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ค�ำน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีเจตนาให้ประชาชนมีความเสมอภาคในการได้รับ
การศึกษา โดยให้ความส�ำคัญและความมีอิสระในการเลือกรับการศึกษาได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งมุ่งให้การศึกษาทางเลือก
ได้รับความคุ้มครองและการส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 โดยความในมาตรา 42 ระบุว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน
การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมือง
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นหลักการส�ำคัญหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ที่ก�ำหนดให้บุคคล ครอบครัวมีสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว พ.ศ. 2547 เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในการจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ ต รหลานและส่ ง เสริ ม
ให้ภาคสังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงท�ำเป็นเอกสาร “แนวทางการด�ำเนินงาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ซึ่งจะสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้มีความรู้
ความเข้าใจในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย
นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมสาระของเจตคติหรือทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อสิทธิของผู้เรียน สิทธิของครอบครัว และวิธีการ
อันเหมาะสมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภายใต้บริบทสังคมไทย เพื่อน�ำไปสู่ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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บทที่

บทน�ำ

1

บทน�ำ
หลักการและความเป็นมา

บทที่

1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความส�ำคัญกับการจัดการศึกษาทางเลือก
และก�ำหนดไว้ในมาตรา 49, 50 และ 80 มาตรา 49 ก�ำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษา
โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ ส่วนมาตรา 50
ก�ำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ส�ำหรับมาตรา 80 (3) ได้บัญญัติให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 6 ก�ำหนดให้การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้ก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โดยระบุไว้ใน มาตรา 8 (2) การจัดการศึกษายึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 12
ก�ำหนดให้บุคคลและครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามก�ำหนดในกฎกระทรวง
ส�ำหรับมาตรา 10 บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่พึ่งตนเองได้
หรื อ ไม่ มีผู ้ ดู แ ลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดั ง กล่ า วมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสรั บการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานเป็ นพิ เ ศษ
การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษในมาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตร
หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
ตามความพร้อมของครอบครัว ในมาตรา 12 ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 15 การจัด
การศึกษามี 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย อาจจัดการศึกษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ นอกจากนี้หมวด 4 ก�ำหนดแนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 และ 23
ก�ำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และเชื่อว่า
ผู ้ เรี ย นมี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ เป็นความส�ำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
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ของแต่ละระดับการศึกษา ดังความในมาตรา 13 และ 14 ก�ำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง บุคคล และครอบครัว
มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ คือ การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้
การศึกษา ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส�ำหรับ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยการศึ ก ษาตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด มาตรา 61 ให้ รั ฐ จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาที่ จั ด โดยบุ ค คล
และครอบครัว ตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น และมาตรา 66 ก�ำหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท�ำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นการศึกษาที่มีบ้านเป็นฐานของการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
รากฐานส�ำคัญตามวิถีไทย (สารานุกรมวิชาชีพครู 2552 หน้า 221-224) โดยผู้ปกครองหรือผู้จัดการศึกษา
เป็นผู้จัดการดูแลทั้งหมด นับตั้งแต่การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน การเลือกกิจกรรม
การจัดหลักสูตร การวัดและประเมินผล (ยุทธชัย เฉลิมชัย 2550 หน้า 21) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ก�ำหนดให้บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจ
ปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือผู้จัดการศึกษา ซึ่งหมายถึงบุคคลในครอบครัว
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้น ให้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก�ำหนด
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีอยู่อย่างแพร่หลายในหลายประเทศประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา
และได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานการวิจัยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประสบการณ์ของนานา
ประเทศ (อมรวิชช์ นาครทรรพ์, 2543) ระบุว่า มีเด็กที่เรียนอยู่กับบ้านทั่วโลกจ�ำนวนราว 2-3 ล้านคน โดยเฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกามีจำ� นวนถึง 1.23 ล้านคน และคาดว่า ในปี 2008 อาจมีเด็กอเมริกันที่เรียนอยู่กับบ้านเป็นจ�ำนวน
ถึง 6.87 ล้านคน ส่วนประเทศอื่นๆที่มีเด็กเรียนอยู่กับบ้านจ�ำนวนมาก ได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส
เป็นต้น พร้อมทั้งได้เสนอว่าแรงผลักดันที่ท�ำให้เกิดกระแส การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาจากปัจจัยส�ำคัญ
คือ จากความต้องการของผู้เรียน ปัญหาความรุนแรง ยาเสพติด และการล่วงเกินทางเพศ ตลอดจนความเชื่อ
ทางศาสนาเฉพาะกลุ่ม ส�ำหรับปัจจัยอื่นได้แก่ ปรัชญาและความเชื่อทางการศึกษาส่วนบุคคลของบิดามารดา
ความต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริม คือ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ช่วยให้รูปแบบการเรียนรู้อยู่ที่บ้านที่ “ผู้เรียนก�ำกับวิถีทางการเรียนรู้
ของตนเอง” (self-directed learning) มีความเป็นไปได้มากขึ้นในประเทศที่พัฒนา (ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551 :21-22) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจัดว่าเป็นการศึกษาทางเลือกใน 7 รูปแบบ (สุชาดา
จักรพิสุทธิ์ ชัชวาล ทองดีเลิศ อิศรา สุคงคารัตนกุล ลายอง เตียสกุล และสาทร สมพงษ์, 2546 : 34-35) ซึ่งได้ถูกจ�ำแนก
ตามโครงการวิจัยการศึกษาทางเลือกดังนี้ 1) การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว 2) การศึกษาทางเลือกที่อิงกับ
ระบบ ของรัฐ 3) การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา 4) การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม 5) การศึกษาทางเลือก
ที่เป็นสถาบันนอกระบบรัฐ 6) การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 7) การศึกษาทางเลือกผ่าน
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานปัญหาและชีวิต
แท้จริง ซึ่งเป็นปฏิบัติการอย่างหนึ่งของกระบวนการประชาชนอันสืบเนื่องมาจากการศึกษาในระบบไม่อาจตอบ
สนองได้ การศึกษาทางเลือกจึงเกิดขึ้นมาจากจินตนาการทางสังคมที่มีความหลากหลาย ท�ำให้เกิดการศึกษา
ในภาคประชาชนขึ้นมา ซึ่งการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการศึกษาทางเลือกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาทางเลือก
จึงเป็นการศึกษาที่ถูกจัดโดยภาคประชาชน เป็นการศึกษาที่เป็นอิสระและสอดคล้องในความแตกต่างของบุคคล
เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง (วราภรณ์ อนุวรรัตน์: 2554)
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจการจัดการและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ข้อ 1(5) มีอ�ำนาจหน้าที่พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก�ำกับดูแล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งประสาน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น โดยก�ำหนดให้ส�ำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานและพัฒนาการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ตามข้อ 1(5) ข้อ 3(6)(8) ก�ำหนดให้ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และแสวงหาความร่วมมือหรือทุน เพื่อการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา และด�ำเนินการน�ำร่อง
เพื่อให้สามารถน�ำรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ ส�ำหรับส�ำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ�ำนาจหน้าที่จัดท�ำข้อเสนอนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา และประมวลข้อเสนอนโยบาย จัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส�ำหรับผู้เรียนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และส�ำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการจัดท�ำมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การก�ำหนดหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตร และเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในปีงบประมาณ 2557 มีส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 51 เขต ได้ด�ำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จ�ำนวน 225 ครอบครัว มีผู้เรียนทั้งสิ้น 397 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในการความส�ำคัญและความจ�ำเป็น จึงได้จัดท�ำ
คู่มือการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว และจากผลสรุปการติดตามและประเมินการใช้คู่มือการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555
พบว่า เอกสารดังกล่าวขาดความชัดเจนบางส่วนจึงไม่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้พัฒนา และจัดท�ำเป็นเอกสาร “แนวทางการด�ำเนินงาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งจะสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
แต่ละฝ่าย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมสาระของเจตคติหรือทัศนคติที่ถูกต้องต่อสิทธิของผู้เรียน สิทธิของครอบครัว
และวิธีการ อันเหมาะสมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภายใต้บริบทสังคมไทย เพื่อน�ำไปสู่ความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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บทที่
การบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว

2

บทที่

การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

2

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยได้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ภายใต้หลักหรือกรอบในการด�ำเนินการ 5 ประการ คือ 1)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว
2)พ่ อ แม่ จ ะต้ อ งมี อิ ส ระในการด� ำ เนิ น การมี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นทางปฏิ บั ติ 3)มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การ
และแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 4)มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และ 5)มีความเป็นสากล
เทียบเคียงกับต่างประเทศได้ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ประกาศใช้ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” และ “หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” เพื่อให้หน่วยงาน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน และเห็นแนวทางในการน�ำสิ่งที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส�ำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ก�ำหนดไว้ว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างในด้านเป้าหมาย การจัดหลักสูตร
และการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามปรั ช ญา จุ ด เน้ น หรื อ ศั ก ยภาพ
และความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การศึกษาจะต้องจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ
และความจ�ำเป็น เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ปัจจุบันการศึกษาส�ำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะมีความแตกต่างในมิติที่สำ� คัญ ดังนี้
1. การศึกษาเฉพาะทางที่มีจุดเน้นพิเศษ เช่น กีฬา นาฎศิลป์ ปริยัติธรรม เป็นต้น
2. การศึกษาที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุ่งหมายต่างไปจากการศึกษาในระบบ ต้องการการศึกษาแบบ
ก้าวหน้า (Progressive) การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
3. การศึกษาที่สนองต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางธรรมชาติ ศักยภาพ ฐานะความเป็นอยู่ ภูมิล�ำเนา
เช่น เด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีความถนัดเฉพาะทาง เด็กพิการ เด็กในภาวะยากล�ำบาก เด็กในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เด็กไร้สัญชาติ เป็นต้น
ลักษณะการจัดการศึกษาส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ลักษณะการจัดการศึกษาส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในปัจจุบันการจัดการศึกษาส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ในประเทศไทย มีหลากหลายลักษณะ สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษาในระบบ
1.1 โรงเรียนในระบบที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้แตกต่างจาก
โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วไป เช่น โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสัตยาไส การศึกษาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
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1.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะทางหรือมีจุดเน้นเป็นพิเศษ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียน
กีฬา โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนไปรษณีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
เป็นต้น
2. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย
2.1 มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา ธรรมชาติ
และความต้องการของผู้เรียนหรืออาจจัดการเรียนรู้ตามวิถีธรรมชาติ วิถีธรรม วิถีของชุมชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้
การศึกษาโดยครอบครัว การศึกษาสายตาครูภูมิปัญญา เป็นต้น
2.2 เป็นการศึกษาทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบ
การศึ ก ษาปกติ ซึ่ ง มี เ หตุ ผ ลมาจากพื้ น ฐานของบุ ค คลตามปรั ช ญาความเชื่ อ ทางการศึ ก ษา และการเรี ย นรู ้
หรือด้านอื่นๆ
โครงสร้าง/บทบาทการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ก� ำ หนดกรอบโครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ตามขอบข่ า ยภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยครอบครัว ดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
สพฐ.

สพร.

สนผ.

สนก.

สวก.

สทศ.

สคส.

สพป./สพม

กนผ.

กนอ.

สมศ. (องค์การมหาชน)

กสศ.

กนต.

ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา

กง.

กบค.

อื่นๆ

สทศ. (องค์การมหาชน)
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หมายเหตุ
สพฐ.
สนก.
สวก.
สนผ.
สพร.
สคส.
สทศ.
สมศ.
สพป.
สพม.
กนต.
กสศ.
กนผ.
กนอ.
กง.
กบค.
ครอบครัว
อื่นๆ

หมายถึง ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
หมายถึง ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
หมายถึง ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร
หมายถึง ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
หมายถึง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หมายถึง ส�ำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
หมายถึง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หมายถึง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หมายถึง กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หมายถึง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายถึง กลุ่มนโยบายและแผน
หมายถึง กลุ่มอ�ำนวยการ
หมายถึง กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
หมายถึง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
หมายถึง สถานศึกษา/สถาบันทางการศึกษา

บทบาทของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการและการส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ข้อ 1 (5) มีอ�ำนาจหน้าที่ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
และก�ำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
และประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ดังนี้
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บุคคล/หน่วยงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาทหน้าที่
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
1. จัดการศึกษา ประสานงานและพัฒนาการด�ำเนินงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครั ว ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการแบ่ ง ส่ ว นราชการส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 1(5) และข้อ 3(8) (ก) กฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กฎหมายว่าด้วย
สิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ให้เป็นไปอย่างมีระบบ บรรลุผล
ตามเป้าหมายของภาคส่วนต่างๆ อย่างราบรื่น เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และแสวงหาความร่วมมือ เพื่อพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
3. ด�ำเนินการน�ำร่อง เพื่อให้สามารถน�ำรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ
4. ส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องเด็ ก และครอบครั ว ที่ มี
ความประสงค์ในการจัดการศึกษา
5. สนั บ สนุ น ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างเต็มตามศักยภาพ
6. ก�ำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
7. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในขอบข่าย
การศึกษาทางเลือก
8. แสวงหาความร่ ว มมื อ หรื อ ทุ น เพื่ อ การพั ฒ นารู ป แบบและนวั ต กรรม
ในการจัดการศึกษา สร้างสรรค์เครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
9. ประเมินและรายงานผลการด�ำเนินงานตามสายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และต่ อ สาธารณะอย่ า งสม�่ ำ เสมอตามวาระโอกาสที่ เ หมาะสม อั น มี ผ ลต่ อ
การพัฒนายกระดับความก้าวหน้าของงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารความรู้ในเวทีสาธารณะ
เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายภาคสังคม ข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจ
ของสังคมโดยรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีความส�ำเร็จก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นไป
11. มีกลไกในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคี
เครือข่ายการศึกษาทางเลือก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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บุคคล/หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

ส�ำนักงานคณะกรรมการ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
1. จัดท�ำข้อเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดท�ำข้อเสนอนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
3. ประมวลข้อเสนอนโยบาย จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส�ำหรับ
ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว
4. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส�ำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
5. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
1. สนับสนุนทางวิชาการ จัดท�ำมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักสูตร
และเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
2. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รวมทั้งจัด
ระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดมาตรฐานส�ำหรับการประเมินผล
การจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ด�ำเนินการสอบวัดความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะระดับต่างๆ ให้กับ
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล
4. ด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลและทะเบียนประวัติผู้ส�ำเร็จการศึกษา
และจัดท�ำระบบการเทียบโอนผลการศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือด้าน
การทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

บุคคล/หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

ส�ำนักงานคณะกรรมการ ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
1. จัดท�ำข้อเสนอนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
งานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
1. อนุมัติเงินงวดและโอนเงินงบประมาณให้สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ระบุให้ “ส�ำนักงาน”
หมายความว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล�ำเนา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแล สนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

บทบาทหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ระหว่างครอบครัว ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดท�ำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว/ผู้เรียน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานการขออนุญาต การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. จั ด ท� ำ เอกสารต่ า งๆ เช่ น ทะเบี ย นผู ้ เรี ย น ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา เอกสารในการเทียบโอนผลการเรียน
และเอกสารทางการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
4. จัดให้มีคณะท�ำงานวิชาการ/คณะท�ำงานติดตามผลการจัดการศึกษา/
คณะท�ำงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ
ได้แก่ การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
ประกอบด้วย บุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา และกลุ ่ ม อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
โดยครอบครัว เช่นภาคีเครือข่ายบ้านเรียน ภาคีเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�ำศาสนา ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เป็นต้น
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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บุคคล/หน่วยงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

บทบาทหน้าที่
5. ประสานงานและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นไปอย่าง
มีระบบ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่ สถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ
เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนการการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6. ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็กและครอบครัว
ที่มีความประสงค์ในการจัดการศึกษา เช่น จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ให้บริการหรือ
ประสานงานแหล่งเรียนรู้อื่นๆ แก่ครอบครัว ผู้จัดการศึกษา ใช้ในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ ตามจุดมุ่งหมาย
และมาตรฐานการศึกษา
7. วางแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการ เพื่อด�ำเนินงานการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
8. การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและผู้เรียนที่มี
คุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
9. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน สังคม และประเทศ
ชาติอย่างเต็มที่ไร้ขีดจ�ำกัด
10. ติดตามดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
11. ประเมินและรายงานผลการด�ำเนินงานตามสายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และต่อสาธารณะอย่างสม�่ำเสมอตามโอกาสที่เหมาะสม อันส่งผลต่อการพัฒนา
ยกระดับความก้าวหน้าของงาน
12. เผยแพร่ ประชาสั ม พั นธ์ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ข ่ า วสาร ความรู ้ ในเวที
สาธารณะ เครือข่ายภาคสังคมข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจของสังคมโดยรวม
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีความส�ำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มนโยบายและแผน
1. น�ำค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว เสนอให้คณะกรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาโดยเร็ว
2. จัดท�ำข้อมูลจ�ำนวนผู้เรียน ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว เสนอไปยัง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดสรรงบประมาณและแจ้งให้ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวทราบ
4. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

บุคคล/หน่วยงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

บทบาทหน้าที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. ร่วมเป็นคณะท�ำงานวิชาการ/คณะท�ำงานนิเทศติดตามผลการจัดการ
ศึกษา/คณะท�ำงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  นิเทศ
ดูแล ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาตามบริบท
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาของครอบครั ว รวมทั้ ง การติ ด ตาม
การวัดและประเมินการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
2. นิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไปอย่าง มีระบบ
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัว
ผู้จัดการศึกษา ในการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้อาจด�ำเนินการร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายบ้านเรียน/ภาคเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เป็นต้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การ เพื่อด�ำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวและผู้เรียนที่มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
6. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติอย่างเต็มที่ไร้ขีดจ�ำกัด
7. ประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและรายงานผลการ
ด�ำเนินงาน รองรับการประเมินภายนอก อันส่งผลต่อการพัฒนายกระดับความ
ก้าวหน้าของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. แจ้งการอนุมัติงวดตามบัญชีจัดสรร
2. ประสานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว
3. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น แก่ ผู ้ จั ด การศึ ก ษา/
ครอบครัว
4. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพื่อการตรวจสอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติกร)
ดูแล ช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวภายใต้บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อกฎหมายก�ำหนด
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 12 และตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ระบุให้ “คณะกรรมการ” หมายความว่า
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ ก�ำกับ ดูแล จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน
คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่
1. พิจารณาอนุญาตค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และให้
ส�ำนักงานแจ้งผลการพิจารณาค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค�ำขอ
อนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
2. พิจารณาการเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค�ำสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามค�ำขอของ
ครอบครัว
2.2 คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ม ติ ใ ห้ เ ลิ ก จั ด การศึ ก ษา กรณี
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเห็ น ว่ า ครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจั ด การศึ ก ษา
ไม่ จั ด การศึ ก ษาตามแผนการจั ด การศึ ก ษาตามข้ อ 2 (7) ของกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ให้ส�ำนักงาน
แนะน�ำ  ให้ครอบครัวนั้นปรับปรุงการจัดการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
หากครอบครั ว ดั ง กล่ า วไม่ ด� ำ เนิ น การตามค� ำ แนะน� ำ  ให้ ส� ำ นั ก งานเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ระบุ “ครอบครัว”
หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และ “ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัว
นั้นให้จัดการศึกษา โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
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บุคคล/หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

ครวบครัว/ผู้จัดการศึกษา 1. การเตรียมความพร้อม
1.1 ส�ำรวจความพร้อมของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.2 จัดเตรียมความพร้อมของครอบครัวได้แก่ ผู้จัดการศึกษา ผู้สอน
สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อเพื่อการ
เรียนรู้ เป็นต้น
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 หลักเกณฑ์
และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายเฉพาะ ระเบี ย บ กฎหมายทางการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางฯ เป็นต้น
2. การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.1 ประสานการด�ำเนินงานกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการจัดท�ำ
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทาง
การจัดการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
2.2 ยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2.3 ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การจัดแผนการจัดการศึกษา
3.1 ที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพผู้เรียน โดยจัดท�ำร่วม
หรือภายใต้ค�ำแนะน�ำของส�ำนักงาน
3.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน
4. การจัดการเรียนรู้
4.1 จั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ต ามแผนการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งควรประกอบด้วย
4.1.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน หาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก�ำหนด
อัตราความเร็ว ในการเรียนรู้ของตนได้
4.1.2 สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้วยความตระหนักในคุณค่าและจุดมุ่งหมาย
ของชีวิต
4.1.3 จั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการตามช่ ว งวั ย
โดยค�ำนึงถึงลักษณะเฉพาะตัว สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออก พบความถนัด
ความสนใจ จุ ด เด่ น ข้ อ ด้ อ ยของตน เพื่ อ การพั ฒ นาพรสวรรค์ ที่ โ ดดเด่ น
อย่างมีความสมดุลกับพัฒนาการด้านอื่นๆ
4.1.4 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกวิถีทาง ทุกโอกาส ทุกสถานที่
อย่างมีกระบวนการ ด้วยการซึมซับ รับรู้อย่างเป็นธรรมชาติ จากประสบการณ์ตรง
และการสัมผัส สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ ในภาวะที่เป็นธรรมชาติ
มีเสรีภาพ มีความท้าทาย มีจินตนาการหรือสอดคล้องกับเรื่องราวในชีวิตจริง
และเกิดจากความสนใจใฝ่รู้จากภายใน
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บุคคล/หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

ครวบครัว/ผู้จัดการศึกษา
4.1.5 สร้างสถานการณ์หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
(ต่อ)
ตามความสนใจของบุ ค คล เช่ น โครงงาน การศึ ก ษาเป็ น กลุ ่ ม ร่ ว มกั บ เด็ ก /
ผู้ใหญ่และครอบครัวอื่นๆ ได้แก่การเดินทาง ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ค่ายพักแรม
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส�ำนักงาน/สถานศึกษา/ชุมชน จัดขึ้น เช่น เทศกาลประเพณี
กิจกรรมเสริมทักษะดนตรี กีฬา ภาษา กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมพัฒนาสติ
และสมาธิ ตลอดจนกิจกรรมเสริมพื้นฐานงานอาชีพ งานบ้าน งานครัว ฯลฯ
4.1.6 จัดเก็บหลักฐาน/ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานเรียนรู้ของผู้เรียน หรือ
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5. กรณีครอบครัวพบหรือต้องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับ
เด็กที่มีความเสี่ยงพิการหรือเด็กพิการ ให้พิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม
ได้แก่
5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเด็กพิการ ได้แก่ด้านการศึกษา
ด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านสังคม
5.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดซึ่งมี ทุกจังหวัด
และขอรับบริการในเบื้องต้นจากศูนย์การศึกษาพิเศษและหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้
บริการคนพิการ ได้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัด ให้บริการเด็กพิการ
แบบไป-กลับ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ให้บริการเด็กพิการ
แบบไป-กลับ หรือแบบประจ�ำพักค้างในศูนย์
5.3 ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว สามารถศึกษาการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
(เด็กพิการ 9 ประเภท) ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัด
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6.1 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัด
และประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.2 จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการเรียน หรือ
ผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
7. จัดท�ำรายงานผลการจัดการเรียนรู้
7.1 จัดท�ำรายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตามที่ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
7.2 ประสานการด�ำเนินงานกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
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บุคคล/หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

ครวบครัว/ผู้จัดการศึกษา 8. การเทียบโอนผลการเรียน
(ต่อ)
ประสานงานกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อก�ำหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545หลักเกณฑ์
และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส�ำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
8. การเลิกจัดการศึกษา/การย้ายภูมิล�ำเนา
ประสานงานกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม เพื่อขอเลิกจัดการศึกษา
หรือการย้ายภูมิล�ำเนา พร้อมเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
10. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา
ประสานงานกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้แก่ บัตรประจ�ำตัวผู้เรียน งบประมาณงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีความประสงค์ต้องการ
เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา (NT / O-NET / GAT / PAT ) การมีสิทธิสมัคร
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร การขอใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น
11. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งถือว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา โดยมีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)

1. ยืนยันสภาพจริงในการด�ำเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการ
ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ที่ สมศ.ก�ำหนด และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน
2. ให้ได้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาของเงื่อนไขของความส�ำเร็จ
และสาเหตุของปัญหา
3. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานผลการปะเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

17

บทที่
การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว

3

บทที่

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

3

		
สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐให้ความคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเหมาะสม ภายใต้บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ. 2547 มีการก�ำหนดให้มีการยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา ที่ส�ำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์
ฉันท์กัลยาณมิตรระหว่างครอบครัวกับบุคลากรของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ท�ำความเข้าใจในข้อตกลง
เบื้องต้นร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งแนวทางในการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว แบ่งเป็น 7 ประเด็นดังนี้
1. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4. การเทียบโอนผลการเรียน
5. การย้ายภูมิลำ� เนา
6. การเลิกจัดการศึกษา
7. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา

1. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การสร้างความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน ควรเริ่มจากเหตุผลที่ครอบครัวสนใจหรือตัดสินใจที่จะจัดการศึกษา
โดยครอบครัว น�ำไปสู่เรื่องปรัชญา ทัศนะ แนวคิด ความคาดหวัง เป้าหมายคุณภาพ และแนวทางการจัดการศึกษา
แก่บุตรหรือผู้เรียน ซึ่งครอบครัวผู้จัดการศึกษาและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณาร่วมกันถึงพัฒนาการ
ด้านต่างๆของผู้เรียน โดยเน้นลักษณะเฉพาะตัว เช่น ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ฯลฯ หากผู้เรียน
มีความต้องการพิเศษ ทั้งในด้านความบกพร่อง พิการ หรือมีแววปัญญาเลิศ จ�ำเป็นต้องมีรูปแบบวิธีการเรียนรู้
ต่างจากเด็กทั่วไป ต้องพิจารณาให้ได้รับโอกาสเป็นพิเศษ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
ก�ำหนดให้ภาครัฐจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือ อ�ำนวยความสะดวกแก่เด็กกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม และสิ่งส�ำคัญ
เรื่องหนึ่งคือ ความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นของผู้ทำ� หน้าที่ “ผู้จัดการศึกษา” ที่อาจเป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากครอบครัว รวมถึงรูปแบบการด�ำเนินชีวิต อาชีพของครอบครัว การใช้เวลา และสิ่งที่จะช่วยสนับสนุน
การเรียนรู้ของบุตรหรือผู้เรียนให้ประเมินความส�ำเร็จเป็นสิ่งส�ำคัญ นอกจากนี้กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอค�ำขออนุญาต
จั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ให้ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพิ จ ารณาโดยเร็ ว และแจ้ ง ผลการพิ จ ารณา
ค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา แก่ครอบครัวที่ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำขออนุญาต
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จัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงก�ำหนด แนวทางการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1.) การเตรียมการเพื่อขออนุญาต จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2.) การยื่น
แบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 3.) การยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 4.) การพิจารณาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้การด�ำเนินงานตาม 4 ขั้นตอนดังกล่าว
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาควรพิ จ ารณาและด� ำ เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว เช่ น ภายใน 30-45 วั น
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การเตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในการเตรี ย มการเพื่ อ ขออนุ ญ าตจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
คณะท�ำงานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของส� ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด�ำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันกับครอบครัวที่มีความพร้อม ความสนใจ และตัดสินใจที่จะจัดการศึกษา
ซึ่งอาจจัดในลักษณะการพูดคุย การประชุม ปรึกษา หารือ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
1) บทบาทของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) บทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3) บทบาทของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา
1.1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้แก่
1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (ส�ำหรับครอบครัวที่จะจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย)
4) หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.3 ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการยื่นความประสงค์จะขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
			 1) สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นค�ำขออนุญาต
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา ยื่นแบบแสดงความประสงค์ พร้อมร่างแผนการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล�ำเนา (ภูมิล�ำเนา หมายถึง
สถานที่อยู่ของบุคคลตามกฎหมาย หรือตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้าน อยู่ที่หนึ่ง แต่มี
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นปัจจุบันอยู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ ) ทั้งนี้สถานที่ยื่นค�ำขออนุญาตสามารถด�ำเนินการได้ดังนี้
1.1) ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา และระดั บ ประถมศึ ก ษา ยื่ น ที่ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
1.2) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ยื่ น ที่ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรณี ค รอบครั ว จั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งจากระดั บ ประถมศึ ก ษา สามารถยื่ น ได้ ที่ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา หรือส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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			 2) เวลาในการยื่นความประสงค์
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา สามารถยื่นความประสงค์จะขออนุญาตจัดการศึกษา
ได้ปีละสองครั้ง โดยสอดคล้องกับการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อใน
ระดั บ สู ง ขึ้ น และการรับเงินอุดหนุนการศึก ษา ซึ่ ง ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ได้ จั ดสรร
งบประมาณให้ ป ี ก ารศึ ก ษาละสองภาคเรี ย นคื อ ภาคเรี ย นที่ ห นึ่ ง ระหว่ า งเดื อ นเมษายน ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม
และภาคเรียนที่สอง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน
1.2 การยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 ครอบครั ว หรื อ ผู ้ จั ด การศึ ก ษา แสดงความประสงค์ ต ามแบบแจ้ ง ความประสงค์ จ ะขอ
จัดการศึกษา เสนอต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล�ำเนาอยู่
1.2.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานวิชาการ/คณะนิเทศ ติดตาม
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจประกอบด้วย รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญหรือเครือข่ายการศึกษาทางเลือก
เพื่อร่วมเป็นคณะท�ำงานวิชาการ โดยอาจก�ำหนดจ�ำนวน สัดส่วน และการเห็นพร้อมร่วมกันของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและครอบครัว เพื่อร่วมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้
และการวั ด ประเมิ น ผล รวมทั้ ง ร่ ว มกั บ ครอบครั ว จั ด ท� ำ แผนการจั ด การศึ ก ษาของครอบครั ว ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 2 (7) ที่ระบุให้แผนการจัดการ
ศึกษามาจากครอบครัวและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาร่วมกันก�ำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว ให้ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้
เป็นแผนการจัดการศึกษาที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ควรก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทั้งนี้แผนการจัดการศึกษา อาจท�ำความเข้าใจเพิ่มเติม ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และการปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งก�ำหนดให้ครอบครัว
สามารถน�ำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน
โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายด้วยกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ที่แตกต่างกันได้ หรือสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนที่ต้องการเน้น หรือความรู้ทักษะเฉพาะทางได้ตามความเหมาะสม
สามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชั้น สามารถจัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือบูรณาการเป็น
กลุ่มประสบการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผู้เรียน ทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ เวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/
กลุ่มประสบการณ์ สามารถปรับยืดหยุ่น ตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยให้มี
เวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้ ทั้งนี้แผนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
2) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
3) ระดับการศึกษาที่จัด
4) จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
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5)
6)
7)
8)
9)

รูปแบบการจัดการศึกษา
การจัดสาระการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

1.3 การยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในการยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถด�ำเนินการได้ดังนี้
1.3.1 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษายื่นแบบค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งต้องมีรายละเอียดตามกฎกระทรวง
ว่าด้วย สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ดังนี้
1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
3) ส�ำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
4) ที่ตั้งและแผนผังของสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
5) ส�ำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ไม่ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยส�ำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
ในการจัดการศึกษา
6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันก�ำหนด
ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
1.3.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ดังนี้
1) กรณีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ ให้น�ำหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) เอกสาร
การขอย้ายสถานที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม ชื่อ-สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผู้เรียน ส�ำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
ของครอบครัวและผู้เรียน แผนผังที่ตั้งสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา ส�ำเนาหลักฐาน วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
ระดับและประเภทการจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกัน
ก�ำหนดความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งให้
แจ้งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมด�ำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่ยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ
2) กรณีผู้เรียน ที่เรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือจากการ
ศึกษาโดยครอบครัวจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ให้น�ำหลักฐานการเรียนรู้เดิมเท่าที่มี ชื่อ-สกุลครอบครัว
ชื่อ-สกุลผู้เรียน ส�ำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
ส�ำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ระดับและประเภท การจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษา
ที่ครอบครัวและส�ำนักงานร่วมกันก�ำหนดความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ มาประกอบการขออนุญาต เพื่อใช้ในการประเมินเทียบโอนภายหลังการได้รับอนุญาตต่อไป
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1.3.3 ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ จั ด การศึ ก ษา
ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา และผู้จัดการศึกษาที่มิได้มีสัญชาติไทย ดังนี้
			 1) กรณีวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 2(5) ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้จัดการศึกษา ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำ
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยส�ำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กรณีผู้จัดการศึกษาซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากครอบครัวนั้น ให้จัดการศึกษา ขาดคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงฯดังกล่าว
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก�ำหนดแนวทางการประเมินความรู้
ความสามารถหรือประสบการณ์ของผู้จัดการศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการน�ำความรู้ ความสามารถ
หรื อ ประสบการณ์ ใ นการจั ด การศึ ก ษา ขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ ขออนุ ญ าตเป็ น ผู ้ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยครอบครัว ซึ่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สามารถ
น�ำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อไป
			 แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
การประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบว่าผู้จัดการศึกษามีคุณสมบัติผ่านการประเมินโดยส�ำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
เจตคติ ที่เกิดจากการผ่านการศึกษา การฝึกอบรม การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ การประกอบอาชีพ
หรือประสบการณ์การจัดการศึกษา ที่สามารถสะท้อนถึงกระบวนการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ที่มุ่งเน้นเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ข้าราชการครู ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
ผู้แทนเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน
2) จัดท�ำเครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 1
3) ก�ำหนดวิธีการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เช่น
การตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน สัมภาษณ์ สังเกต หรืออาจใช้แบบทดสอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
4) ขอบข่ า ยเนื้ อ หาสาระของการประเมิ น ความรู ้ ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ์
ควรสอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดังต่อไปนี้
4.1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้แก่
4.1.1) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546 หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4.1.2) กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. 2547
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4.1.3) แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประกอบด้วย
4.1.3.1) สิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4.1.3.2) การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา
4.1.3.3) การจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
สมรรถนะส�ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.1.3.5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4.1.3.6) การจัดท�ำรายงานผลการจัดการศึกษา
4.2) ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ได้แก่
4.2.1) การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
4.2.2) การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
4.2.3) ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ และหรือหน่วยงานภาครัฐ
ในระดับกระทรวงเป็นครูภูมิปัญญา หรือปราชญ์ชาวบ้าน
4.2.4) การเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
		 2) กรณีผู้จัดการศึกษาที่มิได้มีสัญชาติไทย
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ซึ่งได้ให้ความหมายค�ำว่า ผู้จัดการศึกษา หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรือผู้ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้
จัดการศึกษา เมื่อพิจารณาจากความหมายดังกล่าวเห็นว่า ค�ำนิยามกล่าวเพียงคุณสมบัติกว้างๆ ของผู้จัดการศึกษา
โดยก�ำหนดให้เป็นบุคคลในครอบครัว หรือได้รับมอบหมายจากครอบครัวและค�ำว่า “ครอบครัว” ตามกฎกระทรวง
หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้ หมายถึงบุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบิดามารดาหรือผู้ใช้อ�ำนาจปกครองให้สามารถจัดการศึกษากับบุตรหรือบุคคลผู้อยู่ในปกครองของครอบครัว
นั้นๆ โดยมิได้กล่าวถึงคุณสมบัติข้ออื่นๆ ของผู้จัดการศึกษา การพิจารณาว่าบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยจะสามารถ
เป็นผู้จัดการศึกษาให้กับบุตรหรือผู้อยู่ในปกครองได้หรือไม่จ�ำเป็นจะต้องตีความโดยอาศัยเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ฉบับนี้ และหลักกฎหมายอื่นที่ใกล้เคียง กล่าวคือ เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ซึ่งเป็น
กฎหมายลูกบทที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจของกฎหมายแม่บท คือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตร 12
ที่บัญญัติว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง” กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการก�ำหนดสิทธิและหน้าที่
ของบุคคล ครอบครัว หรือหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เพราะฉะนั้นการจ�ำกัดสิทธิของบุคคลจะต้องมีกฎหมายบัญญัติหรือให้อ�ำนาจไว้
เมือ่ กรณีดังกล่าวไม่มีกฎหมายจ�ำกัดเรื่องคุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาไว้ บุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย
ย่ อ มสามารถด� ำ เนิ น การเป็ น ผู ้ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ได้ หากมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ครบถ้ ว น
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจมาตรา
12 แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เช่นกัน ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชน และองค์กร
เอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้เช่นกัน แต่มีการก�ำหนดคุณสมบัติขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ไว้ใน
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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ข้อ 7 โดยแยกเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศ และที่มิได้จดทะเบียนในประเทศ ย่อมแสดงให้เห็น
ว่าเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบับนี้ต้องการเปิดโอกาสให้บุคคล ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กร
นิติบุคคล ไม่ว่าจะมีสัญชาติใดก็มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้ แตกต่างจากกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ที่บัญญัติว่า “ผู้จัดการศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้งศูนย์
การเรียน” ซึ่งข้อ 3 ได้มีการขยายความคุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาไว้ว่า ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย รวมทั้ง
ก�ำหนดอายุ วุฒิการศึกษา ไว้อีกด้วย จากกฎกระทรวงทั้งสามฉบับแสดงให้เห็นว่า หากกฎหมายต้องการที่จะ
ก�ำหนดเรื่องสัญชาติของผู้จัดการศึกษาก็จะต้องบัญญัติไว้ แต่เมื่อกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 มิได้มีการก�ำหนดคุณสมบัติเรื่องสัญชาติไว้แต่อย่างใด ฉะนั้น จากเหตุผล
และหลักกฎหมายข้างต้น บุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทย หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
ย่อมมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ ส่วนสิทธิในการได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐย่อมเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ส่วนราชการก�ำหนด
อนึ่ง ในการจัดการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แผนการจัดการศึกษา
ประกอบค� ำ ขออนุญาต พิจ ารณาตามกฎกระทรวงว่ า ด้ วยสิ ท ธิ ในการจั ดการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานโดยครอบครั ว
พ.ศ.2547 ข้อ 2 (7) ก�ำหนดให้แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส�ำนักงานร่วมกันก�ำหนดตามความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และข้อ 3 ให้ส�ำนักงานเสนอค�ำขอ
อนุ ญ าตจั ด การศึ ก ษาให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาโดยเร็ ว และแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาค� ำ ขออนุ ญ าตจั ด การศึ ก ษา
แก่ครอบครัวที่ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2
ดังนั้นการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาประกอบค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผู้จัดที่มิใช่เป็นคนไทย
สามารถจัดท�ำได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันในการพิจารณาแผนร่วมกัน
ของครอบครัวและส�ำนักงาน การพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาร่วมทั้งการนิเทศ ก�ำกับ
ติดตาม การวัดประเมินผล รวมทั้งเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท�ำเป็น
ภาษาไทย ดังนั้นการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาจึงควรจัดท�ำเป็นภาษาไทย
3) กรณีผู้จัดการศึกษาที่มีสัญชาติไทยแต่มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปท� ำงานที่ต่างประเทศ
อยู่เสมอๆสามารถน�ำผู้เรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวเดินทางไปด้วย แต่ทั้งนี้โดยจัดให้มีการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการศึกษา และน�ำผู้เรียนกลับมารับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และครอบครัวก�ำหนด
1.3.4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับแบบค�ำขอจัดการศึกษาจากครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารหลักฐาน เบื้องต้น ตามข้อ 1. 3 แล้วประทับตราลงรับ โดยให้ถือว่าเป็นการเริ่มนับ
ระยะเวลาการขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และด�ำเนินการดังนี้
1) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของแบบค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
2) เสนอแบบค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาสั่งการ
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3) ประสานงานกับกลุ่มนโยบายและแผน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อน�ำเสนอค�ำขอ
อนุญาตจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการพิจารณาค�ำขออนุญาตในเบื้องต้นก่อน เพื่อให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีรายละเอียดและ
ข้อเท็จจริงในการพิจารณาที่เพียงพอ พร้อมทั้งขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) เสนอให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
งบประมาณต่อไป
4) แจ้งผลการพิจารณาค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
1.4 การพิจารณาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
การพิจารณาขอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในการพิจารณาค�ำขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หรือผู้จัดการศึกษา ด�ำเนินการได้ดังนี้
1) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาภายใน
ก� ำ หนดสามสิ บ วั น ตามที่ ก� ำ หนดในกฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว
พ.ศ. 2547
2) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุญาต หรือไม่
อนุญาตจัดการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล และแนะน�ำให้ผู้ยืนค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวทราบ
ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในกรณีผู้ยืนค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อาจท�ำหนังสือขอทบทวนมติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว โดยให้ยื่น
ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว
ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
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สรุปขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อขอค�ำปรึกษาแนะน�ำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
คณะท�ำงานวิชาการ/คณะท�ำงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ  หรือมีส่วนร่วม หรือปรับปรุงแก้ไขในการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ครอบครัวปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำคณะท�ำงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวของส�ำนักงาน ทั้งนี้ควรก�ำหนดการระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุงแก้ไข
ครอบครัวยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมแผนการจัดการศึกษา ที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ส�ำนักงาน
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ โดยส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
น�ำเสนอค�ำขออนุญาต
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

28

อนุญาต

ไม่อนุญาต
คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้ง
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาทราบ

ครอบครัวท�ำหนังสืออุทธรณ์ ทบทวนมติ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ.
เพื่อของบประมาณ

ส�ำนักงานเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาโดยด่วน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา

ส�ำนักงานแจ้งสิทธิการน�ำคดีไปฟ้อง
ต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน
นับแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจาณา
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2. การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ ความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็น และองค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาประกอบด้วย
1.ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 2.ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 3.ระดับการศึกษาที่จัด 4.จุดมุ่งหมายของการจัดการ
ศึกษา 5.รูปแบบการจัดการศึกษา 6. การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 8. การประเมินผล
การเรียนรู้ 9. อื่นๆ
2.1 ความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความส�ำคัญคือเป็นเสมือนเข็มทิศน�ำทางหรือเป็นแนวทาง
หรือข้อก�ำหนดของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ทั้งระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดการ
ศึ ก ษาส�ำ หรั บผู้เรียนที่มีความสามารถพิเ ศษ หรื อ ความต้ อ งการจ� ำ เป็ นพิ เ ศษ ที่ จะพั ฒ นาให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามรู ้
ความสามารถ มวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาของแต่ละบุคคลไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน
รวมถึงจะช่วยให้ผู้เรียนน�ำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิต
อยู่ในชุมชน สังคม และโลกอย่าง มีความสุข รวมทั้งยังมีความส�ำคัญเป็นเครื่องมือชี้แนะให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้พยายามจัดมวลประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บรรลุตามจุดหมาย
ของการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และรับรองผลให้น�ำไปสู่ความสามารถ
ในการปฏิบัติของทุกฝ่ายได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขตามข้อก�ำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “ข้อ 2 (7) แผนการจัดการศึกษา ที่ครอบครัวและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมกันก�ำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”
การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรให้เป็นอิสระของครอบครัวเป็นหลัก ที่จะเป็น
ผู้ออกแบบจัดวางให้เหมาะสมกับพื้นฐานศักยภาพผู้เรียนและบริบทของครอบครัวและชุมชน โดยคณะท�ำงาน
วิชาการ/คณะกรรมการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้การพิจารณาร่วมคิด
ร่วมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทางวิชาการ แสดงถึงประสิทธิภาพอันจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ
บรรลุผลในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล ทั้งนี้ต้องให้เป็นไป
ตามหลั ก สู ต รหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546 หรื อ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับระดับการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายที่จัดการศึกษา ซึ่งครอบครัวสามารถจัดเวลา
เรียนเป็นรายภาค หรือรายปีก็ได้ การจัดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ สามารถ
ปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐาน
2.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
		 2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
2.2.1.1 ระบุข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล บิดา มารดา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ อายุ อาชีพ ที่อยู่
2.2.1.2 ให้เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว อธิบายถึงแนวคิด ความเชื่อ เหตุผล
หรือปรัชญาที่เป็นสาเหตุให้ครอบครัวจัดการศึกษา รวมทั้งจุดเด่นที่ควรส่งเสริม สนับสนุน จุดด้อยที่ต้องการในการ
ได้รับการพัฒนา และโอกาสในการประสบความส�ำเร็จของการจัดการศึกษาของครอบครัว
2.2.1.3 ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว สามารถก�ำหนดชื่อบ้านเรียนหรือไม่ก็ได้
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2.2.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
2.2.2.1 ระบุข้อมูลของผู้เรียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุ ประวัติการศึกษา
(กรณีที่เคยเรียนในระบบโรงเรียนหรือเรียนที่อื่นมาก่อน)
2.2.2.2 ระบุพัฒนาการของผู้เรียนด้านต่างๆ ของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ความบกพร่องหรือความสามารถที่สะท้อนแววฉลาด ที่ควรได้รับการดูแล
ช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษ
		
2.2.3 ระดับการศึกษาที่จัด
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับผู้เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถ
จัดการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยผู้จัดการศึกษาหรือครอบครัว ระบุความประสงค์ที่จะจัดการศึกษา เป็นชั้นปี เป็นช่วงชั้น หรือผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.3.1 การศึกษาระดับปฐมวัย ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามเนื้อหา/สาระ/ความรู้/ทักษะ เพื่อมุ่งให้เด็กพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม
กับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2.2.3.2 การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) ผู ้ จั ด การศึ ก ษา/ครอบครั ว จั ด ตามกรอบเนื้ อ หา/สาระ/ความรู ้ / ทั ก ษะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวคือจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับความรู้
ทั ก ษะ ค่ า นิ ย มที่ ผู ้ เรี ย นควรเรี ย นรู ้ ใ นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คุ ณ ลั ก ษณะเพื่ อ จะช่ ว ยน� ำ พาให้ บ รรลุ คุ ณ ภาพ
ตามเป้าหมายและศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวส�ำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ผู้จัดการ
ศึกษา/ครอบครัวสามารถจัดสาระการเรียนรู้ หรือเนื้อหาสาระเป็นองค์ความรู้ หรือทักษะ และค่านิยมที่ผู้เรียนควร
เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อจะช่วยน� ำพาให้บรรลุคุณภาพ
ตามเป้าหมายและศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนแยกรายวิชาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรืออาจหลอมรวม บูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น
กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในธรรมชาติ กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสังคม กลุ่มประสบการณ์ความรู้
ในศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
2.2.4 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวสามารถก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาแต่ละระดับของ
การศึกษาที่จัด โดยยึดตามจุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช
2546 หรื อ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และสามารถเพิ่ ม เติ ม จุ ด มุ ่ ง หมาย
ตามความคาดหวัง ตามปรัชญา/ความเชื่อของครอบครัว และ/หรือตามความถนัดความสนใจตามศักยภาพของผู้เรียน
		
2.2.5 รูปแบบการจัดการศึกษา ให้ระบุรูปแบบการจัดการศึกษา ที่ครอบครัวประสงค์ จะจัด
การศึกษา เช่น
2.2.5.1 แบบครอบครัวเดียว จัดการศึกษาส�ำหรับครอบครัวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน
แตกต่างกับกลุ่มบ้านเรียนหรือครอบครัวอื่น แต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว/กลุ่มครอบครัวอื่นตามความเหมาะสม
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2.2.5.2 แบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากร
ในโรงเรียนหรือเข้าไปท�ำกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวและระบบโรงเรียนได้
2.2.5.3 แบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้ายๆกัน เป็นการจ�ำลองสังคมเล็กๆ เชื่อว่า
การเชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมองค์ความรู้และพัฒนาการของผู้เรียนได้
2.2.5.4 อื่นๆ (ระบุ)
2.2.6 การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอน
แยกเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหลามรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาควรระบุข้อมูลที่แสดงว่าครอบครัวจะจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส�ำคัญทั้งความรู้
ทักษะ ค่านิยม และคุณลักษณะที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ ที่จะช่วยให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่ก�ำหนด การจัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ เช่นกลุ่มประสบการณ์ความรู้ในธรรมชาติ กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเอง
และสังคม กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์
ของตนเองกับสังคม กลุ่มความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา กลุ่มความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และ
ด้านภาษา กลุ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข หรือครอบครัวสามารถ
จัดการเรียนรู้แยกเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษา และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพตามความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ และความต้องการพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน โดยอาจ
มีจุดเน้น การเรียนรู้ที่มากน้อยกว่ากันในแต่ละสาระหรือกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดงเป็นสัดส่วน
เป็นค่าร้อยละ โดยอาจจะมีค่าน�้ำหนักที่เหมือนหรือต่างกันในแต่ละชั้นปี (กรณีเสนอแผนการจัดการศึกษาเป็น
รายชั้นปี) หรือแต่ละช่วงชั้น หรือแต่ละระดับการศึกษา ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ให้แสดง เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ที่มุ่งหวัง ซึ่งเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาสามารถเลือกหรือปรับใช้ตัวชี้วัดในการ
พั ฒ นาผู ้ เรี ย น โดยอาจน� ำ ไปจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ชั้ น ปี ช่ ว งชั้ น หรื อ หลอมรวมบู ร ณาการจั ด เป็ น
กลุ่มประสบการณ์ส�ำหรับสอนในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส�ำคัญ
ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นมาตรฐานการเรีย นรู้แ ละตัว ชี้วั ดของหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และเหมาะสม
กับสภาพบริบท ธรรมชาติการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน โดยสามารถเลือกหรือพัฒนาปรับใช้ตัวชี้วัด
ดังกล่าวให้เหมาะสมระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้
การปรับใช้ หมายถึง การปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ เช่น
จัดเป็นช่วงชั้น เป็นกลุ่ม หรือการหลอมบูรณาการ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ
ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ยกเว้น กรณี ที่ คุณ ภาพที่ ร ะบุ ไว้ นั้นไม่ ส อดคล้ อ งกั บแนวปฏิ บัติ หรื อ ระเบี ย บ
เฉพาะกลุ่ม เช่น วินัยสงฆ์ เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว ประสงค์จะจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะเพิ่มเติมจากสิ่งที่ก�ำหนดในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ
ก็สามารถก�ำหนด “ผลการเรียนรู้” เพิ่มขึ้นได้
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			 ทั้งนี้ มีข้อที่ควรท�ำความเข้าใจเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาเป็นรายบุคลตามหลักพหุปัญญา
คือผู้เรียนบางคนมีความสามารถที่เป็นจุดเด่นที่อาจพัฒนาได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ ส่วนเรื่องที่ไม่ถนัดอาจต้องการเวลา
ในการพัฒนามากกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นเรื่องตามธรรมชาติ ส่วนที่โดดเด่นเห็นชัดหรือเริ่มมีแนวโน้มจึงควรพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพ ส่วนที่ไม่ถนัดเป็นจุดอ่อนควรวางแนวทางเสริมให้มีความสมดุลยิ่งขึน้ พร้อมทั้ง ควรมุ่งเน้นให้
ความส�ำคัญกับมาตรฐานทักษะกระบวนการ (Performance Standard) อย่างมีความยืดหยุ่นได้ในมาตรฐาน
เนื้อหา (Content Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุ่นในการก�ำหนดเกณฑ์ขั้นต�่ำของการวัดและประเมินผลไว้ใน
บางกลุ่มประสบการณ์ ส�ำหรับผู้เรียนที่มีความจ�ำเป็นมีลักษณะหรือความต้องการพิเศษต่างจากผู้เรียนทั่วไป
การจั ด กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ / กลุ ่ ม ประสบการณ์ ให้ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาผู ้ เรี ย น
อย่างสอดคล้องกับศักยภาพตามความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ และความต้องการพิเศษของผู้เรียน
หากครอบครัวจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา โดยก�ำหนดเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ นัั้นเป็นกลุ่มประสบการณ์
ดังกล่าวควรสะท้อนไปที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ครอบครัวหลอมรวม เช่น กลุุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสังคม ครอบครัวได้หลอมรวมจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนนธรรม หลอมรวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หรือกลุ่มประสบการณ์ความรู้ในธรรมชาติ ครอบครัวได้หลอมรวมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ หลอมรวมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นต้น
		
2.2.7 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม นอกเหนือจากการเรียนด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วได้ก�ำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนุม ชมรม ฯลฯ )
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็ม ตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน
เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ปลูกฝังการมีจิตส�ำนึกเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น
การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ส�ำหรับครอบครัว ควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็น
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงวัยและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับ ทั้งนี้ครอบครัวสามารถจัดด้วยรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลาย อาจจัดแยกเป็นรายกิจกรรม หรือผสมผสานแบบบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง คุณธรรม
และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย นรู ้ จั ก และเข้ า ใจตนเอง สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ในธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ซึ่งผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวสามารถประสานเพื่อขอความร่วมมือจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา/
สถาบันต่างๆ ในกรณีที่ประสงค์จะให้ผู้เรียนของตนเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษา/สถาบันต่างๆเหล่านั้นจัดได้
		

2.2.8 การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทั้งนี้ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาควรระบุวิธีการจัดการเรียนรู้ของครอบครัวที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของครอบครัว
ระดับการศึกษา เช่นระดับระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ที่ครอบครัวก�ำหนด โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นเครื่องมือ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานภารณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้จัดการศึกษา/
ครอบครัว ควรมีการประสานความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาสามารถจัดการเรียน
การสอนได้หลากหลายรูปแบบตามปรัชญา และความต้องการในการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่คาดหวัง โดยอาจสอดแทรกบูรณาการสาระวิชา/กลุ่มประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งสมรรถนะส�ำคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน ตามแนวคิดหรือปรัชญาการศึกษา สภาพและบริบทที่มีลักษณะเฉพาะ และควรให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ มีการประยุกต์ความรู้มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้คิดได้ ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส�ำคัญในการน�ำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐาน
การเรียนรู้ สมรรถนะส�ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส�ำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามระดับ
และกลุ่มเป้าหมายที่ครอบครัวจัดการศึกษา โดยมีกระบวนการส�ำคัญ ในด้านโครงสร้างเวลาเรียน และการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษาดังนี้
			 2.2.8.1 การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
					 2.2.8.1.1 โครงสร้างเวลาเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยครอบครัวระดับปฐมวัย
ครอบครัว สามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชั้นได้
โดยเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มประสบการณ์ สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาขาของการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้
					 2.2.8.1.2 การจัดกลุ่มประสบการณ์ระดับปฐมวัย
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) เป็นการ
จัดการศึกษาในลักษณะของกลุ่มประสบการณ์ที่เน้นการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละคน การออกแบบการจัดการกลุ่มประสบการณ์
โดยครอบครัว ควรศึกษารูปแบบการจัดที่หลากหลายแล้วเลือกวิธีการจัดที่เหมาะสมกับบริบทของเด็ก โดยอนุมาน
บนพื้นฐานของเด็กต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยมี
แนวทางการจัดประสบการณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดังนี้
1) จัดประสบการณ์ได้สอดคล้องเหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และ
ระดับพัฒนาการเพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2) จัดประสบการณ์ที่ให้เด็กได้ลงมือกระท�ำ  เรียนรู้ ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ล�ำลอง เล่น สังเกต เป็นต้น ทดลองและ
คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
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3) จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะ
และสาระการเรียนรู้
4) จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท�ำ
และน�ำเสนอความคิดโดยผู้จัดการศึกษาเป็นผู้สนับสนุน อ�ำนวย
ความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก
5) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้
							 สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข
และเรียนรู้การน�ำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ
6) จั ด ประสบการณ์ ใ ห้ เ ด็ ก มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่
หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก
7) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
8) จั ด ประสบการณ์ ทั้ ง ในลั ก ษณะที่ มี ก ารวางแผนล่ ว งหน้ า และ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยมิได้คาดการณ์ไว้
9) ผู้จัดการศึกษามีการวางแผน การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การให้เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
10) จั ด ท� ำ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก
น�ำสารสนเทศที่ได้มาพิจารณาไตร่ตรอง และใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเด็ก
รายละเอียดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ศึกษาได้จากภาคผนวก ค
			 2.2.8.2 การจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
					 2.2.8.2.1 โครงสร้างเวลาเรียนในการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ครอบครัว สามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชั้นได้ โดยเวลาเรียนของแต่ละกลุ่ม
ประสบการณ์ สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาขาของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้
					 2.2.8.2.2 การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวควรศึกษาแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ได้รับอนุมัติจากเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรูท้ ี่
เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้จัดการศึกษาของครอบครัวควรด�ำเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน�ำข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
2) ก�ำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และ
							 ทักษะกระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
							 ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน�ำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
4) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้
5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น�ำภูมิปัญญา
							 ท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6) ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของผู ้ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน
7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
			 ส�ำหรับผู้เรียน ครอบครัวควรแนะน�ำให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ ดังนี้
1) ก�ำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อความรู้ ตั้งค�ำถาม คิดหาค�ำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วย
วิธีการต่างๆ
3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน�ำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
4) มีปฏิสัมพันธ์ ท�ำงาน ท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม บุคคล และเพื่อน
5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
			
2.2.8.3 การจัดการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียนพิเศษที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ เป็นผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางธรรมชาติ
มีความบกพร่อง อยู่ในภาวะยากล�ำบาก ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีความถนัด
เฉพาะทาง และผู้เรียนที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น ด้านกีฬา นาฏศิลป์ งานช่าง ในการจัดการศึกษาจึงควรจัดการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ในการจัดการศึกษา โดยครอบครัว สามารถจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
				 2.2.8.3.1 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษที่มีความบกพร่อง ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา
พ.ศ.2552 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2552 โดยได้ก�ำหนดประเภทของคนพิการออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4. บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา 7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8. บุคคลออทิสติก และ 9. บุคคลพิการซ้อน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทผู้เรียนมีความบกพร่อง ครอบครัวจะต้องศึกษาลักษณะของเด็กพิเศษ วิธีการให้การช่วยเหลือ ตลอดจน
ความบกพร่องต่างๆ ของเด็กเพื่อที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
เด็กพิเศษ ครอบครัวจึงต้องก�ำหนดเนื้อหา วิธีการสอนตลอดจนการวัดผลการประเมินผลที่เหมาะสมกับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ซึ่งเรียกว่าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รายละเอียดของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมีดังนี้
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1) พื้นความรู้ด้านวิชาทักษะ เช่น การอ่าน คณิตศาสตร์
2) การพูดและภาษา
3) วุฒิภาวะทางสังคม
4) การใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้
5) การเคลื่อนไหว รวมไปถึงการเดิน การวิ่ง การหยิบจับสิ่งของ
6) การช่วยตนเอง
7) วุฒิภาวะทางอารมณ์
8) การเตรียมอาชีพ
					 นอกจากการจัดท�ำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้จัดการศึกษาต้องก�ำหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ เพื่อที่จะทราบความสามารถของผู้เรียน และสามารถจัดเนื้อหาตลอดจนหลักสูตรที่จะใช้สอนได้
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด
ในการก�ำหนดจุดมุ่งหมายส�ำหรับการจัดท�ำแผนการศึกษาเฉพาะ ประกอบด้วย
1) จุดมุ่งหมายระยะยาว โดยปกติก�ำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี ในระยะเวลา
ของการเรียน 1ปี การก�ำหนดจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องสอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน จุดมุ่งหมาย
ไม่ควรก�ำหนดสูงเกินไป หรือไม่ควรต�่ำเกินไปจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น
ผู้เรียนสามารถแต่งตัวได้เอง เป็นต้น
2) จุดมุ่งหมายระยะสั้น เป็นจุดมุ่งหมายใน 1 ภาคเรียน ผู้เรียน
สามารถกลัดกระดุมได้ถูกต้อง สามารถสวมรองเท้าได้ เป็นต้น
					 2.2.8.3.2 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษที่มีความสามารถพิเศษ
							
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ หมายถึง ผู้เรียนที่มีความสามารถอันโดดเด่น
ในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา ด้านทัศนศิลป์ ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านกีฬา และ
ความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ หลายสาขา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนที่มีอายุระดับเดียวกัน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน การจัดหลักสูตรและการเรียนรู้ การบริหารจัดการต่างๆ จึงต้องให้เป็นไป ตามศักยภาพและ
ความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำ� หรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ มีดังต่อไปนี้
1) สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกโอกาส ทุกสถานที่อย่างมีกระบวนการ ด้วยการซึมซับ รับรู้
อย่างเป็นธรรมชาติ จากประสบการณ์ตรง และการสัมผัส สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในภาวะที่เป็น
ธรรมชาติ มีเสรีภาพมีความท้าทาย มีจินตนาการหรือสอดคล้องกับเรื่องราว ในชีวิตจริง และเกิดมาจากความสนใจ
รู้จากภายในตัวผู้เรียนเอง อาจจะท�ำโดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน หาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเน้นให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ ที่เหมาะสม สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก�ำหนดอัตราความเร็ว ในการเรียนรู้ของตนได้
2) สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้วยความตระหนักในคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิต แทนการกระตุ้นด้วย
การแข่งขันและความเห็นแก่ตนเอง ตัวอย่างเช่น การให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมออกก�ำลังกาย ต้องเน้นการออกก�ำลังกาย
ที่ไม่มีการแข่งขันหรือกระตุ้นความเครียด เช่น ว่ายน�้ำเล่น เต้นแอโรบิก วิ่งเล่น หรือปีนเขาเดินป่า หากเป็นกีฬา
แข่งขันหรือต่อสู้ แข่งขันแล้วสู้ไม่ได้ โดยเฉพาะผู้เรียนในกลุ่มผู้เรียนที่มีความบกพร่องจะมีปัญหาทางอารมณ์
พยายามหลีกเลี่ยงการกีฬาที่ต้องต่อสู้ เช่น มวย ฟันดาบ ยูโด หรืออื่นๆ ซึ่งจะกระตุ้นอารมณ์โกรธและใช้ความ
รุนแรงของผู้เรียน
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3) สร้างสถานการณ์หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ตามความสนใจของบุคคล
โดยอาจให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยกระท�ำภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่ กิจกรรมเหล่านี้
ต้องมีตัวผู้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้ไปอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง
หรือไปช่วยดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุ ไปช่วยประคองเวลาเดินไปเข้าห้องน�้ำ  นอกจากนั้นการแสดงความชื่นชม
ของผู้รับประโยชน์จะท�ำให้รู้สึกว่าตนมีคุณค่ามาก กิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิ ตลอดจนกิจกรรมเสริมพื้นฐานงาน
อาชีพ งานบ้าน งานครัว เป็นต้น

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.1 แนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องยึดหลักการส�ำคัญคือ การประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และเพื่อตัดสินระดับความก้าวหน้าทางการเรียน การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผล
ส�ำเร็จนั้น ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวจ�ำเป็นต้องพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
สะท้อนสมรรถนะส�ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักสูตร และเป็น
เป้าหมายของการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับชั้นเรียน การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผล
ส�ำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้
สมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะส�ำคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ ให้เหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะธรรมชาติการเรียนรู้ ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นคุณภาพที่ต้องการ
ให้เกิดแก่เยาวชนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งส�ำคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการวัดและประเมินผล ได้แก่
วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการประเมิ น ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การประเมิ น ตามสภาพจริ ง และใช้ วิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย เช่น การให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ได้มีโอวาสวางแผนการท�ำงานเอง ปฏิบัติจริง ภายใต้ค�ำแนะน�ำ
และการอ�ำนวยความสะดวกจากผู้ปกครอง ทั้งนี้ในการวัดและประเมินผลจึงควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
รอบด้าน เพื่อให้ผลการประเมินมีความตรง (Valid) คือผลการประเมินสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน
ซึ่งอาจด�ำเนินได้โดยการสังเกตพฤติกรรมขณะท�ำงาน สนทนา ตั้งค�ำถาม ตรวจผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถ
ประเมินความสามารถของผู้เรียนในมิติของพัฒนาการได้อีกด้วย โดยอาศัยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ทั้งนี้
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวต้องให้ความร่วมมือกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือ และการจัดเก็บหลักฐาน/ร่องรอยการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้เรียนตลอดเวลา ที่จัดกิจกรรม เพื่อให้การวัดและ
ประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำ� หนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประการ ดังนี้
		
3.1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative Assessment) เป็นการด�ำเนินการประเมินผู้เรียน เป็นระยะๆ
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนนั้น มีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญคือการปรับปรุง
พัฒนา และแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งหวังผลในด้านการบรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้หรือมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้ ครอบครัวและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน จึงควรด�ำเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ไปพัฒนาผู้เรียน ครอบครัวจึงต้องเลือกใช้วิธีการ
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และเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้งจากผู้เรียนเอง จากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จากแนวทางดังกล่าวจะพบได้ว่าวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จึงได้แก่การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เน้นปฏิบัติจริงที่หลากหลาย ผู้ปกครองประเมิน
ในประเด็นการประเมินเดียวกันซ�้ำได้หลายครั้ง และสามารถเก็บผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนไว้ในแฟ้มสะสมงาน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักฐานแสดงความสามารถของผู้เรียน
3.1.2 เพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)
ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มประสบการณ์นั้น
เพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์หรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ผู้เรียนมีการพัฒนา
อันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนรู้ต่อไป ในการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย และพิจารณา
ตัดสินบนพื้นฐาน ของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
ข้อควรค�ำนึงในการวัดและประเมินผลจะต้องค�ำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของผู้เรียน เช่น
ผู้เรียนที่มีความพิการอาจต้องมีการปรับการประเมินผลที่เอื้อต่อสภาพผู้เรียน ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ หรือกลุ่มผู้เรียน
ที่มีจุดเน้นเฉพาะด้าน เช่น เน้นด้านอาชีพ นาฏศิลป์ พลศึกษา ฯลฯ อาจก�ำหนดสัดส่วนน�ำ้ หนักคะแนนและวิธีการ
ประเมินที่ให้ความส�ำคัญแก่ทักษะปฏิบัตินั้นๆ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในปั จ จุ บั น นอกจากจั ด อย่ า งทั่ ว ถึ ง แล้ ว ยั ง มุ ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพ
ด้านสังคม และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติ ที่ได้รับ
มอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก�ำหนดให้มีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ ได้แก่ระดับ
ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกันคือ ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อน�ำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด ตลอดจนจัดท�ำรายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอน และสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เช่นเดียวกัน โดยการประเมินจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะเป็นการประเมินที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการจัดการศึกษา ที่ร่วมกันวางแผนกับครอบครัว ซึ่งอาจจะด�ำเนินการได้หลายวิธี เช่น การให้ผู้เรียน
แสดงการท�ำงาน ที่สะท้อนถึงศักยภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการจัดศึกษา (เช่นการปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร การเล่นกีฬา การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การจัดท�ำชิ้นงาน การวาดภาพ การท�ำโครงงาน ฯลฯ)
ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวจึงเป็นการประเมินในลักษณะของการเป็นกรรมการร่วมกันระหว่างส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กับผู้จัดการศึกษา /ครอบครัว เป็นการประเมินอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ผลการประเมินตรงตามสภาพ
(Concurrent validity) และศั ก ยภาพของผู ้ เรี ย นอย่ า งแท้ จ ริ ง ในกรณี ที่ ผู ้ เรี ย นมี ผ ลการวั ด และประเมิ น
จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับไม่ผ่าน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งให้ครอบครัวทราบและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยให้ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวจัดการเรียนรู้เพื่อซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน และด�ำเนินการ
จัดให้มีการประเมินผลใหม่ตามที่สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด
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3.2. เกณฑ์ตัดสินผลการเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
การตัดสินผลการเรียนท�ำให้ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาควรใช้เกณฑ์ตัดสินผลการเรียนตามเป้าหมาย
ของคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นตามพั ฒ นาการของผู ้ เรี ย น หรื อ ในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ การจั ด กลุ ่ ม ประสบการณ์ การอ่ า น
คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัว
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันก�ำหนด ควรค�ำนึงถึงการประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
ส�ำคัญ (Formative Assessment) และประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน (Summative Assessment)
มีการเก็บข้อมูลของผู้เรียน ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอและครอบครัวควรจัดเก็บร่องรอยเอกสาร หลักฐาน
ชิ้นงานของผู้เรียนไว้เพื่อปรับปรุงให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นหลักฐานการประเมิน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกณฑ์การตัดสินผล การเรียนส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ควรค�ำนึงถึงสิ่งส�ำคัญดังต่อไปนี้
		
3.2.1 เวลาเรียน ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษาในระบบ ผู้เรียนควรมีเวลาเรียน
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมด ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายเฉพาะที่ ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยครอบครัว ซึ่งที่เป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดุลพินิจของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว
		 3.2.2 คุณภาพผู้เรียน
			 ระดับปฐมวัย : ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญาตามแผนการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
			 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย : ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับการประเมินคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ครอบครัว/ปรับใช้
		
3.2.3 มิติของการประเมิน
			
ระดับปฐมวัย : ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาร่วมกันก�ำหนด
			 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย : ผู้เรียนต้องได้
รับการประเมินและตัดสินผลการเรียนครอบคลุมทั้งในด้านความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติ การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาร่วมกันก�ำหนด
จากแนวทางปฏิบัติงานการวัดและประเมินการเรียนรู้ ตามหลักฐานแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกรณีที่ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู่ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอาจให้โอกาสผู้เรียนเลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการการฝ่ายวิชาการ ประเมินผู้เรียน
และตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่ิอนไขทั้ง 3 ประการ ต่อไปนี้
1) มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
2) มีวุฒิภาวะเหมาะที่จะเรียนในชั้นสูงขึ้น
3) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน และความรู้
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขั้นการอนุมัติให้เลื่อนชั้น
กลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ 1 ระดับชั้นนี้ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง และต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้น
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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ส�ำหรับในกรณีที่พบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ มีปัญหาในการเรียนรู้ ให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา และครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา
หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา
3.3 การให้ระดับผลการเรียน
		 ระดับปฐมวัย : ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาให้ระดับผลการเรียนจากการประเมินพัฒนาทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย : ครอบครัว/ผู้จัด
		
การศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบ ร้อยละ หรือ
ระบบที่ใช้ค�ำส�ำคัญสะท้อนมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามความเหมาะสม หากครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา เลือกการให้ระดับ
ผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกตลอดระดับการศึกษา
ส�ำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ควรให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ
เพื่อประโยชน์และความสะดวกส�ำหรับตัวนักเรียนเองในการเทียบเคียง เพื่อศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 1 ระบบการให้ระดับผลการเรียน
ระบบตัวเลข

ระบบตัวอักษร

ระบบร้อยละ

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

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

ระบบที่ใช้ค�ำส�ำคัญสะท้อนมาตรฐาน
5 ระดับ

4 ระดับ

2 ระดับ

ดีเยี่ยม
ดี

ดีเยี่ยม
ดี

ผ่าน

พอใช้
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตัวอย่างการให้ระดับผลการเรียน
		 ระดับปฐมวัย
ครอบครัวเปี่ยมสุขจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เลือกใช้ระดับผลการเรียน 3 ระดับ คือ ดี พอใช้
ปรับปรุง การที่จะให้ผู้เรียนได้ผลการเรียนใดนั้นให้เทียบเคียงกับข้อมูลสารสนเทศตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ 75 ขึ้นไป
ให้ได้รับผลการเรียน ระดับดี
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 - 74 ให้ได้รับผลการเรียน ระดับพอใช้
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 0 - 49 ให้ได้รับผลการเรียน ระดับปรับปรุง
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ระดับประถมศึกษา
ครอบครัวอุ่นรักจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เลือกใช้ระดับคุณภาพการให้ระดับผลการเรียน
4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน การที่จะให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนใดนั้นให้เทียบเคียงกับระบบ การให้
ระดับผลการเรียน ตามตารางที่ 1 เช่น
ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
ให้ได้รับผลการเรียน ระดับดีเยี่ยม
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 65 - 79 ให้ได้รับผลการเรียน ระดับดี
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 - 64 ให้ได้รับผลการเรียน ระดับผ่าน
ผู้เรียนมีผลการประเมินต�่ำกว่าร้อยละ 50
ให้ได้รับผลการเรียน ระดับปรับปรุง
กรณีที่ครอบครัวเลือกใช้ระดับคุณภาพอื่นๆ สามารถท�ำได้แต่ต้องใช้ระบบการผลการเรียนเพื่อการ
เทียบเคียงข้อมูล สารสนเทศตามเกณฑ์การประเมินตามตารางที่ 1
		
การเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		
ระดับปฐมวัย
ผู้เรียนมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
ด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
		
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ผู ้ เรี ย นมี ผ ลการประเมิ น ผลการเรี ย นผ่ า นทุ ก กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ / กลุ ่ ม ประสบการณ์
ตามเกณฑ์ที่สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวร่วมกันก�ำหนด
2) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวร่วมกันก�ำหนด
3.4 เกณฑ์การจบการศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมีความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์ รูปแบบ และวิธีการ
ในการจัดการศึกษา ที่มุ่งสนองจุดเน้นและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งส่งผลต่อการก�ำหนดเกณฑ์
การจบการศึกษา เกณฑ์ที่ก�ำหนดในแต่ละระดับการศึกษาควรครอบคลุมสิ่งส�ำคัญดังต่อไปนี้
		
ระดับปฐมวัย
ผู้เรียนมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านการประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและด้านสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
		
ระดับประถมศึกษา
ผู ้ เรี ย นต้ อ งบรรลุ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ค รอบครั ว ปรั บ ใช้ ต ามเกณฑ์
ที่สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวร่วมกันก�ำหนด ดังนี้
1. ผู้เรียนมีผลการประเมินตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มประสบการณ์ ในระดับผ่านขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านขึ้นไป
4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับผ่าน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เป็ น การจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนต้องบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ที่ครอบครัวปรับใช้ ตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวร่วมกันก�ำหนด ดังนี้
1. ผู้เรียนมีผลการประเมินตามสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ในระดับผ่านขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านขึ้นไป
4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับผ่าน
3.5 ภารกิจการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภารกิจการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้แบ่งเป็นภารกิจในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
และผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว ประกอบด้วย
3.5.1 ภารกิจการวัดและประเมินผลของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส� ำ นั ก นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การจัดการศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดังต่อไปนี้
3.5.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและนวัตกรรม ในการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวไปสู่การปฏิบัติ
3.5.1.2 สนับสนุนทางวิชาการแก่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดท�ำแนวปฏิบัติ/พัฒนาวิธีการ
เครื่ อ งมื อ การวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
และมีประสิทธิภาพ
3.5.1.3 ก�ำกับดูแลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การเทียบโอน ให้เป็นไป
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 ภารกิจการวัดและประเมินผลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ในการหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
ศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดังต่อไปนี้
3.5.2.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ท�ำหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบยืนยันผลการเรียน ผลการวัดและประเมิน
ผู้เรียน ซึ่งผู้ประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรท�ำความเข้าใจกับครอบครัว ในหลักการประเมิน โดยยึดประโยชน์
ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือปฏิบัติหน้าที่ด้าน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและครอบครัวเห็นพ้องร่วมกัน ส�ำหรับระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ควรมีจ�ำนวนกรรมการ
จ�ำนวน 5-7 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีจ�ำนวนกรรมการ จ�ำนวน 7-9 คน หรือตามความเหมาะสม
โดยให้ผู้แทนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ท�ำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1) ก�ำหนดกรอบการประเมิน โดยวิเคราะห์และเชื่อมโยงแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ทั้งด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ครอบครัวปรับใช้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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2) ประสานงานกับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาโดยท�ำความตกลงร่วมกันในเรื่อง
กรอบการประเมิน สัดส่วนคะแนนหรือเกณฑ์การตัดสินผล และร่วมกันก�ำหนดค่าน�้ำหนัก/หน่วยกิต ในแต่ละ
กลุ่มสาระ/กลุ่มประสบการณ์ และตรวจสอบผลลการประเมินที่ครอบครัวด�ำเนินงาน
3) ให้ ข ้ อ เสนอแนะครอบครั ว / ผู ้ จั ด การศึ ก ษา ในการประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา จัดท�ำและรวบรวมหลักฐาน/ร่องรอย การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยครอบครัวจะต้องจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานดังนี้
3.1) รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในรอบ 1 ปี
ควรประกอบด้วย
1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนและข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวในส่วนที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2) ผลการจัดการศึกษาในรอบ 1 ปี
3) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามแผนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) จุดเด่น / ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญของการจัดการศึกษา
5) ปัญหาอุปสรรค หรือ สิ่งที่ควรพัฒนา
6) แนวทางการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป
7) ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.2) หลักฐาน/ ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่สะท้อนความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน ซึ่งควรประกอบด้วย บันทึกผลการเรียนรู้ บันทึก
กิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน ภาพถ่ายในเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ซีดี แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนที่แสดง
พัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียนได้
4) ก� ำ หนดเวลาที่ ค รอบครั ว พร้ อ มรั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด
การศึกษา และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในระยะเวลาที่ครอบครัวขอรับการประเมิน หรือเมื่อครบรอบปีด้วยรูปแบบ
และข้ อ มู ล ที่ ร ายงานตามที่ ค ณะกรรมการวิ ช าการ/คณะกรรมการวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
โดยครอบครัวก�ำหนดตามความเหมาะสมร่วมกัน พร้อมทั้งนัดหมายก�ำหนดเวลาที่ครอบครัวจะต้องได้รับการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในระยะเวลาที่ครอบครัวขอรับการประเมิน
หรือครบรอบปี ที่ครอบครัวจัดการศึกษา โดยไม่ให้มีความล่าช้าอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเสียสิทธิในการผ่านชั้นปี
ช่วงชั้น หรือระดับการศึกษา
5) ด�ำเนินการประเมินร่วมกับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา มีการวัดประเมินผล
การเรียนรู้เป็นรายภาค/ รายปี/รายช่วงชั้น ตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และประเมินเพื่อตัดสินผล
การจบการศึกษา โดยพิจารณาจากประเด็นดังต่อไปนี้
5.1) ผลการจั ด การศึ ก ษาของครอบครั ว รวมทั้ ง หลั ก ฐาน / ร่ อ งรอย
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่ก�ำหนด
5.2) คุณภาพของผู้เรียน บรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้
5.3) เมื่ อ ผู ้ เ รี ย นได้ รั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ จ บระดั บ การศึ ก ษา
ตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ได้รับการอนุญาตจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6) แจ้งผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ให้ครอบครัวทราบโดยเร็ว ภายในเวลา
ไม่เกิน 30 วันหลังครอบครัว เข้ารับการประเมิน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาของผู้เรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งให้ครอบครัวจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนและจัดให้มีการวัดและประเมินผลใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด
7) แต่งตั้งนายทะเบียน ด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาส�ำหรับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาของครอบครัว
และค�ำอธิบายการจัดท�ำเอกสารการศึกษานั้นๆ เมื่อผู้เรียนได้รับการประเมินครบตามเกณฑ์การจบการศึกษา แต่ละ
ระดับการศึกษา เอกสารหลักฐานการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
7.1 เอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก� ำ หนด ได้ แ ก่
ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 ) ประกาศนียบัตร (ปพ.2 ) แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
7.2 เอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษาที่ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาร่ ว มกั บ
ครอบครั ว จั ด ท� ำ ขึ้ น ซึ่ ง สามารถก� ำ หนดรู ป แบบและข้ อ มู ล ที่ ร ายงานได้ ต ามความเหมาะสม และสอดคล้ อ ง
กับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว แบบบันทึกผลการประเมิน
8) ประสานงานกั บ ครอบครั ว ในการให้ ผู ้ เรี ย นได้ เข้ า รั บ การประเมิ น NT
(National Test ) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O – NET
(Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่จัดสอบโดยสถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ตามความสมัครใจของครอบครัวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ยกเว้นกรณี
ที่ผู้เรียนไม่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา) จะต้องเข้ารับการประเมินระดับชาติที่จัด เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การสมัครศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ การสอบ GAT (การวัดความถนัดทั้วไป) PAT (การวัดความถนัด
ทางวิชาการทางวิชาชีพ และวิชาการ) เป็นคะแนนส�ำคัญเพราะใช้ได้ในระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่นกลาง
ทั้งนี้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการแนะแนวการศึกษา
ต่อแก่ครอบครัวและผู้เรียนตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
9) ด� ำ เนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารปรั บ ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
		 3.5.3 ภารกิจการวัดและประเมินผลของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา มีหน้าที่ในการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน ดังนี้
3.5.3.1 ครอบครั ว หรื อ ผู ้ จั ด การศึ ก ษา ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษามีหน้าที่วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักการวัด
และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก าร เครื่ อ งมื อ และร่ อ งรอยหลั ก ฐานการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย
โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลอันประกอบด้วยบุคคลที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครอบครัวเห็นพ้อง
ร่วมกัน โดย
1) อ�ำนวยความสะดวกด้านข้อมูลของครอบครัวเพื่อการก�ำหนดกรอบการจัดการ
วัดและประเมินผลร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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				 2) ร่วมท�ำความตกลงกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องสัดส่วนการให้ผล
คะแนนหรื อ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผล และร่ ว มกั น ก� ำ หนดค่ า น�้ ำ หนั ก /หน่ ว ยกิ ต ในแต่ ล ะสาระการเรี ย นรู ้ /
กลุ่มประสบการณ์
3) จัดท�ำและรวบรวมร่องรอย/ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตามค�ำแนะน�ำของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งจัดท�ำรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ครอบครัวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งควรประกอบด้วย
3.1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน และข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวในส่วนที่เกี่ยว
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3.2) ผลการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
3.3) ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามแผนการจัดการ
ศึกษาของครอบครัว ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.4) จุดเด่น / ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญของการจัดการศึกษา
3.5) ปัญหาอุปสรรค หรือ สิ่งที่ควรพัฒนา
3.6) แนวทางการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป โดยปรับให้สอดคล้องกับจุดเด่น
จุดด้อยและปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
3.7) ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
4) จัดเก็บหลักฐาน / ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งควร
ประกอบด้วย บันทึกผลการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ที่เพียงพอสามารถใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียนได้
3.5.3.2 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา ร่วมมือกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก�ำหนด
เวลาที่ครอบครัวพร้อมรับการประเมินและนัดหมายก�ำหนดเวลาที่ครอบครัวจะต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือตามระยะเวลาที่ครอบครัวเห็นควรขอรับการประเมิน
3.5.3.3 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา ร่วมมือและอ�ำนวยความสะดวกแก่ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในการด�ำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการจัดการ
เรียนรู้ของครอบครัว หลักฐาน / ร่องรอยการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ที่กำ� หนดที่บรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้
3.5.3.4 รับทราบผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ หากมีกรณีที่ไม่ผ่านการวัดผลและ
ประเมิ น ผล จัดให้มีก ารเรียนซ่อมเสริมแก่ ผู ้ เรี ย น และจั ดให้ มี ก ารวั ดและประเมิ นผลใหม่ ภายในระยะเวลา
ที่สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด
3.5.3.5 ประสานงานกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้การออก
เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.5.3.6 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา ร่วมมือกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการให้
ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมิน NT (National Test ) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ตามความสมัครใจของ
ครอบครัวและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาการ (ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียน ไม่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา) จะต้องเข้ารับการประเมิน O – NET (Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ผลการสอบ
เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการสอบ GAT PAT ทั้งนี้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อแก่ครอบครัว และผู้เรียน
ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
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3.5.3.7 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมิน
ผลของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.5.3.8 จัดท�ำรายงานผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3.5.3.9 จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการวัด ประเมินผล

4. การเทียบโอนผลการเรียน
ปัจจุบัน การจัดการศึกษามีหลายระบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 เปิดโอกาสให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษา
ให้บุตร หรือบุคคลที่อยู่ในปกครองได้ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนสู่การศึกษาในระบบ ดังนั้น ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา /ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน ในสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้
4.1 ความหมายของการเทียบโอนผลการเรียน
4.2 หลักการเทียบโอนผลการเรียน
4.3 ข้อก�ำหนดในการเทียบโอนผลการเรียน
4.4 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
4.5 ขั้นตอน แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
4.1 ความหมายของการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน�ำผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์
ของผู้เรียน ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือจากประสบการณ์
การท�ำงาน หรือการด�ำเนินชีวิต มาเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และ
นับเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเป็นธรรม โปร่งใส
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
4.2 หลักการเทียบโอนผลการเรียน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
เทียบโอนผลการเรียน โดยการเชื่อมโยงผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีหลักการ ดังนี้
4.2.1 หลักการกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษา โดยดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ในรูปคณะกรรมการ
4.2.2 หลักความเป็นธรรม โปร่งใส และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
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4.2.3 หลักฐานการศึกษา ให้พิจารณาจากเอกสาร หรือประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ
หรือประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซับซ้อน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้เทียบ
โอนผลการเรียนเป็นสําคัญ
4.2.4 หลักการศึกษาต่อเนื่อง โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู่ในระดับเดียวกัน
4.3 ข้อก�ำหนดในการเทียบโอนผลการเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ระบุให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสม
ไว้ระหว่างการศึกษารูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน จากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่
ก็ตาม รวมทั้งการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ จากประสบการณ์การท�ำงาน ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถด�ำเนินการ เทียบโอนผลการเรียนได้ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
4.3.1 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาที่รับการเทียบโอนผลการเรียน เป็นครอบครัว ที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบ
โอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ 10
ตุลาคม 2546 รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ.2547
4.3.2 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนเป็นครอบครัวสังกัดหน่วยงานอื่น
ให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและแนวทางของหน่วยงานต้นสังกัดของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับโอน
4.4 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
ในการเทียบโอนผลการเรียน สามารถด�ำเนินการได้ทั้งในกรณีที่ผู้เรียนจบการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่ง หรือเทียบโอนกลางคัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
4.4.1 การเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา ลักษณะการจัดหลักสูตร
และสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอน
4.4.2 ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 การเที ย บโอนผลการเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสภาพการณ์ ต ่ า งๆ ได้ แ ก่ การย้ า ย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษาและการขอกลับ เข้าศึกษาต่อ
การศึกษาจากต่างประเทศ และขอเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในประเทศ ให้ดําเนินการ ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก
หรือตอนภาคเรียนแรกที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน ถ้ามีเหตุจําเป็น
ผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรูปอื่นๆ เช่น
สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนา สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์การเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ฯลฯ ให้ดําเนินการโดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/
หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู้กําลังเรียนและ
ประสงค์จะไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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4.4.3 การก�ำหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบนพื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
4.4.4 การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรียนให้ผล
การเรี ย นตามหลั ก ฐานเดิ ม ที่ ป รากฏหรื อ ให้ ผ ลการเรี ย นใหม่ ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย
4.4.5 การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน การให้หน่วยกิต/หน่วยการเรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
4.4.7 การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไว้แล้ว
4.4.8 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
เทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอนไว้เป็นหลักฐาน และออกใบแจ้งผลการเทียบโอนให้แก่ ผู้ยื่นความ
ประสงค์และจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอน พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการ
เรียนไว้เพื่อการอ้างอิง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุโดยไม่
ต้องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียน และแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิม
ที่นํามาขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน
4.5 แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ในการเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษาโดยครอบครัวสู่การศึกษาในระบบ แนวการพิจารณาให้
จ�ำนวนหน่วยกิต การยอมรับผลการเรียน การบันทึกผลการเรียนในใบแสดงผลการเรียน และการคิดค่าผลการเรียน
เฉลี่ย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
4.5.1 แนวปฏิบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน
ผู้ขอเทียบโอนยื่นค�ำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ต้องการศึกษาต่อ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายงานผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ในชั้นปี /ช่วงชั้นที่ขอเทียบโอน ร่องรอยหลักฐานการจัดการเรียนรู้ แฟ้มสะสมผลงาน ผลงานของ
นักเรียน ผลการประเมินการเรียนรู้โดยครอบครัว และเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนที่ออกโดยส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4.5.2 แนวปฏิบัติของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.5.2.1 จัดท�ำระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
4.5.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จากบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์
ในสาขาวิชาที่ต้องการประเมิน อาจเป็นบุคลากรภายใน ภายนอกสถานศึกษา หรืออาจขอความร่วมมือจากองค์กร
หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและวิธีการ เพื่อท�ำหน้าที่ในการประเมินและ
พิจารณาเทียบโอนผลการเรียน โดยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเทียบโอน
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แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

4.5.1.3 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของ
ผู้ขอเทียบโอน สามารถประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
การทดสอบมาตรฐาน การสอบปากเปล่า การปฏิบัติจริง เป็นต้น และต้องมีระบบการประเมินที่มีมาตรฐาน มีความ
เที่ยงตรง ถูกต้องตามหลักวิชา เชื่อถือได้
4.5.1.4 ออกหลักฐานใบแจ้งผลการเทียบโอนให้ผู้ขอเทียบโอน
4.5.3 แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ, การศึกษานอกระบบ (กศน.)
เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ด�ำเนินการ ดังนี้
4.5.3.1 ให้น�ำผลการเรียนรู้จากเอกสารทางการศึกษาที่ออกโดยสถานศึกษา มาประกอบ
การพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และจุดหมายกับเนื้อหา สาระ หน่วยน�้ำหนักและเวลาเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
หากผลการพิจารณาไม่ผ่าน ให้ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา จัดการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์นั้น
เพิ่มเติม

แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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ตารางที่ 2 แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ผู้ขอเทียบโอน
ยื่นค�ำร้องขอเทียบโอน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา

จัดท�ำแนวปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการเรียน

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ของผู้ขอรับการเทียบโอน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
พิจารณา และประเมินความรู้
และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอน
ตัดสินผลการเทียบโอน
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แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ไม่อนุมัติ

่อนุมัติ

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้ขอรับโอน

จัดท�ำทะเบียน
การเทียบโอน

5. การย้ายภูมิล�ำเนา
กรณีการขอย้ายภูมิล�ำเนาของผู้จัดการศึกษา/ ครอบครัวไปต่างส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ประสงค์จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อเนื่อง ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
5.1 ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษามีหนังสือแจ้งขอย้ายภูมิลำ� เนาให้สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งเดิม
5.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งเดิม ด�ำเนินการดังนี้
5.2.1 เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบ
5.2.2 ท� ำ หนั ง สื อ แจ้ ง ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในพื้ น ที่ ตั้ ง ใหม่ พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน
การอนุญาตจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รายงานผลการจัดการศึกษาของครอบครัวประจ�ำปี
และเอกสารหลักฐานการเรียนที่ออกโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งเดิม เพื่อส่งต่อให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในพื้นที่ตั้งใหม่รับช่วงการดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ต่อไป
5.2.3 จ�ำหน่ายผู้เรียนออกจากทะเบียนผู้เรียน ตามแนวปฏิบัติในค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การใช้ทะเบียนผู้เรียนส�ำหรับการศึกษาโดยครอบครัว
5.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งใหม่ ด�ำเนินการดังนี้
5.3.1 กรณีแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาที่ได้รับการอนุญาตจากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งเดิม อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาที่ขออนุญาตไว้
เช่น ขออนุญาตจัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) ปัจจุบันก�ำลังศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 แต่มีความจ�ำเป็นต้องย้ายภูมิล�ำเนา ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งใหม่เสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ และอนุญาตให้ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาจัดการศึกษานั้นจัดการเรียน
การสอนตามแผนที่ได้รับการอนุญาตไว้แล้ว
5.3.2 กรณีแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาที่ได้รับการอนุญาตจากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตั้งเดิมสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแผนการจัดการศึกษานั้นๆ เช่น ขออนุญาต
จัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) ปัจจุบันจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมีความจ�ำเป็นต้อง
ย้ายภูมิลำ� เนาเพื่อจัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่
ตั้งใหม่ ด�ำเนินการตามแนวทางการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่กล่าวในเบื้องต้นแล้ว
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6. การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
6.1 การเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีได้ 2 กรณี ต่อไปนี้
		
กรณีที่ 1 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษามีความประสงค์จะขอเลิกจัดการศึกษา โดยครอบครัว ให้ท�ำ
หนังสือยื่นต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุญาต แล้วส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค�ำสั่งอนุญาตให้เลิกจัดการศึกษา ตามค�ำขอของ
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
กรณีที่ 2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในกรณีที่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่า ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา ที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษา ไม่จัดการศึกษาตาม
แผนการจัดการศึกษาตามที่ได้รับอนุญาต และไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนะน�ำ
6.2 แนวปฏิบัติในการเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
6.2.1 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาท�ำหนังสือขอยกเลิกการจัดการศึกษา ถึงส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล�ำเนาอยู่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาเลิกจัดการศึกษา ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
ออกค�ำสั่งให้เลิกจัดการศึกษา และจัดหาที่เรียนใหม่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด
ไม่ควรเกิน 5 - 10 วันท�ำการ นับตั้งแต่วันแจ้ง ให้เลิกจัดการศึกษา พร้อมทั้งออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
6.2.2 ครอบครั ว มี สิ ท ธิ น� ำ คดี ไ ปฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ แจ้ ง ผล
การพิจารณา
6.2.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินการยกเลิกใบอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศึกษา และจ�ำหน่ายผู้เรียนออกจากทะเบียนผู้เรียนตามแนวปฏิบัติในค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้
ทะเบียนผู้เรียนส�ำหรับการศึกษาโดยครอบครัว
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แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

แนวทางการเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

กรณีที่ 1 ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาขอยกเลิก
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ยื่นหนังสือขอยกเลิกการจัดการศึกษา
ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผลการพิจารณาให้ครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศึกษาทราบ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดท�ำหลักฐานการเรียนให้ครอบครัว
หรือผู้จัดการศึกษาและจ�ำหน่ายผู้เรียน
ออกจากทะเบียนนักเรียน

กรณีที่ 2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มีมติให้เลิกจัดการศึกษา
กรณีที่มีการร้องเรียนหรือส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตรวจพบว่าครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศึกษาไม่จัดการศึกษาตามแผนการ
จัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตและไม่ปรับปรุงการ
จัดการศึกษาตามที่ได้รับการแนะน�ำ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มีมติให้ยกเลิกจัดการศึกษา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีคำ� สั่งให้เลิกจัดการศึกษาและแจ้งครอบครัว
หรือผู้จัดการศึกษาทราบ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จ�ำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน

แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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7. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา
บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว และผู้เรียน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการ
ศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้
7.1 เงินอุดหนุนจากรัฐส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
7.1.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 รายการตามแนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
7.1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
7.1.1.2 ค่าหนังสือเรียน
7.1.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
7.1.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
7.1.1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทั้งนี้ การจัดสรรให้เป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละปีงบประมาณ
7.1.2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานใน 5
รายการตามแนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
7.1.2.1 ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่ได้รับอนุญาตให้จัดการ
ศึกษา ส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ถึงไดรับจากรัฐ
7.1.2.2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล และ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ปีการศึกษาละสองครั้ง โดยสอดคล้องกับ
ปีงบประมาณ ดังตารางต่อไปนี้
การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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รายการที่ดำ� เนินการ

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ด ท� ำ และส่ ง ข้ อ มู ล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภายในวันที่
15 กรกฎาคม
ของทุกปี

ภายในวันที่
15 ธันวาคม
ของทุกปี

2. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรร
งบประมาณ ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการจัดสรรแล้ว
เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
และรายงานผลการจั ด สรรแจ้ ง ให้ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

ภายในเดือนสิงหาคม
ของทุกปี
ภายในวันที่
15 กันยายน
ของทุกปี

ภายในเดือนมกราคม
ของทุกปี
ภายในวันที่
15 กุมภาพันธ์
ของทุกปี
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รายการที่ดำ� เนินการ

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

4. บ้ า นเรี ย นเปิ ด บั ญ ชี กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ประเภท เมื่อได้รับแจ้งการอนุญาต
ให้จัดการศึกษา
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ชื่อผู้จัดการศึกษา เพื่อการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว” และแจ้งเลขที่บัญชีให้
โดยครอบครัว
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อรับการโอนเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 7.1.2.3 กรณีที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานยั ง ไม่ ค รบตามจ� ำ นวนของผู ้ เรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยครอบครั ว
ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินการเสนอของบประมาณรายการดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อมูลจ�ำนวนผู้เรียนในปีงบประมาณ
นั้นๆ ต่อไป
7.1.2.4 ส�ำหรับผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว ให้เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ ประเภท
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ชื่อผู้จัดการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ” และแจ้งเลขที่บัญชีให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบ เพื่อให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาด�ำเนินการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ต่อไป
7.2. การสมัครเข้าฝึกวิชาทหารหรือเรียนรักษาดินแดน (รด.)
ผู้เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถขอรับสิทธิในการสมัคร เข้าฝึกวิชาทหารหรือ
เรียนรักษาดินแดน (รด.) ตามหนังสือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่ กห 0462/3389 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
จะต้องมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไข ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การฝึกวิชาทหารที่ก�ำหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครต้องสังกัดสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศให้เปิดการฝึกวิชาทหาร
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการเปิด – ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2555 และ
คู่มือมาตรฐานตรวจการปฏิบัติ โครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน
7.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้เรียนจากการศึกษาโดยครอบครัว มีสิทธิเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยก�ำหนดให้เป็นทางเลือก ในการจัดให้
ผู้เรียนได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้คำ� นึงถึงสิทธิ โอกาส และประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑กรุงเทพมหานคร, ( ๒๕๕๒)
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส�ำนักงาน . คู่มือการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ส�ำหรับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ สกสค. ๒๕๕๐  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส�ำนักงาน. แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวและสถานประกอบการ.  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, ๒๕๔๘
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส�ำนักงาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค จ�ำกัด ม.ป.ท.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส�ำนักงาน.  รายงานการวิจัยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
(Home School) ประสบการณ์ของนานาประเทศ. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓.
เลขาธิการสภาการศึกษา, ส�ำนักงาน . รายงานการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว.
กรุงเทพมหานคร, พิมพ์ดีการพิมพ์ จ�ำกัด ,๒๕๕๑.
เลขาธิการสภาการศึกษา, ส�ำนักงาน . รายงานการวิจัย ภาคีบ้านเรียน : การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ครอบครัว ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐.
เลขาธิการสภาการศึกษา, ส�ำนักงาน . คู่มือครอบครัว ก้าวแรกสู่บ้านเรียน : หลักคิด และกระบวนการ
เข้าสู่การศึกษาโดยครอบครัว (Home School). กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๙.
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔
ยุทธชัย เฉลิมชัย,อุทัยวรรณ เฉลิมชย,และกลุ่มบ้านเรียนปัญญากร.2543 รายงานการศึกษาวิจัย รูปแบบ
และพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย .กรุงเทพ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
วราภรณ์ อนุวรรัตน์, ๒๕๕๔  อุดมการณ์และกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่,
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
อมรวิชช์ นาครทรรพ์ , 2546 รายงานการวิจัยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)
ประสบการณ์ของนานาประเทศ .กรุงเทพ : บริษัท เซเว่น พริ้นต้ง กรุ๊ป จ�ำกัด

56

แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ

ตัวอย่าง

แบบยื่นความประสงค์ขอจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ระดับ..........................................สพป./ สพม ................................................
เขียนที่............................................
วันที่..............เดือน............................พ.ศ..........................
เรื่อง ยื่นความประสงค์ขอจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป./สพม.
เรียน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................................................     เขต.......................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................................................
เลขประจ�ำตัวประชาชน.................................................................อาชีพ....................................................................
ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขที่................................................ถนน...................................................................
ซอย........................................ต�ำบล / แขวง.......................................อ�ำเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด................................................โทรศัพท์..........................................E-mail:…………………....……………………….
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ�ำอยู่ในปัจจุบัน บ้านเลขที่................................ถนน...............................................................
ซอย..........................................ต�ำบล / แขวง.........................................อ�ำเภอ/เขต..................................................
จังหวัด...........................................โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มือถือ............................................
โทรสาร.....................................................................E-mail:…………………............................................……………...….
มีความประสงค์ขอจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป./สพม. ให้แก่
ด.ช., ด.ญ.............................................................................................................................................
เลขประจ�ำตัวประชาชน................................................................เกี่ยวข้องเป็น.........................................................
ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา............................เป็นต้นไป
โดยมีผู้จัดการศึกษาคือ
		
นาย, นาง, นางสาว ..................................................เลขประจ�ำตัวประชาชน......................................
วุฒิการศึกษา.......................................สถาบัน....................................................................ปี พ.ศ...............................
อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ซอย............................................................
ต�ำบล / แขวง........................................อ�ำเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................
สถานที่จัดการศึกษา เลขที่......................ถนน.............................................ซอย........................................................
ต�ำบล / แขวง..............................................อ�ำเภอ / เขต.........................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์............................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................................................
โทรสาร......................................................................E-mail:………………….............................................…………..……
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พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
ส�ำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา
ส�ำเนา หรือภาพถ่ายบัตรประจ�ำตัวประชาชนของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา
ส�ำเนา หรือภาพถ่าย สูติบัตรของผู้เรียน
ส�ำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน
ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
ส�ำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นความประสงค์
(........................................................)
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ตัวอย่าง

แบบยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

รูปถ่าย
นักเรียน

เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ..................
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เรียน ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) .............................................................................................................
เลขประจ�ำตัวประชาชน ..................................................อายุ....................ปี วุฒิการศึกษา.........................................
อาชีพ .........................................ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน ..............................................................................
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ�ำอยู่ในปัจจุบัน ......................................................................................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่
ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว ..........................................................................................................................
เลขประจ�ำตัวประชาชน ..................................................................... เกี่ยวข้องเป็น .................................................
ในระดับการศึกษา ชั้น........................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา ............................................ เป็นต้นไป
ผู้จัดการศึกษาคือ
นาย, นาง, นางสาว ....................................................... เลขประจ�ำตัวประชาชน .....................................
วุฒิการศึกษา .................................................................. สถาบัน .............................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .............................. ถนน ...................................................... ซอย .......................................................
ต�ำบล/แขวง ............................................. อ�ำเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ...................................
สถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา เลขที่ .................... ถนน ................................................... ซอย ......................................
ต�ำบล/แขวง .............................................. อ�ำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ...................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
o 1. ส�ำเนาหรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน
o 2. ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
o 3. ส�ำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
o 4. แผนการจัดการศึกษา
o 5. ส�ำเนาหรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน
o 6. ส�ำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
o 7. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ลงชื่อ ................................................................ ผู้ยื่นค�ำขออนุญาต
( ............................................................. )
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ตัวอย่าง
แบบฟอร์มการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
ชื่อ-สกุล บิดา …………………………………...........…………วุฒิการศึกษา……………………………………………………
ประสบการณ์……………….......………………………………………………………………………………………………………..
อายุ………………….....………………... อาชีพ………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่………………………......……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………......……………………………………………………………………………….…………………..………….
ชื่อ-สกุล มารดา………......……………………………………………วุฒิการศึกษา……………...……………………………..
ประสบการณ์……………………………………………….......…………………………………………………………………..……
อายุ……………………………..……... อาชีพ……………......………………………………………………………………………..
ที่อยู่…………………………………........………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………........……………………………………………………………….……………………………….
2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
2.1 ระบุข้อมูลของผู้เรียน
ชื่อ-สกุล ผู้เรียน …………………………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปีเกิด………………………………………………….….อายุ……………………………………….…….……….
ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน)
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
2.2 พัฒนาการของผู้เรียน (ระบุการพัฒนาการของผู้เรียน/ความสามารถพิเศษ/ความต้องการพิเศษ)
		
o พัฒนาการตามวัย
		
o พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ
		
o พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ
………………………………………………....……………………………………………………………………………….………
……………………………………………...…………………………………………………………………………….…………….
3. ระดับการศึกษาที่จัด
……………………........…………………………………………………………………………………………………………..………..
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
…………………………………………………………….....……………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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4. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
…………………………….........………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………….........…………………………………………………………………………………………………………....…
5. รูปแบบการจัดการศึกษา ( โปรดระบุ)
o จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน หรือครอบครัว
อื่น และมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน
o จั ด การศึ ก ษาแบบมี ข ้ อ ตกลงร่ ว มกั บ โรงเรี ย นหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น โดยมี ก ารเข้ า ไปใช้ ท รั พ ยากร
ในโรงเรียนหรือเข้าไปท�ำกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่
ระบบโรงเรียน
o จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้ายๆ กัน เป็นการจ�ำลองสังคมเล็กๆ เชื่อว่าการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้
o อื่นๆ (ระบุ)
6. โครงสร้างเวลาเรียน
....................................................................................................................................................................
7. การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กลุ่มประสบการณ์
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….
8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….
9. การจัดกระบวนการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………....………………………………………………………
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………...………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...………………………………………………………….
11. อื่นๆ (ครอบครัวสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้)
……………………………………..................................................……………………………………………………………….
กลุม่ สาระการเรียนรู/้ เป้าหมายคุณภาพ กิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มประสบการณ์ ผูเ้ รียนที่มุ่งหวัง
ภาคเรียน /ชั้นปี /
ช่วงชั้น
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การวัดและ
ประเมินผล

หลักฐานร่องรอย
จากการเรียนรู้

ตัวอย่าง

แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/                                                             ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................
วันที่................เดือน.........................พ.ศ.............................
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เรียน นาย, นาง, นางสาว ....................................................................
ตามที่ ท่านได้ยื่นค�ำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้แก่ ด.ช., ด.ญ., นาย,
นางสาว...............................................................................ระดับการศึกษา…………….................................................
ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................เมื่อวันที่...............เดือน..........................พ.ศ............... นั้น
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................พิจารณาแล้วมีมติ
อนุญาตให้จัดการศึกษา
ไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา เนื่องจาก
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
อนึ่ง หากไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว ท่านมีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนค�ำสั่งต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาผ่านส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้ขอจัดการศึกษา ในการน�ำคดีไปฟ้องต่อศาล
ปกครองภายใน 90 วัน นั้นแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.......................................................)
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................
กลุ่ม.........................................
โทร...................................................
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ตัวอย่าง

หนังสือรับรองที่อยู่ของนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในภูมิลำ� เนา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ต�ำแหน่ง …………………………...............
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน เลขที่.........................ถนน.............................................ซอย...........................................
ต�ำบล/แขวง..........................................อ�ำเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์.............................................E-mail:…………………..…….........……….
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.............................ถนน...............................................ซอย......................................................
ต�ำบล/แขวง...............................อ�ำเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์..........................................E-mail:…………….........................……………
เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นความประสงค์ฯ เป็น ………………….......……..ของ นาย / นาง / น.ส. ..............................................
และขอรับรองว่า ด.ช./ด.ญ. ………………………………………………………………..............………………………………...............
อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............................ถนน................................................ซอย...................................................
ต�ำบล / แขวง..................................อ�ำเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์......................................จริง

ลงชื่อผู้รับรอง…………………………….……………..….
(……………………………........………….)
วันที่…….. เดือน………...……..พ.ศ…………....

ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...................................................................)

ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...................................................................)

หมายเหตุ : แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้รับรอง
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ตัวอย่าง
ค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้เรียน
ค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
(เขียนที่).................................................................
วันที่…...…เดือน……………………พ.ศ...............................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………
ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).......................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่..…………….…..….............….. ตรอก/ซอย ……..………….......................………………………………………….
ถนน.......................................................................... ต�ำบล/แขวง……………...................................…………………..…..
อ�ำเภอ/เขต…....................................….. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์…..………………………
โทรศัพท์.....................................................
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่ (เด็กชาย/เด็กหญิง นาย/
นางสาว).............................................................................................ระดับชั้น...........................................................
เกิดวันที่.....................................………..…. เดือน……………....………. พ.ศ. ……………..…… อายุ................................ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่.......................……….. ตรอก/ซอย……………............. ถนน ...................... ต�ำบล/แขวง........……….….
อ�ำเภอ/เขต .................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย์…………….....…..
โทรศัพท์ .........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ยื่นค�ำร้อง
(……………………………………………………………..)

หมายเหตุ
ให้แนบรูปถ่ายผู้เรียน (ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น) ขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป เพื่อประกอบการจัดท�ำเอกสารดังกล่าว
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ตัวอย่าง
บัตรประจ�ำตัวผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

(ด้านหน้า)
บัตรประจ�ำตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขันพื้นฐานโดยครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล......................................................................
Name...............................................................................
เกิดวันที่...................................................... หมู่โลหิต.........
เลขประจ�ำตัวประชาชน......................................................
เลขประจ�ำตัวนักเรียน.........................................................
ระดับการศึกษา..................................................................

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

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

...........................................................................
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
(ด้านหลัง)

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่...............................................

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

ตัวอย่าง
แบบค�ำร้องขอรับการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิไม่ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เขียนที่...........................................
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ....................
เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เรียน ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................................เขต.....................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................
เลขประจ�ำตัวประชาชน........................................................................อาชีพ.............................................................
เกิดวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ..........................บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..............
ต�ำบล/แขวง..............................................อ�ำเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................
มีความประสงค์ขอรับการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่ ด.ช./ด.ญ/นาย/นาง/นางสาว...............................................................................
เลขประจ�ำตัวประชาชน.......................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................
ระดับชั้น..................................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา....................................เป็นต้นไป
โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล ประกอบการพิจารณาดังนี้
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ส�ำเนาวุฒิการศึกษา
ใบประกาศปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูภูมิปัญญา
ใบมอบอ�ำนาจ
อื่นๆ (ระบุ)......................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
				
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................ผู้ยื่นค�ำร้อง
(.............................................)
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ตัวอย่าง

แบบรายงานผลการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์
เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิไม่ตำ�่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ผลการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ เป็นส่วนหนึ่งของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ชื่อ .................................................นามสกุล.........................................................................................
ตามค�ำร้องลงวันที่.............................................เดือน.................................................พ.ศ.................................. ดังนี้
รายงานการประเมินและข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
1. ความรู้ความสามารถ
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
4. ..........................................................
5. ..........................................................
ฯลฯ
2. ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
4. ..........................................................
5. ..........................................................
ฯลฯ
			

หลักฐาน/หลักฐานประกอบการ
ประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ลงชื่อ.............................................ประธานคณะกรรมการ
(...........................................................)
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(...........................................................)
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(...........................................................)
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(...........................................................)

การอนุมัติผลการประเมิน o อนุมัติ o ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(...........................................................)
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ..................
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ตัวอย่าง

ประกาศส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .........................
เรื่อง แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษารูปแบบต่างๆ
เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
----------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเชื่อม
โยงผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งผลการเรียนรู้
จากนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท�ำงาน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อ
เนื่องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546
แนวด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
คู่มือการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ........................... มีมติเห็นชอบแนวทาง
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษารูปแบบต่างๆ เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อให้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.......................และครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการเทียบโอนผลการเรียน
1.1 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลการเรียน / ผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท�ำงาน และเพื่อให้เกิดการ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ ส�ำหรับผู้เรียนที่ได้ละทิ้งการเรียนไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง และประสงค์
จะกลับมาเข้าศึกษาต่อในช่วงเวลาหนึ่ง
1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.3 เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษา
1.4 เพื่อส่งเสริมให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.5 เพื่อให้โอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อ ฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพ หรือ
เปลี่ยนแนวการศึกษา ตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความสามารถรายบุคคล
1.6 เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการศึกษาต่อ ระหว่างรูปแบบการจัดการศึกษา และระหว่างหลักสูตร
ให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่จำ� เป็นต้องเรียนใหม่ตลอดทั้งหลักสูตร
2. คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน
2.1 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องไม่เป็นนักเรียนในสถานศึกษาใดๆ
2.2 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องส�ำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.3 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.4 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน จะต้องเป็นผู้เรียนที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ศึกษาโดยครอบครัว
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3. ข้อก�ำหนดในการเทียบโอนผลการเรียน
3.1 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ให้ ใช้ ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การเที ย บโอนผลการเรี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2546 รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอน
ผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (หรือกระทรวงศึกษาธิการ
ก�ำหนดเพิ่มเติม)
3.2 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่รับเทียบโอนผลการเรียน
จากสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและแนวทางของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย นต้ อ งศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยครอบครัวที่รับเทียบโอนผลการเรียน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
3.4 การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน หรือการให้หน่วยกิต / หน่วยการเรียน ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การจบของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่ได้รับอนุญาตโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
4. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน
ให้ ผู ้ เรี ย นที่ ป ระสงค์ จ ะขอเที ย บโอนผลการเรี ย นยื่ น ความจ� ำ นงขอเที ย บโอนผลการเรี ย นเข้ า สู ่
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
ที่สำ� นักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน (6 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ผู้เรียนได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ศึกษาโดยครอบครัว)
5. แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน อาจด�ำเนินการได้ทั้งกรณีที่ผู้เรียนจบการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือ
เทียบโอนกลางคัน ซึ่งสามารถพิจารณาด�ำเนินการได้ ดังนี้
5.1 การเทียบโอนผลการเรียนในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่จบชั้นปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา
(ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หรื อ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6) หรื อ ย้ า ยสถานศึ ก ษากลางคั น
ให้ ค ณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย นการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ที่ รั บ เข้ า เรี ย น พิ จ ารณาความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของผู้เรียนจากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือมีการประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของ
ผู้เรียนเพิ่มเติม เพื่อจัดให้เข้าเรียนในชั้นที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
5.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกต่างจากระบบชั้นปี
เช่น จัดเป็นช่วงชั้น หรือช่วงเวลาตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวที่รับเข้าเรียน พิจารณาความรู้และทักษะจากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือมี
การประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้เรียนเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให้เข้าเรียนในชั้นที่เหมาะสม โดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
5.3 ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หากมีความประสงค์ขอเข้ารับการเทียบ
โอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของตน ให้ครอบครัว / ผู้จัดการศึกษา ด�ำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน
ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ที่เห็นพ้องร่วมกัน จ�ำนวน 5 คน
โดยผู้แทนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการ และจัดให้มีการประเมินตามระเบียบหรือ
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่รับเข้า
เรียนสามารถพิจารณาด�ำเนินการได้ ดังนี้
6.1 พิจารณาจากเอกสารการศึกษา เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร ใบรับรองผล
การศึกษา สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของ
ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ฯลฯ
6.2 ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาก่อนของผู้ขอเทียบโอนจากหลัก
ฐานการผ่านงาน รายละเอียดการฝึกอาชีพ แฟ้มสะสมงาน ผลงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถประเมินด้วยเครื่องมือและวิธี
การที่หลากหลาย เช่น การปฏิบัติ การสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ หากหลักฐานดังกล่าว ไม่สามารถแสดงถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนได้ ให้ใช้แบบทดสอบในการประเมิน
เพิ่มเติม
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง อาจพิจารณาใช้วิธีการใดวิธี
การหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีร่วมกันก็ได้
7. แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ (หมายถึง
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก�ำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา
การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล) เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว
ด�ำเนินการดังนี้
7.1 ให้น�ำผลการเรียนรู้จากเอกสารทางการศึกษาที่ออกโดยสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณา
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และจุดหมายกับเนื้อหา สาระ หน่วยน�ำ้ หนักและเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
/ กลุ่มประสบการณ์ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หากผลการพิจารณา
ไม่ผ่านให้ครอบครัว / ผู้จัดการศึกษา จัดการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์นั้นเพิ่มเติม
7.2 จ�ำนวนหน่วยกิต / หน่วยการเรียน / หน่วยน�้ำหนัก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา และครอบครัว / ผู้จัดการศึกษาร่วมกันพิจารณา โดยค�ำนึงถึงหน่วยน�้ำหนักและเวลาเรียน ที่สอดคล้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวนั้น
ทั้งนี้ รวมเวลาเรียนทั้งหมดเป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง / ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง)
7.3 ผลการเรียน / ผลการประเมิน ให้ยอมรับผลการประเมินตามเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ซึ่งออกโดยสถานศึกษาที่นำ� มาประกอบการพิจารณา
7.4 การบันทึกผลการเรียน ให้นำ� ผลการเรียนรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลจากสถานศึกษาเดิม
กรอกในใบแสดงผลการเรียนของครอบครัว โดยให้แนบเอกสารเดิมไว้กับใบแสดงผลการเรียนใหม่ พร้อมกับบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ และจ�ำนวนหน่วยกิต / หน่วยการเรียนตามแผนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไว้ ในช่องหมายเหตุ หรือตามรูปแบบ
ที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดเพิ่มเติม
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7.5 การคิดค่าผลการเรียนเฉลี่ย ให้คิดจากรายวิชาที่ได้จากการเรียนในสถานศึกษาเดิม โดยน�ำผล
การประเมินที่มีระดับผลการเรียน มาคิดรวมกับผลการประเมินของกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กลุ่มประสบการณ์
ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยคิดเทียบเคียงเวลาเรียน 40 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยน�ำ้ หนัก
ส่วนระดับผลการเรียนให้ประเมินโดยคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง
8. แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาตามอัธยาศัย (หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ) หรือจากประสบการณ์การท�ำงาน หรือจากการด�ำเนินชีวิต เข้าสู่
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ด�ำเนินการ ดังนี้
8.1 ให้น�ำผลการเรียนรู้จากเอกสาร / หลักฐานแสดงวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / หลักฐานที่แสดง
ถึงความรู้ ทักษะที่ออกโดยสถานศึกษา / ศูนย์การเรียน / การศึกษาตามอัธยาศัย / ประสบการณ์ทำ� งาน /การฝึกอาชีพ
และอื่นๆ โดยพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และจุดหมายกับเนื้อหาสาระ หน่วยน�้ำหนักและเวลาเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 หากผลการพิ จ ารณาไม่ ผ ่ า น ให้ ค รอบครั ว / ผู ้ จั ด การศึ ก ษา จั ด การเรี ย นในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ /
กลุ่มประสบการณ์นั้นเพิ่มเติม
8.2 จ�ำนวนหน่วยกิต / หน่วยการเรียน / หน่วยน�้ำหนัก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และครอบครัว / ผู้จัดการศึกษาร่วมกันพิจารณา โดยค�ำนึงถึงหน่วยน�ำ้ หนักและเวลาเรียน ที่สอดคล้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนั้น
ทั้งนี้ รวมเวลาเรียนทั้งหมดเป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง / ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง)
8.3 ผลการเรียน/ผลการประเมิน ให้ยอมรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา / หลักฐานที่แสดงถึง
ความรู้ ทักษะ ซึ่งออกโดยสถานศึกษา / ศูนย์การเรียน / การศึกษาตามอัธยาศัย / ประสบการณ์ท�ำงาน /การฝึกอาชีพ
และอื่นๆ ที่น�ำมาประกอบการพิจารณา
8.4 การบันทึกผลการเรียน ให้น�ำผลการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
/ กลุ่มประสบการณ์ และจ�ำนวนหน่วยกิต / หน่วยการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
กรอกในใบแสดงผลการเรียนของครอบครัว พร้อมกับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์
และจ�ำนวนหน่วยกิต / หน่วยการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ที่ได้รับการเทียบโอนผล
การเรียนไว้ ในช่องหมายเหตุ หรือตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดเพิ่มเติม
8.5 การคิดค่าผลการเรียนเฉลี่ย ให้คิดจากผลการประเมินจากเอกสารหลักฐานทางการศึกษา /
หลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ทักษะที่ออกโดยสถานศึกษา / ศูนย์การเรียน / การศึกษาตามอัธยาศัย / ประสบการณ์
ท�ำงาน / การฝึกอาชีพ และอื่นๆ มาคิดรวมกับผลการประเมินของกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กลุ่มประสบการณ์ตาม
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยคิดเทียบเคียงเวลาเรียน 40 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยน�้ำหนัก
ส่วนระดับผลการเรียนให้ประเมินโดยคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ .......................... พ.ศ.....................
(นาย.....................................)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต..............
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เลขที่......../………..

แบบยื่นความจ�ำนงขอเทียบโอนผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...................
เขียนที่................................................
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ............
เรื่อง ขอเทียบโอนผลการเรียน / ความรู้และประสบการณ์
เรียน ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...............
ด้วยข้าพเจ้า (ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว).................................................................................................
เกิดวันที่..............................................เลขประจ�ำตัวประชาชน.....................................มีความประสงค์ขอเทียบโอน
ผลการเรียน / ความรู้และประสบการณ์จาก  การศึกษาในระบบ (ชั้น............................)  การศึกษา
นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  ประสบการณ์การท�ำงาน  การฝึกอาชีพ เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียน/
กลุ่มประสบการณ์ ของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (บ้านเรียน...............................................................)
ระดับการศึกษา/ชั้น.......................จ�ำนวน..................กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์ ดังนี้
ล�ำดับที่ กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์ หน่วยกิต หลักฐาน/ข้อมูลประกอบการพิจารณาเทียบโอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอเทียบโอน
(..................................................)
หมายเหตุ หลักฐาน/ข้อมูลประกอบการพิจารณาเทียบโอน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน เอกสารรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ระเบียนสะสม ใบรับรองเวลาเรียน ผลการเรียนระหว่างภาค แฟ้มสะสมงาน
หนังสือรับรองความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การท�ำงาน โครงการฝึกอาชีพ โครงการฝึกงานอื่นๆ (โปรดระบุ) เป็นต้น
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ตัวอย่าง
แบบหนังสือรับรอง
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่เกิด.......................................เลขประจ�ำตัวประชาชน........................................................ ได้รับการ
ฝึกอาชีพ/ประสบการณ์ด้าน……….……………………………………ณ บริษัท/หน่วยงาน....................................................
ซึ่งแสดงให้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ดังนี้
 การศึกษาตามอัธยาศัย
ตั้งแต่วันที่........................ถึงวันที่...........................................
 การฝึกอาชีพ
ตั้งแต่วันที่........................ถึงวันที่...........................................
 ประสบการณ์การท�ำงาน ตั้งแต่วันที่........................ถึงวันที่...........................................
ให้ไว้ ณ วันที่...................เดือน................................พ.ศ. ...........................
(ลงชื่อ).........................................................
(........................................................)
ต�ำแหน่ง........................................................................

หมายเหตุ ประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี)
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ตัวอย่าง

แบบรายงานผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ..............
วันที่...........เดือน......................พ.ศ..................

เรื่อง ขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
เรียน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...............
ตามที่ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้ด�ำเนินการเทียบโอนผล
การเรียน ของ...................................... เกิดวันที่............................... เลขประจ�ำตัวประชาชน....................................
ซึ่งขอเทียบโอนผลการเรียนจาก  การศึกษาในระบบ(ชั้น.........................)  การศึกษานอกระบบ
 การศึกษาตามอัธยาศัย  ประสบการณ์การท�ำงาน  การฝึกอาชีพ เพื่อเข้าศึกษาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน................................................) ระดับการศึกษา/ชั้น...............................
จ�ำนวน...................กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์ มีผลการเทียบโอนผลการเรียนปรากฏ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุ่มสาระการเรียน/
กลุ่มประสบการณ์
ที่ขอรับเทียบโอนผลการเรียน

กลุ่มสาระการเรียน/
กลุ่มประสบการณ์
ที่ได้รับเทียบโอนผลการเรียน

ผลการเทียบโอน
ผ่าน

วิธีการ

ไม่ผ่าน

สรุปการตัดสินผลการเทียบโอน
 ได้...............กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์
 ไม่ได้...........กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์ที่ต้องเรียนเพิ่มเติม เนื่องจาก...............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(...................................................)
(...................................................)
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(...................................................)
(...................................................)
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก...............................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
      (...................................................)
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ....
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............
แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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ตัวอย่าง

ใบแจ้งผลการเทียบโอนผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต..........ขอรับรองว่า ..................................................
วัน/เดือน/ปีที่เกิด.....................................................เลขประจ�ำตัวประชาชน............................................................
ระดับการศึกษาเดิม....................................................จาก.....................................................จังหวัด.........................
ได้ยื่นความจ�ำนงขอเทียบโอนผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์ โดยน�ำหลักฐาน/ข้อมูลประกอบการพิจารณา
จาก  การศึกษาในระบบ(ชั้น............................)  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  ประสบการณ์
การท�ำงาน  การฝึกอาชีพ เพื่อเข้าศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน.................................)
ระดับการศึกษา/ชั้น............................... จ�ำนวน...........กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์ ได้รับการเทียบโอน
ผลการเรียน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุ่มสาระการเรียน/
กลุ่มประสบการณ์
ที่ขอรับเทียบโอนผลการเรียน

กลุ่มสาระการเรียน/
กลุ่มประสบการณ์
ที่ได้รับเทียบโอนผลการเรียน

ผลการเทียบโอน
ผ่าน

วิธีการ

ไม่ผ่าน

สรุปการตัดสินผลการเทียบโอน
 ได้...........กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์
 ไม่ได้...........กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์ที่ต้องเรียนเพิ่มเติม เนื่องจาก.........................……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
ให้ไว้ ณ วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ............................
รูปถ่าย
ขนาด
(..........................................................)
x
4 5 ซ.ม.
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .......
………………………..
………../……………………./…………….
นายทะเบียน
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ตัวอย่าง
ทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ล�ำดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อสถานศึกษาเดิม/
เทียบโอนเข้า
วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
รูปแบบการศึกษา หลักสูตร/ชั้น/ระดับ ทีเ่ ทียบโอน
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์

ตัวอย่างเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นกรอบทิศทางและภาพการเรียนรู้โดยรวม ของ
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ตลอดจนเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างครอบครัว ผู้จัดการศึกษากับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการติดตาม ดูแล ส่งเสริมและรับรองผล ให้น�ำไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติของทุกฝ่าย
ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเป็นการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
อยู่ในกลุ่มที่เป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุ่งหมายต่างไปจากการศึกษา
ในระบบ เป็นการศึกษาทางเลือก รวมทั้งเป็นการศึกษาที่ตอบสนองต่อผู้เรียนตามความแตกต่างรายบุคคล
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจึงสามารถปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อันส่งผลต่อแนวปฏิบัติการเขียนแผนในแต่ละองค์ประกอบส�ำคัญของแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก�ำหนดจุดหมาย สมรรถนะส�ำคัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทาง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ในส่วนจุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ครอบครัวควรยึดตามหลักสูตรแกนกลางเป็นเบื้องต้น แล้วสามารถปรับใช้เพิ่มเติมให้สอดคล้องตรงตามปรัชญา
ความเชื่อทางการศึกษาของครอบครัวยิ่งขึ้นได้ การเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือเนื้อหาความรู้ เป็นองค์ความรู้ ทักษะ และค่านิยม ที่ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้ เพื่อจะช่วยน�ำพาให้บรรลุ
คุณภาพตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ครอบครัวสามารถจัดการเรียนรู้ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางฯ หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการหณ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
ตั ว อย่ า งการหลอมรวมบู ร ณาการเป็ น กลุ ่ ม ประสบการณ์ โดยเชื่ อ มโยงตามมาตรา 23 ของ
พระราชบัญญัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งการจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส�ำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคม
โลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่อง
การจัดการ การบ�ำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
(4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา
(5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ซึ่งอาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ ดังนี้
(1) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสังคม
(2) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(3) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในภาษาไทย
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(4) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในภาษาอังกฤษ
(5) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในคณิตศาสตร์
(6) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(7) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในอาชีพ
ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ ให้แสดง เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง เชื่อมโยงกับความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะส�ำคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง ฯ พร้อมทั้งให้เหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะ ธรรมชาติการเรียนรู้ ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผู้เรียน โดยสามารถที่จะจัดเวลา
เรียนเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชั้นก็ได้
เป้ า หมายคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นที่ มุ ่ ง หวั ง ในแต่ ล ะกลุ ่ ม ประสบการณ์ นี้ สามารถปรั บ และพั ฒ นาให้ มี
ความเหมาะสมไปในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้
ทั้งนี้ มีข้อที่ควรท�ำความเข้าใจเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาเป็นรายบุคลตามหลักพหุปัญญา คือผู้เรียนบาง
คนความสามารถที่เป็นจุดเด่นอาจไปได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ ส่วนเรื่องที่ไม่ถนัดอาจต้องการเวลาในการพัฒนา
มากกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นเรื่องตามธรรมชาติ ส่วนที่โดดเด่นเห็นชัดหรือเริ่มมีแนวโน้มจึงควรพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพ ส่วนที่ไม่ถนัดเป็นจุดอ่อนควรวางแนวทางเสริมให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ควรมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ
กับมาตรฐานทักษะกระบวนการ (Performance Standard) อย่างมีความยืดหยุ่นได้ในมาตรฐานเนื้อหา (Content
Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุ่นในการก�ำหนดเกณฑ์ขั้นต�่ำของการวัดประเมินผลไว้ในบางกลุ่มประสบการณ์
ส�ำหรับผู้เรียนที่มีความจ�ำเป็นมีลักษณะหรือความต้องการพิเศษ ต่างจากผู้เรียนทั่วไป
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ตัวอย่างเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์
กลุ่ม
ประสบ
การณ์
ความรู้ใน
ตนเอง
และสังคม

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ ๑

ช่วงชั้นที่ ๒

ช่วงชั้นที่ ๓

ช่วงชั้นที่ ๔

- มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่อง
การกิน การพักผ่อน
นอนหลับ การรักษา
ความสะอาดอวัยวะทุก
ส่วนของร่างกาย การ
เล่น และการออก
ก�ำลัง
- เข้าใจอารมณ์ของ
ตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติ
ตามกฎข้อตกลงในการ
อยู่ร่วมกัน
- ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมตามวัยเมื่อมี
ปัญหาทางอารมณ์
และปัญหาสุขภาพ
- รู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง
และผู้ที่อยู่รอบข้าง
สภาพแวดล้อมในท้อง
ถิ่น และเชื่อมโยง
ประสบการณ์ไปสู่โลก
กว้างตามวัย
- ยกตัวอย่างบุคคลซึ่ง
มีผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิ่นของตน

- เข้าใจความสัมพันธ์
เชื่อมโยงในการท�ำงาน
ของระบบต่างๆ
ของร่างกาย และรู้จัก
ดูแลอวัยวะที่ส�ำคัญ
ของระบบนั้นๆ
- รักการออกก�ำลังกาย
การเล่นเกม กีฬา
ปฏิบัติเป็นประจ�ำ 
เคารพกฎ กติกา
มีนำ�้ ใจนักกีฬา และ
ชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา
- เข้าใจธรรมชาติการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม แรงขับทาง
เพศของชายหญิงเมื่อ
ย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นหรือ
วัยรุ่น สามารถปรับตัว
และจัดการได้อย่าง
เหมาะสม
- สืบค้นประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่น
พร้อมทั้งน�ำเสนอ
ข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลาย

- เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การด�ำรง
สุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ
- ป้องกันและหลีก
เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ อุบัติเหตุ
การใช้ยา สารเสพติด
และความรุนแรง
- เห็นคุณค่าในการ
ปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย
- ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายตามความ
สนใจและความถนัด
ในประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม

- รักและภาคภูมิใจใน
ตนเอง สามารถค้นพบ
จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง ยอมรับใน
ความแตกต่างทาง
ความคิด ความรู้สึก
และพฤติกรรมของ
ตนเองและผู้อื่น
- แสดงออกถึงความรัก
ความเอื้ออาทร
ความเข้าใจในอิทธิพล
ของครอบครัว
เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีต่อ
พฤติกรรมทางเพศ
การด�ำเนินชีวิต และ
วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
- ออกก�ำลังกาย เล่น
กีฬา เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรม
สร้างเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ อย่างถูกต้อง
สม�่ำเสมอ ชื่นชม
สนุกสนาน
- มีความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นไปของท้อง
ถิ่น ประเทศและโลก
อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนา
แนวคิดและวิถีทาง
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กลุ่ม
ประสบ
การณ์
ความรู้ใน
ตนเอง
และสังคม

ความรู้
ในศาสนา
ศิลปะ
วัฒนธราม

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ ๑

ช่วงชั้นที่ ๒

ช่วงชั้นที่ ๓

ช่วงชั้นที่ ๔

- อธิบายการแลก
เปลี่ยนสินค้าและ
บริการด้วยวิธีต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อกับผู้ขาย
- วิเคราะห์การใช้จ่าย
ของตนเอง จ�ำแนก
ความต้องการและ
ความจ�ำเป็นในการใช้
สินค้าและบริการ
- แสดงความสามารถ
ของตนเองให้ผู้อื่นได้
รับรู้ ชื่นชมในความ
ส�ำเร็จของตนเองและผู้
อื่น และเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมตามความ
สนใจ

- รู้เรื่องจังหวัด ภาค
ประเทศของตน ทั้งใน
เชิงประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม ประเพณี
การเมืองการปกครอง
และสภาพเศรษฐกิจ
- ปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท
สิทธิ หน้าที่ในฐานะ
พลเมืองของท้องถิ่น
จังหวัด ประเทศ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น
ตนเองมากยิ่งขึ้น
- วิเคราะห์สิทธิพื้นฐาน
ที่เด็กทุกคนพึงได้รับ
ตามกฎหมาย
- รู้เท่าทันและสามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตัว
เองได้สมวัย

ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง
ของประเทศไทย
ประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศที่ส�ำคัญ
ในสังคมโลก
-อธิบายความเป็นมา
หลักการและความ
ส�ำคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย
- เสนอแนวคิดในการ
ด�ำรงชีวิตอย่างมีความ
สุขในประเทศและ
สังคมโลก
- อาสาสมัครช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน

ของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
-แสดงความคิดเห็นต่อ
นโยบายและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของรัฐ
ผลดีผลเสียของความ
ร่วมมือและการแข่งขัน
กันในทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
-สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลาก
หลาย เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรมที่ตนเอง
สนใจอย่างต่อเนื่อง มี
เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมีผลงาน/
โครงงานเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

- ชื่นชมและบอกแบบ
อย่างการด�ำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติ
ศาสดา สาวก ชาดก
เรื่องเล่า และศาสนิ
กชนตัวอย่าง
ในพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่นับถือ

- วิเคราะห์ความส�ำคัญ
และเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาและหลัก
ธรรมโอวาท ๓ ในพุทธ
ศาสนาหรือหลักธรรม
ของศาสนาที่นับถือ

- เห็นคุณค่าและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการ
พัฒนาตนเพื่อเตรียม
พร้อมส�ำหรับการ
ท�ำงานและการมี
ครอบครัว

-วิเคราะห์การพัฒนา
ศรัทธาและปัญญาที่
ถูกต้อง การฝึกฝนการ
พึ่งตนเอง การพัฒนา
ตนเองสู่อิสรภาพใน
พุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่
นับถือ
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กลุ่ม
ประสบ
การณ์
ความรู้
ในศาสนา
ศิลปะ
วัฒนธราม

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ ๑

ช่วงชั้นที่ ๒

- เห็นคุณค่าและสวด - เข้าใจและปฏิบัติตน
มนต์ แผ่เมตตา การมี เป็นศาสนิกชนที่ดี
สติที่เป็นพื้นฐานของ และธ�ำรงรักษา
สมาธิในพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาหรือ
หรือการพัฒนาจิตตาม ศาสนาที่ตนนับถือ
แนวทางของศาสนาที่ - อธิบายคุณค่าทาง
นับถือ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
- สร้างสรรค์และ
กันระหว่างกลุ่มคนใน
แสดงออกในทางศิลปะ สังคมไทย
อาทิ วาดรูป ปั้น ร้องร�ำ  - เข้าใจและปฏิบัติตน
ดนตรี งานหัตถกรรม ตามค่านิยมที่ดีงามใน
การธ�ำรงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยตามวัย
- รู้และเข้าใจบทบาท
ของศิลปะแขนงต่างๆ
ที่สะท้อนชีวิต สังคม
อิทธิพลความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนา
และวัฒนธรรม
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ช่วงชั้นที่ ๓

ช่วงชั้นที่ ๔

-วิเคราะห์ความส�ำคัญ
ของพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่นับถือใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความ
สงบสุขแก่โลก
-รู้จักอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรม
สากลที่เหมาะสม
-เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
ใช้ภาษาพูด ภาษากาย
ที่ท�ำให้ผู้อื่นผ่อนคลาย
สบายใจ ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งรุนแรง
-สามารถน�ำเสนอ
ความคิด ความรู้สึกที่
ถ่ายทอดผ่านงาน
ศิลปะของตน ให้
คุณค่า เปรียบเทียบ
กับงานศิลปะของ
บุคคลอื่น

-ร่วมเสวนาและเสนอ
แนะแนวทางในการ
ธ�ำรงรักษาศาสนาที่ตน
นับถืออันส่งผลถึงการ
พัฒนาตน พัฒนาชาติ
และโลก
-เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้
เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส�ำนึก
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
-เข้าใจ วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างศิลปะ
สาขาต่างๆ กับ
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและ
สากล

กลุ่ม
ประสบ
การณ์
ความรู้ใน
ภาษไทย

ความรู้
ในภาษา
อังกฤษ

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ ๑

ช่วงชั้นที่ ๒

ช่วงชั้นที่ ๓

ช่วงชั้นที่ ๔

- อ่านค�ำพื้นฐานอย่าง
เข้าใจความหมายได้ไม่
ต�่ำกว่า ๑,๒๐๐ ค�ำ 
อ่านข้อความ เรื่อง
บทร้อยกรอง ที่มีความ
ยากง่ายใกล้เคียงกับ
หนังสือเรียน
ด้วยความเข้าใจและมี
มารยาทในการอ่าน
- เขียนค�ำพื้นฐานได้ไม่
ต�่ำกว่า ๑,๒๐๐ ค�ำ 
เขียนเรื่องจากภาพ
เขียนบรรยายภาพ
และมีมารยาทในการ
เขียน
- ฟัง ดู พูด อ่าน และ
เขียนอย่างมีมารยาท
พูดและเขียนสื่อสารได้
อย่างชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้คำ�
สุภาพ

อ่านข้อความ เรื่อง
บทร้อยกรองที่มีความ
ยากง่ายใกล้เคียงกับ
หนังสือเรียนอย่าง
คล่องแคล่ว สรุป
ใจความส�ำคัญ
แยกแยะข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น และมี
มารยาทในการอ่าน
- เขียนเรียงความอย่าง
คล่องแคล่วและมี
มารยาทในการเขียน
- ฟัง ดู พูด อ่าน และ
เขียนอย่างมีมารยาท
และพูด เขียนแสดง
ความคิดเห็นวิเคราะห์
จากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน
อย่างสมเหตุสมผล

- ฟัง ดู พูด อ่าน และ
เขียนอย่างมีมารยาท
และพูด เขียนอธิบาย
ชี้แจง จากเรื่องที่ฟัง ดู
อ่าน ได้หลากหลายแง่
มุม อย่างสมเหตุสมผล
- เข้าใจและสรุปข้อคิด
ที่ได้จากวรรณคดี
วรรณกรรม เพลงพื้น
บ้าน เพลงกล่อมเด็ก
บทอาขยานและบท
ร้อยกรอง ที่มีคุณค่า
ต่อการน�ำไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

- ฟัง ดู พูด อ่าน และ
เขียนอย่างมีมารยาท
และพูด เขียนโน้มน้าว
เชิญชวน และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟัง ดู และอ่านให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
- ตั้งค�ำถาม แสดง
ความคิดเห็น อย่างมี
วิจารณญาณ วิเคราะห์
วัตถุประสงค์ แนวคิด
การใช้ภาษา ความน่า
เชื่อถือ และการน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิต
จากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน

- ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
- เข้าใจความสัมพันธ์
ค�ำขอร้อง อ่านออกสี ระหว่างภาษากับ
ยงตัวอักษร ค�ำ กลุ่มค�ำ  วัฒนธรรมของเจ้าของ
ประโยคง่ายๆ และบท ภาษา และน�ำไปใช้ได้
พูดเข้าจังหวะง่ายๆถูก อย่างเหมาะสมกับ
ต้องตามหลักการอ่าน กาลเทศะ
บอกความหมาย

- ฟังและปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำและวิธีการที่มี
หลายขั้นตอน บอก
ใจความส�ำคัญ เรียง
ล�ำดับข้อมูลจากบท
สนทนาที่ฟังผ่านสื่อ
ต่างๆ

- บอกใจความส�ำคัญ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
และสรุปความจากบท
สนทนาที่ฟังผ่านสื่อ
ต่างๆ
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กลุ่ม
ประสบ
การณ์
ความรู้
ในภาษา
อังกฤษ

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ ๑

ช่วงชั้นที่ ๒

ช่วงชั้นที่ ๓

ช่วงชั้นที่ ๔

ของค�ำและกลุ่มค�ำ
ที่ฟัง ตอบค�ำถาม
บอกค�ำศัพท์ ฟัง/พูด
ในสถานการณ์ง่ายๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำ
วัน

- ใช้ถ้อยค�ำ น�ำ้ เสียง
และกิริยาท่าทางสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส�ำคัญ
งานฉลอง ชีวิตความ
เป็นอยู่ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความ
สนใจ

- สนทนาเล่าเรื่องหรือ
เหตุการณ์ที่ได้จากการ
ฟัง อ่าน ประสบด้วย
ตนเอง และอธิบายวิธี
การที่มีหลายขั้นตอน
ได้อย่างต่อเนื่อง
- อ่านออกเสียงได้ถูก
ต้องตามหลักเกณฑ์
ทางภาษา ระบุใจความ
ส�ำคัญ ล�ำดับ
เหตุการณ์จากสื่อที่
เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ
- เขียนความเรียง
เหตุการณ์ประทับใจ
บันทึกประจ�ำวัน
จดหมาย และE-mail
- เข้าใจความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และน�ำ
มาใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

- สนทนา เล่าเรื่อง
อธิบาย แสดงความ
เห็น อภิปราย โต้แย้ง
สิ่งที่อยู่ในความสนใจ
โดยใช้ประโยคที่มี
ความซับซ้อนได้อย่าง
ต่อเนื่องและให้เหตุผล
ประกอบอย่าง
สร้างสรรค์
- วิเคราะห์และสรุป
ข้อมูลจากสื่อภาษา
อังกฤษอย่างหลาก
หลายทั้งในและต่าง
ประเทศ
- เขียนสรุปความ
บทวิจารณ์จากบทอ่าน
ที่ตัดตอนจากสื่อสิ่ง
พิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
- ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการเชื่อมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระการเรียน
รู้อื่นและเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาแสวงหา
ความรู้และเปิดโลก
ทัศน์ของตนต่อ
สังคมโลก หรือ
เป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ
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กลุ่ม
ประสบ
ช่วงชั้นที่ ๑
การณ์
ความรู้ใน - บวกและลบ
คณิตศาสตร์ จ�ำนวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
คูณจ�ำนวนสองหลักกับ
จ�ำนวนสองหลัก หาร
ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักตัว
หารมีหนึ่งหลัก และ
การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
- รู้ เข้าใจความยาว
ระยะทาง น�้ำหนัก
ปริมาตร ความจุ เวลา
และเงิน และน�ำความรู้
ใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้
- รวบรวมข้อมูลและ
จ�ำแนกข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง สิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ�ำวัน และ
อภิปรายประเด็นต่างๆ
จากแผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่งได้
- มีทักษะการสังเกต
การจัดกลุ่ม การ
เปรียบเทียบ การ
จ�ำแนก ทักษะการ
รวบรวมข้อมูลและการ
เชื่อมโยง

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ ๒

ช่วงชั้นที่ ๓

ช่วงชั้นที่ ๔

- บวก ลบ คูณ และ
หารจ�ำนวนนับ
เศษส่วน ทศนิยมไม่
เกินสามต�ำแหน่ง และ
ร้อยละ พร้อมทั้งแก้
ปัญหาคณิตศาสตร์ได้
อย่างคล่องแคล่ว
- รู้ เข้าใจลักษณะ
สมบัติของสามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม วงกลม
ทรงกระบอก กรวย
ปริซึม พีระมิด มุม
และเส้นขนาน
- รวบรวมและจ�ำแนก
ข้อมูล อธิบายได้ว่า
เหตุการณ์ที่ก�ำหนด
ให้นั้น เกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน , อาจจะเกิด
ขึ้นหรือไม่ก็ได้, ไม่เกิด
ขึ้นแน่นอน
- มีทักษะการสรุป
อ้างอิง และการน�ำ
ความรู้ไปใช้

- รู้ เข้าใจเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ หา
พื้นที่ของรูปทรงต่างๆ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความยาวและพื้นที่แก้
ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้
- ก�ำหนดประเด็นและ
เขียนข้อค�ำถามเกี่ยว
กับปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ รวม
ทัง้ ก�ำหนดวิธกี ารศึกษา
และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่หมาะสม
- เข้าใจและใช้วิธีการ
ทางสถิติในการ
วิเคราะห์ น�ำเสนอ
ข้อมูล
- มีทักษะการวิเคราะห์
การประเมิน และ
ทักษะการสรุปความ
คิดเห็น

- รู้ เข้าใจเรื่องพีชคณิต
ฟังก์ชั่น สมการ ใช้วิธี
การทางสถิติและความ
รู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นในการคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผล
ประกอบการตัดสินใจ
- เข้าใจ สามารถใช้การ
ให้เหตุผลแบบอุปนัย
และนิรนัยได้
- ใช้ความรู้ ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย
น�ำเสนอได้อย่างถูกต้อง
เชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ
- มีทักษะการคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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กลุ่ม
ประสบ
การณ์
ความรู้ใน
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ ๑

ช่วงชั้นที่ ๒

ช่วงชั้นที่ ๓

ช่วงชั้นที่ ๔

- มีความรู้เรื่องสิ่งมี
ชีวิตกับกระบวนการ
ด�ำรงชีวิต เข้าใจหน้าที่
ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทำ� งาน
สัมพันธ์กัน
- มีความรู้เรื่อง
วิวัฒนาการของสิ่งมี
ชีวิต
- ส�ำรวจสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของสิ่งมี
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
-แสดงความ
กระตือรือร้นสนใจที่จะ
เรียนรู้ และความ
ซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ความมีเมตตา
ความระมัดระวังต่อสิ่ง
มีชีวิตอื่น
- เข้าใจความหมาย
และวิวัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รู้จักเลือก
ใช้เทคโนโลยีในชีวิต
ประจ�ำวันอย่าง
เหมาะสม

มีความรู้เรื่อง
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ
ที่มีผลต่อภูมิอากาศ
ภูมิประเทศและ
สัณฐานของโลก
- ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา
- แสดงถึงความสนใจ
มุ่งมั่น รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ในการสืบเสาะ
หาความรู้
- ตระหนักในคุณค่า
ของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ชื่นชม
ยกย่อง และเคารพ
สิทธิในผลงานของผู้
คิดค้น
- เข้าใจการท�ำงานของ
ระบบคอมพิวเตอร์
และพื้นฐานความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างงาน
การค�ำนวณ การติดต่อ
สื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์และเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์

- เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ
ในระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และผลกระ
ทบต่อมนุษย์และสิ่ง
แวดล้อม
- เข้าใจเรื่องสารและ
สมบัติของสาร
-เข้าใจความส�ำคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
น�ำความรู้ไปใช้จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้อง
ถิ่นอย่างยั่งยืน
- รู้ เข้าใจการอนุรักษ์
และสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน
ความจ�ำเป็นของโลก
ในการพัฒนาและใช้
พลังงานทางเลือก
พลังงานสะอาด เกิด
ความตระหนักและ
รู้จักการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่ไม่สร้างผลกระทบ
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ไม่
สร้างความสิ้นเปลือง
ในการใช้พลังงานรัพ
ยากรธรรมชาติ รวมถึง
ไม่สร้างนิสัยของการ
เสพบริโภคอย่างไม่รู้
จักพอเพียง
- ตั้งค�ำถามที่มีการ
ก�ำหนดและควบคุม
ตัวแปร คิด

- เข้าใจเรื่องพลังงาน
แรงและการเคลื่อนที่
ดาราศาสตร์และ
อวกาศ
- อธิบายความรู้และใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
ด�ำรงชีวิต การศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม และ
ท�ำโครงงานหรือสร้าง
ชิ้นงานตามความสนใจ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ
- มีความสามารถใน
การน�ำแนวความคิด
หลักการ เทคนิค
ความรู้ วิธีการ
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ในการท�ำงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน พร้อมทั้ง
เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ชีวิต
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กลุ่ม
ประสบ
การณ์

ความรู้ใน
อาชีพ

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ช่วงชั้นที่ ๑

- เข้าใจประโยชน์ของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำ
วัน มีทักษะในการ
สร้างของเล่น ของใช้
อย่างง่าย
- เข้าใจการท�ำงานของ
ครอบครัว มีลักษณะ
นิสัยการท�ำงานที่
กระตือรือร้น ตรงเวลา
ประหยัด ปลอดภัย
สะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ช่วงชั้นที่ ๒

ช่วงชั้นที่ ๓

คาดคะเนค�ำตอบหลาย
แนวทาง วางแผนและ
ลงมือส�ำรวจตรวจสอบ
วิเคราะห์และประเมิน
ความสอดคล้องของ
ข้อมูล และสรุปสร้าง
ค�ำตอบความรู้ที่ได้
- มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
น�ำเสนองาน และใช้
คอมพิวเตอร์สร้างชิ้น
งานหรือโครงงาน
อย่างมีจิตส�ำนึกและ
รับผิดชอบ
- มีทักษะการท�ำงาน เข้าใจแนวทางการ
ร่วมกัน การท�ำงาน เลือกอาชีพ มีเจตคติที่
อย่างเป็นระบบ มีการ ดีเห็นความส�ำคัญของ
วางแผน ติดตาม
การประกอบอาชีพ มี
ทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ประเมินผล และมี
ความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับการประกอบ
- มีลักษณะนิสัยการ อาชีพ
ท�ำงานที่ขยัน อดทน
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
มีมารยาท และมี
จิตส�ำนึกในการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า

ช่วงชั้นที่ ๔

มีประสบการณ์ต่อ
อาชีพที่สนใจ และ
สามารถประเมินทาง
เลือกในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับ
ความรู้ ความถนัด
ความสนใจของตน
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ตัวอย่าง
การจัดตารางการเรียนรู้

ตัวอย่างการจัดตารางการเรียนรู้
คนเราทุกคน อาจเกิดมามีความแดกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เพศ ฐานะ ลักษณะหน้าตา สูง-ต�่ำ  ด�ำ-ขาว
ความคิด ความชอบ ความถนัด และอื่นๆก็ตาม แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนๆกันคือ เวลาในวันหนึ่งๆของการด�ำรงชีวิต
คนที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่มักผ่านชีวิตมาบนวันเวลาที่มีค่า หลายคนถือก�ำเนิดและเติบโตมาจาก
ครอบครั ว ที่ ย ากจน ด� ำ เนิ น ชี วิ ต มาด้ ว ยภาระงานที่ ห นั ก และยากล� ำ บาก มี เวลาพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจหรื อ ให้ กั บ
ความบันเทิงเริงรมย์น้อย แต่เขาสามารถประสบความส�ำเร็จอย่างงดงามได้ในที่สุด ก็ด้วยเหตุว่า ภาระงานอันเป็น
กิจกรรมชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเขานั้น เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ซึ่งท่านเหล่านี้ต่างมองเห็นว่า คุณค่า
ดังกล่าวนี้คือคุณค่าเชิงการเรียนรู้ แม้จะผิดพลาด ก็รู้ที่จะแก้ไข ปรับตัวใหม่ ท�ำให้เขาใช้ประโยชน์และต่อยอดยกระดับ
คุณภาพชีวิตของตนบนเป้าหมายชีวิตของเขาอย่างมีความหมายได้ ท่านเหล่านี้จึงตระหนักรู้ในคุณค่าของเวลา
และถือว่าเวลาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของความมีระเบียบวินัยในตนเองและหมู่คณะ อันน�ำไปสู่ความส�ำเร็จผลตาม
เป้าหมายใดๆที่ตั้งไว้ ได้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของแต่ละครอบครัว ก็เช่นเดียวกัน ที่อาจมีความแตกต่างกัน ทั้งหลักคิด
ปรัชญา จุดมุ่งหมาย และอื่นๆ แต่สิ่งที่ทุกครอบครัวต่างก็มี เวลาในวันหนึ่งๆของการด�ำเนินชีวิตตรอบครัวเหมือนๆ
กัน หากครอบครัวผู้จัดการศึกษา ตระหนักว่า การศึกษา คือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตระหนัก ในความ
หมายและคุณค่าของเวลา ต่อความสุขความส�ำเร็จในชีวิตแล้ว ก็คงสามารถด�ำเนินการจัดการศึกษา ไปสู่ความส�ำเร็จ
ผลตามเป้าหมายได้ ซึ่งจะดีได้ในระดับใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบราบละเอียดอื่นๆ อีกบางประการ แต่ในที่นี้
เพียงประสงค์ให้ตระหนักในองค์ประกอบหลักเบื้องต้น ได้แก่ การใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อ
เป้าหมายการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัวที่ได้จัดวางไว้นั้น
แม้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จะเป็นการจัดการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่เข้าใจกันทั่วไปว่า
เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม แต่คำ� ว่า ตามอัธยาศัย นั้นก็ควรมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการจัดการ
ศึกษาก�ำกับอยู่ด้วย มิใช่ว่า เวลาใดใคร่เรียนก็เรียน เวลาใดไม่ใคร่เรียนก็ไม่เรียน ซึ่งหากเวลา ที่ไม่ใคร่ที่จะเรียน
เป็นส่วนที่นอกเหนือการประมวลเป็นผลของการเรียนรู้ด้วย และหากมีในสัดส่วนเวลา ที่มากกว่าร้อยละ 60 80 หรือ
90 แล้ว จะเป็นเช่นไร ดังนั้น พึงท�ำความเข้าใจให้ได้ว่า จากที่ การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลาในการด�ำเนินชีวิต ที่ไม่รู้สึกว่ามีความเคร่งครัดเชิงบังคับกะเกณฑ์
มากจนเกินไป จึงควรหรือสามารถออกแบบให้ใกล้เคียงกับหรือเป็นแบบตามอัธยาศัยให้มากที่สุดได้ โดยมีวิธีสร้าง
แรงจูงใจให้มีความท้าทาย ความอยากรู้ น�ำไปสู่ความอยากเรียน อยากค้นหา เพื่อที่จะรู้ในสิ่งนั้นขึ้นมา อัธยาศัย
ในการเรียนรู้เรื่องนั้นๆก็จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ก็จะด�ำเนินต่อไปอย่างมีชีวิตชีวา เต็มอกเต็มใจใน
ช่วงเวลาที่ครอบครัวผู้จัดต้องการได้ อันเป็นไปตามเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายที่ครอบครัวได้จัดวางไว้ และหากสามารถ
ท�ำให้เป็นก�ำหนดที่มีความสม�่ำเสมอ ท�ำนองว่า เป็นระบบระเบียบของการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและความหมาย
ต่อเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิตและการศึกษาแล้ว ย่อมเป็นการดี อันจะเป็นหลักประกันในคุณภาพและ
ความส�ำเร็จของการจัดการศึกษาได้มากขึ้น
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ดังนั้น จึงขอเสนอกรอบแนวทางการจัดตารางการเรียนรู้แบบกว้างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ครอบครัว
ผู้จัดการศึกษาได้พิจารณาเป็นแนวทาง และปรับใช้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน และสถานการณ์ในแต่ละช่วงวัน
และเวลาที่อาจมีเหตุการณ์ส�ำคัญแทรกซ้อนขี้นมา หรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างไป ซึ่งจะพบว่า ปัจจุบันเป็นไปได้
มากว่า จะมีความพลิกผัน เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ
ตัวอย่าง การจัดตารางการเรียนรู้

วั น
จันทร์

เวลา

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค�่ำ

หมายเหตุ

ศึกษาค้นคว้า

ปฏิบัติการ

สรุป-บันทึกการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปฏิบัติการ

สรุป-บันทึกการเรียนรู้

ศึกษาค้นคว้า

ปฏิบัติการ

สรุป-บันทึกการเรียนรู้

(สามารถปรับเปลี่ยน ให้
ยืดหยุน่ ตามสถานการณ์
และตามความเหมาะสม
กับผู้เรียน)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปฏิบัติการ

สรุป-บันทึกการเรียนรู้

ศึกษาค้นคว้า

ปฏิบัติการ

สรุป-บันทึกการเรียนรู้

เสาร์

เรียนรู้โลกกว้าง

สรุป-บันทึกการเรียนรู้

อาทิตย์

เรียนรู้โลกกว้าง

สรุป-บันทึกการเรียนรู้

หมายเหตุ รายละเอียดสาระและกิจกรรม ก�ำหนดตามสัดส่วนน�้ำหนัก(%) อย่างยืดหยุ่นตามธรรมชาติของผู้เรียน
ตามกรอบสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ที่จัดไว้ในแต่ละระดับชั้นของแผนการจัดการศึกษา  ของครอบครัว
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กฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว
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ภาคผนวก จ
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย
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นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ผู้จัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผู้จัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผู้จัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

คณะตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร
นางเบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า
ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์
ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางรุ่งนภา นุตราวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

แนวทางการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

155

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก
นายยุทธชัย เฉลิมชัย สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก
นางกนกพร สบายใจ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก
บ้านเรียนนายวิคม กิตติรัตนชัย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
บ้านเรียนนายกิตติกร วรรณพัฒน์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
บ้านเรียนนางเยาวดี ศรีพันธวานุสรณ์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
บรรณาธิการกิจ
นางสาวสุวณี พิมพกรรณ์
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นักวิชาการศึกษา ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

