นแปลง
ของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ
ตอตนเอง และผูอื่น
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5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช
เทคโนโลยีดา นตางๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือ่ การพัฒนาตนเอง และสังคม
ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหา อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม
และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ตัวอยางการปรับใชเพิ่มเติมจุดมุงหมายการจัดการศึกษาตามปรัชญาความเชื่อ
ของครอบครัว
จุดหมาย
1. มุง พัฒนาใหลกู มีความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ ทัง้ ในพฤติกรรม จิตใจ และสติปญ
 ญา
มากกวาที่จะพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลตอบสนองแตเพียงระบบธุรกิจ และบริโภคนิยม
2. ศึกษาเรียนรูตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนใหสอดคลองตามหลัก
คําสอนของศาสนาอยางเปนธรรมชาติ พึ่งตนเองไดทั้งภายนอก และภายใน อยูในสังคมได
อยางรูเทาทัน และไมประมาท
3. ใหลูกมีความคิดแบบองครวม สามารถเชื่อมโยงตนเองกับธรรมชาติ โลก สังคม
สิง่ แวดลอมได และวางบทบาทตนไปในทางทีส่ รางสรรคไมเปนภาระตอสังคม ทัง้ เปนทีพ่ งึ่ พิง
ของคนอื่น และสังคมได
4. มีความรักในเพื่อนมนุษย สรรพสัตว และชีวิตอื่นๆ อยางรูคุณคา
5. เรียนรูอาชีพของครอบครัว รวมบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ในครอบครัว
จนสามารถสืบทอดสรางความเจริญรุงเรืองตอเนื่องไปได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. คิดเปน ทําเปน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
2. มีจินตนาการ
3. มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต และการเรียนรู
4. รูคุณคาการใชแรงงาน คุณคาของเวลา คุณคาของทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
5. รูหนาที่อันพึงมีตอตนเองและผูอื่นทั้งทางรางกาย และจิตใจ
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6. มีทักษะดนตรี กีฬา ทักษะการเรียนรูอยางมีความสุข และสรางสรรค
7. คนพบตนเอง ไดพัฒนาศักยภาพไปตามความถนัดความสนใจของตน

แนวทางการเขียนแผนหัวขอสาระการเรียนรู

สาระการเรียนรูห รือเนือ้ หาความรู เปนองคความรู ทักษะ และคานิยม ทีผ่ เู รียนควร
ไดรบั การเรียนรู เพือ่ จะชวยนําพาใหบรรลุคณ
ุ ภาพตามเปาหมายทีก่ าํ หนด ครอบครัวสามารถ
จัดการเรียนรูตาม 8 กลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางฯ หรืออาจหลอมรวม
บูรณาการเปนกลุมประสบการณตางๆ ไดตามความเหมาะสม
ตัวอยางการหลอมรวมบูรณาการเปนกลุม ประสบการณ โดยเชือ่ มโยงตามมาตรา
23 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
(1) ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(2) ความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความ
เข า ใจ และประสบการณ เรื่ อ งการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา และการใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญญา
(4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา
(5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ซึ่งอาจหลอมรวมบูรณาการเปนกลุมประสบการณ ดังนี้
(1) กลุมประสบการณความรูในตนเอง และสังคม
(2) กลุมประสบการณความรูในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(3) กลุมประสบการณความรูในภาษาไทย
(4) กลุมประสบการณความรูในภาษาอังกฤษ
(5) กลุมประสบการณความรูในคณิตศาสตร
(6) กลุมประสบการณความรูในวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
(7) กลุมประสบการณความรูในอาชีพ
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ในแตละกลุมประสบการณ ใหแสดง เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง เชื่อมโยง
กับความรู ทักษะ และคุณลักษณะสําคัญที่ระบุไวในมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางฯ พรอมทั้งใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ ธรรมชาติการเรียนรู ความ
ถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผูเ รียน โดยสามารถทีจ่ ะจัดเวลาเรียนเปนรายภาค รายป
หรือชวงชั้นก็ได
เปาหมายคุณภาพผูเ รียนทีม่ งุ หวังในแตละกลุม ประสบการณนี้ สามารถปรับ และ
พัฒนาใหมีความเหมาะสมไปในระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูได
ทั้งนี้ มีขอที่ควรทําความเขาใจเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาเปนรายบุคลตามหลัก
พหุปญญา คือผูเรียนบางคน มีความสามารถที่เปนจุดเดนอาจไปไดเร็วกวาเกณฑปกติ สวน
เรื่องที่ไมถนัดอาจตองการเวลาในการพัฒนามากกวาเกณฑปกติ ซึ่งเปนเรื่องตามธรรมชาติ
สวนที่โดดเดนเห็นชัดหรือเริ่มมีแนวโนมจึงควรพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ สวนที่ไมถนัดเปน
จุดออนควรวางแนวทางเสริมใหมีความสมดุลยิ่งขึ้น พรอมทั้ง ควรมุงเนนใหความสําคัญกับ
มาตรฐานทักษะกระบวนการ (Performance Standard) อยางมีความยืดหยุน ไดในมาตรฐาน
เนื้อหา (Content Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุนในการกําหนดเกณฑขั้นตํ่าของการวัด
ประเมินผลไวในบางกลุมประสบการณ สําหรับผูเรียนที่มีความจําเปนมีลักษณะหรือความ
ตองการพิเศษตางจากผูเรียนทั่วไป
ตัวอยางเปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวังในแตละกลุมประสบการณ
• ในแผนการจัดการศึกษา อาจระบุเฉพาะระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึง่ หรือ
ตลอดทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ครอบครัวประสงคจะจัดการศึกษา
• เปาหมายคุณภาพผูเรียนในตัวอยาง มีความเชื่อมโยงครอบคลุมมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ และตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
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กลุม
ประสบ
การณ

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง
ชวงชั้นที่ 1

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

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

ชวงชั้นที่ 4

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

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

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

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง
ชวงชั้นที่ 1

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

ชวงชั้นที่ 4

ความรูใน • อธิบายการแลก
ตนเอง และ เปลีย่ นสินคา
สังคม (ตอ) และบริการดวย
วิธีตางๆ ความ
สัมพันธระหวาง
ผูซื้อกับผูขาย
• วิเคราะหการใช
จายของตนเอง
จําแนกความ
ตองการ และ
ความจําเปนใน
การใชสินคา และ
บริการ
• แสดงความ
สามารถของ
ตนเองใหผูอื่น
ไดรับรู ชื่นชมใน
ความสําเร็จของ
ตนเองและผูอื่น
และเลือกเขารวม
กิจกรรมตาม
ความสนใจ

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

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

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

ความรู
ในศาสนา
ศิลปะ
วัฒนธรรม

• วิเคราะหความ
สําคัญและเคารพ
พระรัตนตรัย
ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท
ในพุทธศาสนา
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่นับถือ

• เห็นคุณคา และ
วิเคราะหการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมในการพัฒนา
ตนเพื่อเตรียม
พรอมสําหรับการ
ทํางาน และการมี
ครอบครัว

• วิเคราะหการ
พัฒนาศรัทธาและ
ปญญาที่ถูกตอง
การฝกฝนการพึ่ง
ตนเอง การพัฒนา
ตนเองสูอิสรภาพ
ในพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนา
ที่นับถือ

• ชื่นชม และ
บอกแบบอยางการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
ข อ คิ ด จากประวั ติ
ศาสดา สาวก ชาดก
เรื่องเลา และ
ศาสนิกชน
ตัวอยาง ใน
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนา
ที่นับถือ
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กลุม
ประสบ
การณ
ความรู
ในศาสนา
ศิลปะ
วัฒนธรรม
(ตอ)

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง
ชวงชั้นที่ 1

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

ชวงชั้นที่ 4

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

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

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

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

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง
ชวงชั้นที่ 1

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

ชวงชั้นที่ 4

ความรูใน
ภาษาไทย

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

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

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

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

ความรู
ในภาษา
อังกฤษ

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

• เขาใจความ
สัมพันธระหวาง
ภาษากับ
วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา และ
นําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ

• ฟง และปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา
และวิธีการที่มี
หลายขั้นตอน
บอกใจความสําคัญ
เรียงลําดับขอมูล
จากบทสนทนา
ที่ฟงผานสื่อตางๆ

• บอกใจความ
สําคัญ วิเคราะห
เปรียบเทียบ และ
สรุปความจากบท
สนทนาที่ฟงผาน
สื่อตางๆ

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

51
กลุม
ประสบ
การณ
ความรู
ในภาษา
อังกฤษ
(ตอ)

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง
ชวงชั้นที่ 1

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

ชวงชั้นที่ 4

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

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

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

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

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง
ชวงชั้นที่ 1

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

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

ชวงชั้นที่ 4

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

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

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

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

53
กลุม
ประสบ
การณ
ความรูใน
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง
ชวงชั้นที่ 1

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

ชวงชั้นที่ 4

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

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

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

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

ความรูใน
อาชีพ

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง
ชวงชั้นที่ 1

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

คิด คาดคะเน
คําตอบหลาย
แนวทาง วางแผน
และลงมือสํารวจ
ตรวจสอบ
วิเคราะหและ
ประเมินความ
สอดคลองของ
ขอมูล และสรุป
สรางคําตอบความ
รูที่ได
• มีความ
สามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร
ประมวลผลขอมูล
ใหเปนสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นําเสนองาน และ
ใชคอมพิวเตอร
สรางชิ้นงานหรือ
โครงงานอยางมี
จิตสํานึก และรับ
ผิดชอบ
• เขาใจประโยชน • มีทักษะการ
เขาใจแนวทาง
ของเครื่องใชใน ทํางานรวมกัน
การเลือกอาชีพ
ชีวิตประจําวัน มี การทํางานอยาง มีเจตคติที่ดีเห็น
ทักษะในการสราง เปนระบบ มีการ ความสําคัญของ
ของเลน ของใช วางแผน ติดตาม การประกอบอาชีพ
อยางงาย
ประเมินผล
มีทักษะพื้นฐานที่
• เขาใจการทํางาน และมีความคิด
จําเปนสําหรับการ
ของครอบครัว มี สรางสรรค
ประกอบอาชีพ
ลักษณะนิสัย
• มีลักษณะนิสัย
การทํางานที่
การทํางานที่ขยัน
กระตือรือรน
อดทน รับผิดชอบ
ตรงเวลา ประหยัด ซื่อสัตย มีมารยาท
ปลอดภัย สะอาด และมีจิตสํานึกใน
รอบคอบ และ
การใชทรัพยากร
อนุรักษ
อยางประหยัด
สิ่งแวดลอม
และคุมคา

ชวงชั้นที่ 4

มีประสบการณตอ
อาชีพที่สนใจ และ
สามารถประเมิน
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
ที่สอดคลองกับ
ความรู ความถนัด
ความสนใจของตน
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แนวทางการเขียนแผนหัวขอการจัดกระบวนการเรียนรู

หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ กําหนดให
ครอบครัวสามารถจัดเวลาเรียนเปนรายภาค รายป หรือชวงชั้นก็ได โดยเวลา
เรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู กลุมประสบการณ สามารถปรับยืดหยุนตามบริบท
จุดเนน ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยใหมีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่ปรับใช
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพ สามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของ
ผูเ รียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูจ ดั การศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดหลากหลายรูปแบบตามปรัชญา และความตองการ ในการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุคุณภาพ
ตามมาตรฐาน โดยอาจสอดแทรกบูรณาการสาระวิชาตางๆ รวมทั้งสมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคเขาดวยกัน ตามแนวคิดหรือปรัชญาการศึกษา สภาพและบริบท
ที่มีลักษณะเฉพาะของกลุมเปาหมายนั้นๆ และควรใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ มีการประยุกตความรูมาใชในสถานการณตางๆ ใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหคิดได ทําได คิดเปน ทําเปน และเกิดการ
ใฝรูอยางตอเนื่อง
ตัวอยางการเขียนกระบวนการจัดการเรียนรู เชื่อมโยงตามมาตรา 24 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
1. จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
นําความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด า นตางๆ อยางไดสดั สวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5. จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่
ตัวอยางการเขียนกระบวนการจัดการเรียนรูของครอบครัว ก.
การบรรลุถึงเปาหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนมนุษย พัฒนาชีวิตใหดีงาม
จําเปนจะตองมีองคความรู และกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกัน ในสวนของกระบวนการ
เรียนรูจะประกอบทั้งที่เปนไปตามธรรมชาติของตัวเด็ก และที่มีกระบวนการจัดการของ
พอแม ตามกรอบแนวทางดังนี้
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1. การเรียนรูอยางเปนทางสายกลาง เริ่มจากความสนใจใครรูที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ภายในตัวเด็ก ประสานกับประสบการณการจัดกระบวนการของผูใหญ ทําใหเกิดสภาวะ
แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู กระตุนเราทาทายใหเด็กคนหา พรอมทั้งเปดโอกาสใหเด็ก
มีเสรีภาพในการแสดงความตองการ เพื่อนําไปสูการคนพบความสนใจความถนัดของตัวเด็ก
2. การเรียนรูอ ยางเปนระบบของการบูรณาการ สัมพันธเชือ่ มโยงสาระความรูต า งๆ
เขาดวยกัน สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวระหวาง “การรู” กับ “การเปน” ใหมากที่สุด
3. การเรียนรูจ ากการไดลงมือสัมผัสจริง ฝกฝนปฏิบตั ใิ หเกิดประสบการณตรงจาก
ความจริงในสถานที่จริง จากการไดใกลชิดธรรมชาติ การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
นอกจากเพือ่ ใหไดรเู ห็นอยางเปนจริงแลว ยังชวยหนุนสรางความรัก และความสุขในการเรียนรู
ดวย
4. การเรียนรูจากการฝกฝนทักษะการคิด ใหคิดได คิดเปน คิดแยบคาย คิดตรง
ตามความเปนจริง ซึง่ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา โยนิโสมนสิการ ดวยการฝกฝนวิธกี ารคิด
เชน คิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย คิดแบบแยกแยะสวนประกอบ คิดแบบอริยสัจ คิดแบบ
ตั้งคําถามแลวหาคําตอบ คิดแบบอรรถสัมพันธ คิดอยางเชื่อมโยง เปนตน
5. การเรียนรูจากการพัฒนาสติ และสมาธิ ดวยการฝกฝนจากการทํางาน ทํา
กิจกรรมที่มีความสมํ่าเสมอเปนจังหวะแบบแผน อาทิ งานหัตถกรรม งานศิลปะแขนงตางๆ
และการฝกปฏิบัติภาวนาตามหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
6. การเรียนรูดวยตนเองและโดยกลุม ใหเกิดความเพียรพยายามที่จะเรียนรูดวย
ตนเอง และสามารถเรียนรูรวมกับกลุมเพื่อนได มีความเชื่อมั่นในตนเองอยางเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกตางของผูอื่น มีความรับผิดชอบหนาที่ของตนพรอมกับการชวยเหลือคนอื่นๆ
เพื่อใหงานของกลุมประสบความสําเร็จ
ตัวอยางการเขียนกระบวนการจัดการเรียนรูของครอบครัว ข.
1. ไมกําหนดแบบแผนตายตัว เรียนตามความสนใจ ตามสภาพจริงของชีวิต หาก
จะมีก็เปนเพียงกรอบหรือแนวทางใหลูกไดเลือกเรียนรูในแตละวัน
2. เรียนรูผานการทํากิจวัตรประจําวัน ทั้งในสวนที่เปนหนาที่ตอตนเอง และผูอื่น
3. เรียนรูผานการแสวงหาความรูดวยตนเอง ศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห เชื่อมโยง
จากสิ่งแวดลอมรอบตัว ปรึกษา ซักถาม ทดลอง ลงมือปฏิบัติ
4. เรียนรูผ า นการละเลนตางๆ ทัง้ เลนคนเดียว และรวมกับเพือ่ นๆ รอบบาน รวมถึง
การเลนดนตรี กีฬา และการทํางานอดิเรกตางๆ
5. เรียนรูผานโครงงานของครอบครัว ซึ่งดําเนินการตามวิถีชีวิตและตามฤดูกาล
อาทิ โครงงานที่อยูอาศัย ตอเติม ซอมแซมบาน และเครื่องใชตางๆ โครงงานดานเกษตร
ทําสวน ปลูกผัก ขายผัก หมักปุย โครงงานแปรรูปอาหาร ผัก ผลไม สมุนไพร โครงงานเพื่อ
สิ่งแวดลอม แยกขยะในบาน ลดปริมาณถุงพลาสติก โครงงานเพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อเด็กใน
ชุมชนทุกวันเสาร โครงงานทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ ฯลฯ
6. เรียนรูรวมกับโรงเรียนในชุมชน เชน ขอเขาฟงรายวิชาที่สนใจ รวมกิจกรรม
ใชหองสมุดโรงเรียน เปนตน
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แนวทางการเขียนแผนการวัด และประเมินผล

รายละเอียดของการวัด และประเมินผลการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ตามกําหนดในหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแสดงไวในตอนที่ 3 “การวัด
ประเมินผล และการกํากับคุณภาพการศึกษา”
สําหรับในตอนนี้ ซึง่ เปนการเขียนแผนการจัดการศึกษาหัวขอการวัด และประเมินผล
ขอเสนอตัวอยางไวเพื่อพิจารณา 2 ตัวอยาง
ตัวอยางการเขียนแผนการวัด และประเมินผลของครอบครัว ก.
1. วัด และประเมินจากพัฒนาการความกาวหนาในแตละสาระ ดวยการใหลกู ปฏิบตั ิ
ลงมือทําเปนหลัก
2. เก็บชิ้นงานในการทํางานตามมอบหมาย พิจารณาพัฒนาการ เชน ลายมือ การ
สรุปเนื้อหา ความเปนระเบียบชัดเจนในการจดบันทึก เปนตน
3. ทดสอบดวยการสัมภาษณ ถาม-ตอบ (Oral Test) เพื่อใหถายทอดหรือแสดง
ความคิดเห็นอันมีลักษณะทันทีเฉพาะหนา
4. สอบถามจากบุคคลทีเ่ กีย่ วของสัมพันธใกลชดิ กับลูก ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับลักษณะนิสยั
มารยาท การแกปญหา การใชไหวพริบสติปญญา การโตตอบใชเหตุผล เปนตน
5. นําขอมูลที่ไดจากทุกประเด็นมาประเมินผลบันทึกเปนลายลักษณอักษร
ตัวอยางการเขียนแผนการวัด และประเมินผลของครอบครัว ข.
1. ดวยการสังเกตอยางใกลชิดของพอแม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแกปญหา การ
เขากับคนอื่น การกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น ความสนใจใครรู
สมาธิ ความเพียร การตอยอดความรูสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน เปนตน
2. ใชแบบบันทึกผลพัฒนาการ ทัง้ กอนหนาการปฏิบตั งิ าน ระหวางการปฏิบตั งิ าน
และหลังการปฏิบัติงาน
3. ใชบันทึกชวยจํา บันทึกการเรียนรูของลูก เก็บผลงาน สมุดภาพ ใบงาน ชิ้นงาน
แฟมสะสมงาน เปนหลักฐานรองรอยการเรียนรู
4. บันทึกภาพถาย วิดีโอ พฤติกรรม อากัปกิริยา คําพูด การแสดงออก ฯลฯ เพื่อ
ใหเห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
5. พิจารณาจากผลการดําเนินงานโครงงาน ทีล่ กู ตองคิดประเด็นและสรางสรรคได
ดวยตนเอง
6. ใชแบบทดสอบความรูในสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา
ตางประเทศ
7. ประเมินสอบถามจากเพื่อน ญาติพี่นอง และคนรอบขาง รวมทั้งการใหลูก
ประเมินตนเองประกอบดวย
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คนเราทุกคน อาจเกิดมามีความแดกตางกัน ไมวา จะเปน เพศ ฐานะ ลักษณะหนาตา
สูง-ตํ่า ดํา-ขาว ควาคิด ความชอบ ความถนัด และอื่นๆ ก็ตาม แตสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนๆ กัน
คือ เวลาในวันหนึ่งๆ ของการดํารงชีวิต คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตสวนใหญมักผานชีวิต
มาบนวันเวลาทีม่ คี า หลายคนถือกําเนิด และเติบโตมาจากครอบครัวทีย่ ากจน ดําเนินชีวติ มา
ดวยภาระงานที่หนัก และยากลําบาก มีเวลาพักผอนหยอนใจหรือใหกับความบันเทิงเริงรมย
นอย แตเขาสามารถประสบความสําเร็จอยางงดงามไดในทีส่ ดุ ก็ดว ยเหตุวา ภาระงานอันเปน
กิจกรรมชีวติ ในแตละชวงเวลาของชีวติ เขานัน้ เปนประสบการณทมี่ คี ณ
ุ คา ซึง่ ทานเหลานีต้ า ง
มองเห็นวา คุณคาดังกลาวนีค้ อื คุณคาเชิงการเรียนรู แมจะผิดพลาด ก็รทู จี่ ะแกไข ปรับตัวใหม
ทําใหเขาใชประโยชน และตอยอดยกระดับคุณภาพชีวติ ของตนบนเปาหมายชีวติ ของเขาอยาง
มีความหมายได ทานเหลานี้จึงตระหนักรูในคุณคาของเวลา และถือวาเวลาเปนองคประกอบ
สําคัญของความมีระเบียบวินยั ในตนเอง และหมูค ณะ อันนําไปสูค วามสําเร็จผลตามเปาหมาย
ใดๆ ที่ตั้งไว ได
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของแตละครอบครัว ก็เชนเดียวกัน ที่อาจมีความ
แตกตางกัน ทั้งหลักคิด ปรัชญา จุดมุงหมาย และอื่นๆ แตสิ่งที่ทุกครอบครัวตางก็มี เวลาใน
วันหนึง่ ๆ ของการดําเนินชีวติ ตรอบครัวเหมือนๆ กัน หากครอบครัวผูจ ดั การศึกษาตระหนักวา
การศึกษา คือกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต และตระหนักในความหมายและคุณคาของเวลา
ตอความสุขความสําเร็จในชีวิตแลว ก็คงสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไปสูผลสําเร็จตาม
เปาหมายได ซึ่งจะดีไดในระดับใดนั้น ก็ขึ้นอยูกับองคประกอบรายละเอียดอื่นๆ อีกหลาย
ประการ แตในที่นี้เพียงประสงคใหตระหนักในองคประกอบหลักเบื้องตน ไดแก การใชเวลา
อยางมีคุณคา และมีความหมายตอเปาหมายการจัดการศึกษาของแตละครอบครัวที่ไดจัด
วางไวนั้น
แมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จะเปนการจัดการศึกษาของกลุม เปาหมายเฉพาะ
ที่เขาใจกันทั่วไปวา เปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม แตคําวา ตามอัธยาศัย นั้นก็ควร
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มีจุดมุงหมาย และเปาหมายในการจัดการศึกษากํากับอยูดวย มิใชวา เวลาใดใครเรียนก็เรียน
เวลาใดไมใครเรียนก็ไมเรียน ซึ่งหากเวลาที่ไมใครที่จะเรียนเปนสวนที่นอกเหนือการประมวล
เปนผลของการเรียนรูดวย และหากมีในสัดสวนเวลาที่มากกวารอยละ 60 80 หรือ 90 แลว
จะเปนเชนไร ดังนั้น พึงทําความเขาใจใหไดวาการศึกษาคือ กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
นั้น การออกแบบกระบวนการเรียนรูในแตละชวงเวลาในการดําเนินชีวิต ที่ไมรูสึกวามีความ
เครงครัดเชิงบังคับกะเกณฑมากจนเกินไป จึงควรหรือสามารถออกแบบใหใกลเคียงกับหรือ
เปนแบบตามอัธยาศัยใหมากที่สุดได โดยมีวิธีสรางแรงจูงใจใหมีความทาทาย ความอยากรู
นําไปสูค วามอยากเรียน อยากคนหา เพือ่ ทีจ่ ะรูใ นสิง่ นัน้ ขึน้ มา อัธยาศัยในการเรียนรูเ รือ่ งนัน้ ๆ
ก็จะเกิดขึ้นกับผูเรียน กิจกรรมการเรียนรูก็จะดําเนินตอไปอยางมีชีวิตชีวา เต็มอกเต็มใจใน
ชวงเวลาที่ครอบครัวผูจัดตองการได อันเปนไปตามเปาหมาย และจุดมุงหมายที่ครอบครัวได
จัดวางไว และหากสามารถทําใหเปนกําหนดทีม่ คี วามสมํา่ เสมอ ทํานองวา เปนระบบระเบียบ
ของการใชเวลาอยางมีคณ
ุ คาและความหมาย ตอเปาหมาย และจุดมุง หมายของชีวติ และการ
ศึกษาแลว ยอมเปนการดี อันจะเปนหลักประกันในคุณภาพ และความสําเร็จของการจัดการ
ศึกษาไดมากขึ้น
ดังนั้น จึงขอเสนอกรอบแนวทางการจัดตารางการเรียนรูแบบกวางๆ เพื่อเปน
ตัวอยางแกครอบครัวผูจ ดั การศึกษาไดพจิ ารณาเปนแนวทาง และปรับใชตามความเหมาะสม
กับผูเรียน และสถานการณในแตละชวงวัน และเวลาที่อาจมีเหตุการณสําคัญแทรกซอนขึ้น
มา หรือเปลี่ยนแปลงบางอยางไป ซึ่งจะพบวา ปจจุบันเปนไปไดมากวา จะมีความพลิกผัน
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดเสมอ
ตัวอยาง การจัดตารางการเรียนรู
เวลา

ภาคเชา
ภาคบาย
วัน
จันทร
ศึกษาคนควา ปฏิบัติการ
อังคาร แลกเปลี่ยนเรียนรู ปฏิบัติการ
พุธ
ศึกษาคนควา ปฏิบัติการ
พฤหัสบดี แลกเปลี่ยนเรียนรู ปฏิบัติการ
ศุกร
ศึกษาคนควา ปฏิบัติการ
เสาร
เรียนรูโลกกวาง
อาทิตย
เรียนรูโลกกวาง

ภาคคํ่า

หมายเหตุ

สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู
สรุป-บันทึกการเรียนรู

(ควร ปรับ
เปลี่ยน ให
ยืดหยุนตาม
สถานการณ
และตามความ
เหมาะสมกับ
ผูเรียน)

หมายเหตุ : รายละเอียดสาระ และกิจกรรม กําหนดตามสัดสวนนํ้าหนัก (%) อยางยืดหยุน
ตามธรรมชาติของผูเ รียน ตามกรอบสาระการเรียนรู/ กลุม ประสบการณทจี่ ดั ไวในแตละระดับ
ชั้นของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ภาคผนวก ง
แบบการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
แบบการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว
บิดา ………………………………………………..……………………………………………............…
วุฒกิ ารศึกษา ………………………………………………………………………….........……………
ประสบการณ ………………………………………………………………………........………………
อายุ …………………… อาชีพ …………........................…………………………………………..
ทีอ่ ยู …………………………………………………………………............……………………………..
………………………………………………………………………………………...............…………….
มารดา ……………………………………………………………………..........…………………………
วุฒกิ ารศึกษา ………………………………………………………………………….........……………
ประสบการณ ………………………………………………………………………........………………
อายุ …………………… อาชีพ …………........................…………………………………………..
ทีอ่ ยู …………………………………………………………………............……………………………..
………………………………………………………………………………………...............…………….
2. ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
2.1 ระบุขอมูลของผูเรียน
ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………...........…
วัน เดือน ปเกิด ………………………………………………….…. อายุ ………………….…….….
ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมากอน)
…………………………………………………………………………………........................…………………..
…………………………………………………………………………………........................…………………..
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2.2 พัฒนาการของผูเรียน (ระบุการพัฒนาการของผูเรียน/ความสามารถพิเศษ/ความ
ตองการพิเศษ)
 พัฒนาการตามวัย
 พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ
 พัฒนาการตามความตองการพิเศษ
…………………………………………………………………………………........................…………………..
…………………………………………………………………………………........................…………………..
3. ระดับที่จัดการศึกษา
…………………………………………………………………………………........................…………………..
…………………………………………………………………………………........................…………………..
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
…………………………………………………………………………………........................…………………..
…………………………………………………………………………………........................…………………..
…………………………………………………………………………………………….........................………..
4. จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
…………………………………………………………………………………........................…………………..
…………………………………………………………………………………........................…………………..
5. รูปแบบการจัดการศึกษา (โปรดระบุ)
 จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไมสามารถรวมกิจกรรมกับกลุม
บานเรียน หรือครอบครัวอื่น และมีความสนใจเฉพาะดานแตกตางกัน
 จัดการศึกษาแบบมีขอ
 ตกลงรวมกับโรงเรียนหรือหนวยงานอืน่ โดยมีการเขาไป
ใชทรัพยากรในโรงเรียนหรือเขาไปทํากิจกรรมรวมกัน เนื่องจากตองการใหบุตรไดมีความรู
ประสบการณที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบโรงเรียน
 จัดการศึกษาแบบกลุมครอบครัวที่มีแนวคิดคลายๆ กัน เปนการจําลองสังคม
เล็กๆ เชื่อวาการ เชื่อมโยงกับกลุมเปนการชวยเสริมพัฒนาการของบุตรได
 จัดการศึกษาแบบรวมศูนย จัดการแบบศูนยการเรียน เนือ
่ งจากตองการใหบตุ ร
มีสังคมพอแมทํางานนอกบานทั้งคูจึงมอบหมายใหผูที่เห็นวามีความเหมาะสมมาทําหนาที่
จัดกระบวนการเรียนรู
 อื่นๆ (ระบุ)
6. การจัดสาระการเรียนรู
…………………………………………………………………………………........................…………………..
…………………………………………………………………………………........................…………………..

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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กลุมสาระการเรียนรู/
กลุมประสบการณ

เปาหมายคุณภาพผูเรียน
ที่มุงหวังในชั้นป/ชวงชั้น/
ระดับการศึกษา

กิจกรรม
(หมายถึงองคความรู
ทักษะ คานิยมที่ผูเรียน
เรียนรูเพื่อชวยนําพาให
บรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนด)

หมายเหตุ : เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวังเปนไปตามความประสงคของครอบครัว
ผูจัดการศึกษา
7. การจัดกระบวนการเรียนรู
………………………..........................…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….........................……………………………….
……………………………………………………………………………………………….........................…….
8. การวัด และประเมินผลการเรียนรู
………………………..........................…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….........................……………………………….
……………………………………………………………………………………………….........................…….
9. อื่นๆ (ครอบครัวสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดที่เห็นวาเปนประโยชนตอผูเรียนได)
………………………..........................…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….........................……………………………….
……………………………………………………………………………………………….........................…….

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ภาคผนวก จ
ตัวอยางตารางการบันทึกผลการวัด และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตัวอยาง ตารางบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป
ผานเกณฑ
การประเมิน

ดี

ดีเยี่ยม

ผลการ
ปรับปรุง

สรุปผล
ควรปรับปรุง

ดี

ดีเยี่ยม

ปที่ 3
ผลการ
ปรับปรุง

ควรปรับปรุง

ดี

ดีเยี่ยม

ปที่ 2
ผลการ
ปรับปรุง

ควรปรับปรุง

ดี

ปที่ 1
ดีเยี่ยม

รายการ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค

ตัวอยาง ตารางบันทึกผลการประเมินพัฒนาการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
รายการ
พัฒนาการ
การอาน
การคัด
วิเคราะห
และ
การเขียน

ปที่ 1
ดีเยี่ยม
 ดี
 ผานเกณฑการประเมิน
 ควรปรับปรุง


ปที่ 2
ดีเยี่ยม
 ดี
 ผานเกณฑการประเมิน
 ควรปรับปรุง


ปที่ 3
ดีเยี่ยม
 ดี
 ผานเกณฑการประเมิน
 ควรปรับปรุง


ตัดสิน
ผลการ
ประเมิน
ดีเยี่ยม
 ดี
 ผาน
เกณฑการ
ประเมิน
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ตัวอยาง ตารางแสดงกลุมประสบการณ และเปาหมายคุณภาพผูรียนที่มุงหวัง
กลุมประสบการณ

เปาหมายคุณภาพผูเรียนที่มุงหวัง
ชวงชั้นที่ 1

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

ชวงชั้นที่ 4

ตัวอยาง แสดงสัดสวนคานํา้ หนัก การจัดสาระการเรียนรู กลุม ประสบการณ ในแตละระดับชัน้
(สัดสวนคานํา้ หนักนีส้ ามารถปรับ และพัฒนาใหมคี วามเหมาะสมระหวางการจัดกระบวนการ
เรียนรูได)
ระดับการศึกษา

กลุมประสบการณที่ 1

มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
สัดสวนนํ้าหนัก
สัดสวนนํ้าหนัก
สัดสวนนํ้าหนัก
สัดสวนนํ้าหนัก
(%) ป.4-6
(%) ม.1-3
(%) ม.4-6
(%) ป.1-3
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
(15)

กลุมประสบการณที่ 2

(15)

กลุมประสบการณที่ 3

(20)

กลุมประสบการณที่ 4

(10)

กลุมประสบการณที่ 5

(20)

กลุมประสบการณที่ ......

......

กลุมประสบการณที่ ......

......
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

สาระการเรียนรู หรือกลุม
ประสบการณ

รวม

100

100

100

100

หมายเหตุ : การแสดงสัดสวนคานํา้ หนักใชสาํ หรับผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางแบบคําขออนุญาตจัดการศึกษา
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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ตัวอยาง
แบบยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

รูปถาย
นักเรียน

เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................
เรื่อง
เรียน

ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ผูอ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ...................................................................................
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว) ..............................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน ................................................................ อาชีพ ...................................................
ที่อยูที่ปรากฏตามทะเบียนบาน ...................................................................................................................
ถิ่นที่พักอาศัยเปนประจําอยูในปจจุบัน ........................................................................................................
มีความประสงคขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ใหแก
1. ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว ......................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน ...................................................... เกี่ยวของเปน .................. ในระดับการศึกษา/
ประเภท ................................................................... ตั้งแตปการศึกษา ............................. เปนตนไป ฯลฯ
โดยมีผูจัดการศึกษาคือ
นาย, นาง, นางสาว ......................................... เลขประจําตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา ........................... สถาบัน ...................................................................... ป พ.ศ. ..................
อยูบานเลขที่ ............................ ถนน ................................................ ซอย .................................................
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................
สถานที่ซึ่งใชจัดการศึกษา เลขที่ ............... ถนน ................................................ ซอย ................................
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................
พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้
 สําเนาหรือภาพถาย ทะเบียนบานของครอบครัว และผูเรียน
 ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
 สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา
 แผนที่จัดการศึกษา
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ............................................................................ ผูยื่นคําขอ
( ............................................................................. )
คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ตัวอยาง
แบบยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เขตพื้นที่การศึกษา ..................................................................
วันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................
เรื่อง
เรียน

ขออนุญาตใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาย, นาง, นางสาว .....................................................................................................................
ตามทีท่ า นไดยนื่ คําขออนุญาตใหจดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดนครอบครัว ใหแก ด.ช., ด.ญ., นาย,
นางสาว ................................................. ระดับการศึกษา/ประเถท .......................................... ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ................................... เมื่อวันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ................ นั้น
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................ พิจารณาแลวมีมติ
 อนุญาตใหจัดการศึกษา
 ไมอนุญาตใหจัดการศึกษา เนื่องจาก ...................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
หากไมเห็นดวยกับมติดังกลาว และมีประสงคจะยื่นอุทธรณใหดําเนินการภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( ............................................................................. )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา .........................................

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ตัวอยาง
คําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว (กรณีครอบครัวขอยกเลิกเอง)

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................
ที่ ........................ / .......................
เรื่อง ใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... อนุญาตให นาย, นาง, นางสาว
.................................................... จัดการศึกษาโดยครอบครัว แก (ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว/ระดับการ
ศึกษาประเภท) .............................................................................................................................................
ตามหนังสือเลขที่ .................................... ลงวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................
บัดนี้ นาย, นาง, นางสาว .................................................................................. ไดยื่นขอยกเลิก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เนื่องจาก ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ.2547 ขอ 8 (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................................................. จึงขอยกเลิก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของ นาย, นาง, นางสาว .............................................................................
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตันไป
สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................

( ............................................................................. )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ตัวอยาง
คําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว (กรณีคณะกรรมการมีมติยกเลิก)

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................
ที่ ........................ / .......................
เรื่อง ใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... อนุญาตให นาย, นาง, นางสาว
............................................................... จัดการศึกษาโดยครอบครัว แก (ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว/ระดับ
การศึกษาประเภท) .......................................................................................................................................
ตามหนังสือเลขที่ .................................... ลงวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................
บัดนี้ นาย, นาง, นางสาว ......................................................................... มิไดดาํ เนินการปรับปรุง
การจัดการศึกษา ตามทีสาํ นักงานคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเสนอแนะ และคณะกรรมการเขตพืน้ ที่
การศึกษามีมติใหยกเลิกจัดการศึกษา ในคราวประชุมครัง้ ที่ ...... / ...... ลงวันที่ ...... เดือน ........... พ.ศ. ........
อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ.2547 ขอ 8 (2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................................................. จึงขอยกเลิก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของ นาย, นาง, นางสาว .............................................................................
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตันไป
สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................

( ............................................................................. )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ภาคผนวก ช
สิทธิของครอบครัวผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว

สิทธิประโยชนตามกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้
(1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่ง
อยูในความดูแล ที่ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสาํ หรับคาใชจา ยการศึกษาตามทีก่ ฎหมายกําหนด
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้
(1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่ง
อยูในความดูแลรับผิดชอบ
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกําหนด
(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสาํ หรับคาใชจา ยการศึกษา ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
มาตรา 61 ใหรฐั จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาทีจ่ ดั โดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ตามความเหมาะสม และความจําเปน
มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

71
การอุดหนุนคาใชจายรายหัว
ครอบครัวผูจ ดั การศึกษาโดยครอบครัวและผูจ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามมาตรา 12
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จะไดรับเงินอุดหนุนคาใชจาย และ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ทั้งนี้ การเบิกจาย
เงินอุดหนุนดังกลาว สามารถดําเนินการไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
บัตรประจําตัวผูเรียน
หลังจากอนุญาตใหครอบครัวจัดการศึกษาแลว สํานักงานเขตพื้นที่จะเปนผูออก
บัตรประจําตัว แกผูเรียน ซึ่งรูปแบบ และขนาดของบัตรใหอยูในดุลยพินิจของสํานักงาน โดย
(เลข)ประจําตัวผูเรียนใหเปนไปตามลําดับที่ของการไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อใชเปนหลักฐานใน
การติดตอกับหนวยงานอื่นๆ และการเขาถึงบริการทางการศึกษาตางๆ
การเขารับการฝกนักศึกษาวิชาทหาร
ผูเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวที่ประสงคจะเรียนวิชาทหารหรือเรียนรักษา
ดิ น แดน (รด.) จะต อ งผ า นเกณฑ ต ามที่ ก รมการรั ก ษาดิ น แดนกํ า หนด โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูประสานใหผูเรียน ไดสมัครเขาเรียนวิชาทหาร

การสนับสนุนตามความตองการ และความจําเปนของครอบครัว

การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรคํานึงถึง ความสอดคลอง
ตามความตองการ และความจําเปนของครอบครัว ซึง่ มีจดุ เนนขึน้ กับชวงระยะของการเขารวม
มีสวนในการจัดการศึกษาใหกับบุตร คือ ในชวงที่สนใจอยูระหวางการตัดสินใจ ชวงตัดสินใจ
จัดการศึกษา ชวงเริม่ ตนจัดการศึกษา และชวงจัดการศึกษามาระยะหนึง่ มีประสบการณแลว
มีรายละเอียดที่ควรพิจารณา ดังนี้
ชวงสนใจอยูระหวางการตัดสินใจ
สิ่งที่ครอบครัวตองการมากที่สุด คือ ขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการศึกษา
บานเรียน เรื่องที่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ตัวอยางประสบการณของ
ครอบครัวที่ไดจัดการศึกษาแลว รวมทั้งครอบครัวบานเรียนในจังหวัด/พื้นที่เดียวกันที่จะ
สามารถติดตอได เพื่อนํามาพิจารณาวาครอบครัวของตนมีความพรอมเพียงใด
ชวงตัดสินใจจัดการศึกษา
สิง่ ทีค่ รอบครัวตองการมากทีส่ ดุ คือ การไดรบั การคุม ครองในสิทธิการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน การไดรบั การปฏิบตั ติ ามสิทธิในการยืน่ คําขออนุญาต แนวทาง และตัวอยางในการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อนํามากําหนดทิศทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรูใหกับบุตร และจัดทําแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว

คูมือการดําเนินงาน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ชวงเริ่มตนจัดการศึกษา
สิ่งที่ครอบครัวตองการมากที่สุด คือ
(1) การเสริมความรู และทักษะเพื่อการเปนนักจัดการเรียนรูที่ดี และมีความรู
ความเขาใจในการวัด และประเมินผล
(2) การมีแหลงเรียนรูที่ดีในพื้นที่ เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยวิทยาศาสตร
อุทยานการเรียนรู สวนสัตว ฯลฯ
(3) การมีกลุมครอบครัวบานเรียนเพื่อการจัดกิจกรรมเรียนรูรวมกัน
(4) การมีโอกาสไดเขาถึง และใชทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียน สถาบันตางๆ
เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ หองดนตรี ฯลฯ ตลอดจนอาจมีการเรียนรูรวมกับโรงเรียน
ในบางวิชาบางกิจกรรม
(5) การมีสิทธิเทาเทียมเชนเดียวกับนักเรียนในระบบ เชน เงินอุดหนุนการศึกษา
การลดหยอนหรือยกเวนภาษีคาใชจายการศึกษา บัตรประจําตัวนักเรียน การเรียน รด.
การไดรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนผูมีความสามารถพิเศษ การเขารวมประกวด
การประกาศเกียรติคณ
ุ เมือ่ มีผลงานดีเดน การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ กีฬา กิจกรรมเพือ่
การพัฒนาเยาวชนตางๆ ฯลฯ
ชวงจัดการศึกษามีประสบการณแลว
สิง่ ทีค่ รอบครัวตองการมากทีส่ ดุ คือ ความเขาใจ และความยืดหยุน ในการกํากับดูแล
จากเจาหนาทีภ่ าครัฐ พรอมทัง้ การไดรบั ความเคารพ และการปฏิบตั อิ ยางถูกตองในสิทธิเด็ก
สิทธิครอบครัว เพือ่ เปดโอกาสใหครอบครัวไดทดลอง ไดสรางสรรคกระบวนการเรียนรูอ ยาง
มีความแตกตางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ตรงตามธรรมชาติ และศักยภาพการเรียนรู
ของบุตรไดมากที่สุด
ทั้งหมดขางตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมกับศูนยประสานงานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว กรุงเทพฯ ศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภูมิภาค และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญเพื่อการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางรอบดาน ดังเชนในเรื่องตอไปนี้
1. การใหบริการทางขอมูลสารสนเทศของทั้งหนวยงานสวนกลางและในเขตพื้นที่
เชน เว็บไซต คลินิกใหคําปรึกษา ศูนยสารสนเทศ ศูนยฝกอบรมพอแมนักจัดการเรียนรู ฯลฯ
2. ใหมกี ารวิจยั สรางองคความรูถ อดประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อยางสมํา่ เสมอตอเนือ่ ง เพือ่ ชวยเสริมความมัน่ ใจ ความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองใหทงั้ ครอบครัว
ที่สนใจ และที่กําลังจัดการศึกษา ทําใหนวัตกรรมการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งนี้มีพัฒนาการที่
เขมแข็งมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และมีสวนในการชวยแกปญหาในระบบการศึกษาโดยรวม
ของชาติได
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3. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม/เครือขายครอบครัวบานเรียนในพื้นที่ เพื่อใหเกิด
กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน การหนุนชวยซึ่งกัน และกัน ผอนเบาภาระของภาครัฐสวนหนึ่ง
4. สงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรูใ นพืน้ ที่ แหลงเทคโนโลยี และสือ่ ทางการศึกษา
หองสมุดชุมชน ฯลฯ ทั้งในทางปริมาณ และคุณภาพ
5. สงเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของครอบครัว มีการประสานงาน
หนวยงานตางๆ ใหรับรู และตอบรับสิทธิผูเรียนในการศึกษาโดยครอบครัว อาทิ การลดราคา
บัตรเขาชมแหลงเรียนรู การเพิม่ คุณสมบัตผิ เู รียนจากบานเรียนในการสมัครเขาฝกอบรม เขา
รับทุนการศึกษา ฯลฯ
6. สงเสริมใหมีโครงการบานเรียนในโรงเรียนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู เพื่อสราง และพัฒนาความรวมมือในเชิงการผสมผสานการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหเกิดผลเปนจริงขึ้น
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ทีป่ รึกษา

นายชินภัทร ภูมริ ตั น
นางเบญจลักษณ นํา้ ฟา
นางพจมาน พงษไพบูลย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูอ าํ นวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

รายชือ่ คณะทํางานยกราง และจัดทําคูม อื การดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
นางสาววันเพ็ญ สุจปิ ตุ โต
นางสาวสิรมิ า หมอนไหม
นางสาวสุวณี พิมพกรรณ
นางณัฐชยา เม็นไธสง
นางสรรพพร แตงสกุล
นายธํารงศักดิ์ ธํารงเลิศฤทธิ์
นายธัญญา เรืองแกว
วาที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุง เรือง
นางสาวกัญนิกา พราหมณพทิ กั ษ
นายประชา ออนรักษา
นางสาวบังอร กมลวัฒนา
นายพิสฐิ นาครําไพ
นายสุทธิชยั เดชสุวรรณนิธิ
นายชลธี กุลประดิษฐ
นางอารมณ บทมาตย
นางสาวฉลาด เสริมปญญา
นางสาวพันธนา จําปาทอง
นางสาววราภรณ อนุวรรัตน
นายเทอดชาติ ชัยพงษ
นางพจนา ทรัพยสมาน
นางสุดา จินตกานนท
นายไพฑูรย สุขสุคนธ
นางอรพินท เจริญผล
นางเลิศลักษณ หอมกลิน่
นายชาญวิทย อุน อนันต
นายกิตติ กสิณธารา
นายไตรรงค เจนการ
นางรุจเิ รข แสงจิตตพนั ธุ
นางสุชาดา ไชยรัตน
นายดุสติ ทองสลวย
นางอุไรวรรณ พันธสจุ ริต
นายชัชวาลย ทองดีเลิศ
นางรัชนี ธงไชย
นายสุรพล ธรรมรมดี
นายยุทธชัย เฉลิมชัย
นางกนกพร สบายใจ
นายศีลวัต ศุษลิ วรณ
นางภควรรณ ไชยมณีกร
นายสมเกียรติ เงินพดดวง
นางเสริมศิริ มัน่ ตะพงษ

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลขานุการสภาการศึกษาทางเลือก
ผูอ าํ นวยการโรงเรียนหมูบ า นเด็ก
สถาบันอาศรมศิลป
ทีป่ รึกษาสมาคมบานเรียนไทย
ผูแ ทนนายกสมาคมบานเรียนไทย
รองผูอ าํ นวยการฝายวิชาการโรงเรียนเพลินพัฒนา
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายชือ่ คณะประชาพิจารณคมู อื การดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

นายไตรรงค เจนการ
นางสาวรุง นภา นุตราวงค
นางกัลยาณี อุตกฤษฎ
นางอารมณ บทมาตย
นายวีรพันธ จันตยอด
นางสุธนิ นั ท พูลสมบัติ
นางดวงสุดา บุรเนตร
นางสาวเยาวลักษณ เทีย่ งกระโทก
นางสาวสุวจี ณ ถลาง
นางสาวธนารัตน พรหมสุวรรณ
นางธนิกา โรจนไพฑูรยทพิ ย
นางทิพาภรณ บุตรศรีสวย
นางกนกพร เหรียญประยูร
นางประภาศิลป ญาติเจริญ
นางจรรยา เกตุพนั ธ
นางรุง ทิพย โกสินทรจิตต
นางสาวนงนุช อนันตวฒ
ั นชัย
นางสาวกรุณา ภิรมยธรรม
นายธนกานต เกิดเสวียด
นายสมบัติ นุชนิยม
นายปยุต มนัสวิมล
นางรัตนา วงศแกว
นายวีรตั น สานุมญ
ั
นายสุทธิ รูก ารนา
นางสาวพันธนา จําปาทอง
นางไพริน วงศอายะ
นางปภาวรินท เรืองประจวบกุล
นางสมจินตนา ทาอุบล
นางอัธยา บุญชวย
นางสาวเพียงทอง ไชยวงศคาํ
นายศรีทลู ถาธัญ
นายเจริญ พรประสิทธิ์
นางสาวเสาวรี พิมพสวัสดิ์
นางอัมพิกา ภูเดช

ขาราชการบํานาญ
ผูเ ชีย่ วชาญ สพฐ.
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

นางสาวิตรี พันธพานิช
นางสาวจรินทร บุญญานันท
นางนุชนาถ ศิวเสน
นางกรุณา ธูปแพ
นางสุพชิ ฌาย แปงทา
นายชลอ เอีย่ มสอาด
นายประเสริฐ สุภริ กั ษ
นายศานิต โพธิพ์ มุ
นางศศิธร ดีเหมาะ
นางสาวกิง่ แกว ศรีสภุ รกรกุล
นางสุพรรณี สิงหเทศ
นางถนอมจิตร งามขํา
นางสาวอัจฉรา หอมหวน
นางสาวยุวดี วิวฒ
ั นปฐพี
นายเอือ้ น คงแกว
นางสมจิตร สลักศรี
นายสมควร ลิม่ ดุลย
นางอวยพร อราม
นางขวัญใจ พันธุมจินดา
นายวิชยั ยุทธ วงศอยุ
นายอนุรกั ษ รุง เรือง
นายประสิทธิ์ สนิท
นางสุดารัตน จูทอง
นางสาวสิรสิ งั วาลย คําเรือง
นางนุชรี จันดาบุต
นางรอยยะ สะยะมิง
นางสาวจิราวรรณ ยืนยง
นางสาวณัฏฐศศิ โคตรวิบลู ย
นายวัฒนศักดิ์ รืน่ รมย
นางนวภา วงษอนิ มา
นางภคมน หิรญ
ั มณีมาศ
นายสิทธิชยั รวมจิตร
นางเพ็ญจิตร สกุณการณ
นายวันชัย พันธสงิ หจบ
นายชําเลือง ตรีเดชา
นายสมบูรณ ออยแดง
นางจิตตรัตน ศรีสม
วาทีร่ .ต.อนุชาติ จูวตั ร
นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ
นางรุจวี ลั ย แพฟน
นางศันสนีย จันไกรผล
นางอรพินท เจริญผล
นางสาวนวลนอย เจริญผล
นางเลิศลักษณ หอมกลิน่
นายโกศล สินธุบญ
ุ
นางเสริมศิริ มัน่ ตะพงษ
นางบุษบาภรณ เจริญเกียรติ
นายแพทยเกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ
นางอรอําไพ ณะกัณฑ
พระสรยุทธ ชยปญโญ
นายประเวศ เวชชะ
นายวีรวัฒน กังวาลนวกุล
นายวิคม กิตติรตั นชัย
นายเอกชัย จินาจันทร
นายโจน จันได
นางชุมมาศ แปงหอม
นางจิรณ
ั ดา แสนหาญชัย
นางยองฮี อัน
นางวายุกลู ซิม้ สมบูรณผล
นางวิมลรัตน วงคพานิช
นายวรเทพ การุณรอบดุล
นางอนุนชุ สงสกุลชัย
นายพยุง ศรันยูญาติวงศ
นางอุบลวรรณ เจริญอนันตกจิ
นางจารุภา พานิชศักดิ์
พ.ต.ท.ถิระวัฒน บุญยก
นางอิสรา เวชสัสถ
นางภควรรณ ไชยมณีกร
นางพรทิพย รุจพิ รรณ
นางวัชราภรณ วัฒนนท
นางสาวอภิญญา กรรณลา
นายอําหรน หลังนุย
นางกนกพร สบายใจ
นายกําราบ พานทอง
นางกิตมิ า มณเฑียรทอง
นางเยาวดี ศรีพนั ธวานุสรณ

บรรณาธิการกิจ

นายพิสฐิ นาครําไพ
นางสาวสุวณี พิมพกรรณ

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแมฮอ งสอน เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแมฮอ งสอน เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง)
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
ผูจ ดั การศึกษาสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมนี เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ผูจ ดั การศึกษาสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแมฮอ งสอน เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง)
ผูจ ดั การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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