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คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
กระบวนงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป  
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้ 
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน : การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

     1.3.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว 
     1.3.2 เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถานประกอบการมี

ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
     1.3.3 เพ่ือเป็นการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 

2. ขอบเขต 
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2.2 การยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษา 
2.3 การจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
2.4 การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2.5 การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา 
2.6 การก ากับ และติดตามการจัดการศึกษา 
2.7 การยกเลิกการจัดการศึกษา 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
 3.1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บิดามารดา หรือบิดา หรือ
มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเอง โดยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง หรือ
เป็นผู้อ านวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
           3.2 ครอบครัว หมายถึง บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
           3.3 ผูจ้ัดการศึกษา  หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้จัด
การศึกษา  
            3.4 ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล าเนา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การก ากับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ระบุให้”
ส านักงานหมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล าเนา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับ 
ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีบทบาทดังนี้ 

บุคคล/หน่วยงำน บทบำทหน้ำที่ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

  1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนนุการจดั
การศึกษาโดยครอบครัวระหว่างครอบครัว สานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและ
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. จัดท าข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว/ผู้เรียน
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาต การเลิกจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
            3. จัดท าเอกสารต่างๆ เช่น ทะเบยีนผู้เรียน ระเบียนแสดงผล 
การเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เอกสารในการ
เทยีบโอนผลการเรียน และเอกสารทางการศึกษาตามที่ระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 
  4 จัดให้มีคณะท างานวิชาการ/คณะท างานติดตามผลการจัด
การศึกษา/ คณะท างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
เชิงวิชาการได้แก่ การจัดท าแผนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้
 และการวัดประเมินผล ประกอบด้วยบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 และกลุ่มอื่นที่เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาโดยครอบครัว  
เช่น ภาคีเครือข่าย 
บ้านเรียน  ภาคีเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ได้แก่ ผูท้รงคุณวฒุิ ภูมิปัญญา
ปราชญช์าวบ้าน ผู้น าศาสนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 
           5. ประสานงานและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นไป
อย่ า ง มี ร ะบบ  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแ ละคุ ณภ าพ  ไ ด้ แ ก่  ส ถ า นศึ กษ า 
สถาบันการศึกษา  หน่วยงานต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการ
การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  6. ส่งเสริม สนับสนนุและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็กและ
ครอบครัว ที่มีความประสงค์ในการจัดการศึกษา เช่น  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ให้บริการหรือประสานงานแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ แก่ครอบครัวผู้จัดการศึกษาใช้
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษา 

  



บุคคล/หน่วยงำน บทบำทหน้ำที่ 
              7. วางแผนพฒันาคณุภาพ และแผนปฏบิัติการ เพื่อ

ด าเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  
             8. การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และผู้เรียนที่มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    9. สนับสนุนเครือข่ายความรว่มมือของทุกภาคส่วน ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย่างเตม็ที่ไร้ขีดจ ากัด 
  10. ติดตามดูแลการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครัว  
ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและคุณภาพ 
            11. ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามสายงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและต่อสาธารณะอยา่งสม่ าเสมอตามโอกาสที่เหมาะสม อันส่งผลต่อ
การพัฒนายกระดับความก้าวหน้าของงาน 
  12. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร ความรู้ใน
เวทีสาธารณะ  เครือข่ายภาคสังคมข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจของสังคม
โดยรวมและมีสว่นร่วมในการพฒันาการศึกษาให้มีความส าเร็จก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นไป 
  13. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
  1. น าค าขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว เสนอให้
คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาโดยเร็ว 
            2. จัดท าข้อมูลจากจ านวนผู้เรียน ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
เสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอการสนับสนุน
งบประมาณงบเงินอุดหนุนคา่ใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            3. จัดสรรงบประมาณและแจ้งให้ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวทราบ 
  4.  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  5.  ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  1. ร่วมเป็นคณะท างานวชิาการ/คณะท างานนิเทศติดตามผลการจัด
การศึกษา/คณะท างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า
 นิเทศดูแล ช่วยเหลือ และมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาตามบรบิททีส่อดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของครอบครัว
รวมทั้งการติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู ้

  



บุคคล/หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
             2. นิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
            3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไป
อย่างมีระบบประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างครอบครัว ผู้จัดการศึกษา ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา ทั้งนี้ อาจด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านเรียน/ 
ภาคเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เป็นต้น 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 และแผนปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินงานการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
   5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน
 ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือ
คุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน  สังคม และประเทศชาติอย่างเต็มที่ไร้
ขีดจ ากัด 
  7. ประเมินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครอบครัวและ
รายงานผลการด าเนินงาน รองรับการประเมินภายนอก อันส่งผลต่อการ
พัฒนายกระดับความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  1. แจ้งการอนุมัติงวดตามบัญชีจัดสรร 
  2. ประสานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาให้กับผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว 
            3. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้จัดการ
ศึกษา/ครอบครัว 
  4. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพ่ือการตรวจสอบ 
            5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 



 
บุคคล/หน่วยงำน บทบำทหน้ำที่ 

 กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและนิติกร) 
           ดูแล ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวภายใต้บทบาท อ านาจ หน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อ
กฎหมายก าหนด 
 

 
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
  บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545 มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 12 และ 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ระบุให้ 
“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด)  มี
หน้าที่  ก ากับ ดูแล  จัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 

บุคคล/หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

           1. พิจารณาอนุญาตค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครัว และ
ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครัวที่ยื่นค าขอ
อนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแตว่ันทีไ่ด้รับค าขออนุญาตจัดการศึกษา 
           2. พิจารณาการเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในกรณีดังต่อไปนี้ 
              2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค าสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามค าขอของ
ครอบครัว 
              2.2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้เลิกจัดการศึกษากรณี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าครอบครัวที่ได้รบัอนุญาตจดัการศึกษา ไม่จัด
การศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตามข้อ 2 (7) ของกฎกระทรวงว่าด้วยสทิธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ให้ส านักงานแนะน าให้
ครอบครัวนั้นปรับปรุงการจัดการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากครอบครัว
ดังกล่าวไม่ด าเนนิการตามค าแนะน า 
ให้ส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา 
 

 



 
 
บทบำทหน้ำที่ของครอบครัว/ผู้จัดกำรศึกษำ 
  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ระบุ
“ครอบครัว” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และ “ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้จัดการศึกษา  โดยมีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 

บุคคล/หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
ครอบครัว/ผู้จัดกำรศึกษำ 
 

      1.  การเตรยีมความพร้อม 
  1.1 ส ารวจความพร้อมของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  1.2 จัดเตรียมความพร้อมของครอบครัวได้แก่ ผู้จัดการศึกษา
 ผู้สอน 
สถานท่ีในการจัดการเรียนรู้  วัสดอุุปกรณ์การเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ สื่อเพื่อการ
เรียนรู้  เป็นต้น 
           1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 หรือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ส าหรับกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ ระเบยีบ กฎหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนแตล่ะระดับช้ันตามหลักสูตรแกนกลางฯ เป็นต้น 
      2. การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
         2.1 ประสานการด าเนินงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการจัดจ า
แผนการจดัการศึกษาโดยครอบครวั ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทาง
การจัดการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ชาติ 
         2.2 ยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
         2.3 ยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      3. การจัดแผนการจัดการศึกษา 
          3.1 ท่ีสอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพผูเ้รียน
 โดยจดัท าร่วมหรือภายใต้ค าแนะน าของส านักงาน 
  3. จัดการเรยีนการสอนตามแผนที่ได้รับอนญุาตจากส านักงาน 
      4.  การจัดการเรียนรู ้
           4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่าง
สร้างสรรค ์ ซึ่งควรประกอบด้วย 
  4.1.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน หาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้  
มุ่งให้ผู้เรยีนเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
ก าหนดอัตราความเร็วในการเรียนรู้ของตนได ้

 
 
 



บุคคล/หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
            4.1.2 สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้วยความตระหนักในคณุค่าและ

จุดมุ่งหมายของชีวิต 
  4.1.3 จัดกระบวนการเรียนรู้  ทีส่อดคล้องกับพัฒนาการตาม 
ช่วงวัย  โดยค านงึถึงลักษณะเฉพาะตัว  สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออกพบ
ความถนัดความสนใจ  จุดเดน่  ข้อด้อยของตนเพื่อการพัฒนาพรสวรรค์ที่โดด
เด่นอย่างมีความสมดุลกับพฒันาการด้านอ่ืนๆ 
  4.1.4 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกวิถีทาง ทุกโอกาส   
ทุกสถานที่อยา่งมีกระบวนการดว้ยการซึมซับ  รับรู้อย่างเปน็ธรรมชาติ  
จากประสบการณ์ตรงและการสมัผัส  สัมพนัธ์กับสิง่ต่างๆ  ให้เด็กได้เรียนรู้   
ในภาวะที่เปน็ธรรมชาติ มีเสรีภาพ  มีความท้าทาย มีจนิตนาการหรือ
สอดคล้องกับเร่ืองราวในชีวิตจรงิและเกิดจากความสนใจใฝ่รู้จากภายใน 
            4.1.5  สร้างสถานการณ์หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายตามความสนใจของบุคคล  เช่น  โครงงานการศึกษาเป็นกลุ่ม
ร่วมกับเด็ก/ผู้ใหญ่และครอบครัวอื่นๆ ได้แก่  การเดินทางท่องเที่ยว 
 ทัศนศึกษา  ค่ายพักแรม การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส านักงาน/
สถานศึกษา/ชุมชน  จัดขึน้  เชน่  เทศกาลประเพณี กิจกรรมเสริมทักษะ
ดนตรี กีฬา  ภาษา กิจกรรมอาสาสมัคร  กิจกรรมพัฒนาสติ และสมาธิ 
ตลอดจนกิจกรรมเสริมพื้นฐานงานอาชีพ  งานบา้น งานครัว ฯลฯ 
  4.1.6 จัดเก็บหลักฐาน/ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้  ผลงาน/ชิ้นงาน  แฟ้มสะสมงานเรียนรู้
ของผู้เรียน  หรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
       5.  กรณีครอบครัวพบหรือต้องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวให้กับเด็กที่มีความเสี่ยงพิการหรือเด็กพิการ  ให้พิจารณาด าเนนิการ
ตามความเหมาะสม ได้แก่ 
            5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเด็กพิการ ได้แก่     ด้าน
การศึกษา ด้านการแพทย์  ด้านอาชีพ ด้านสงัคม 
            5.2  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดซึ่งมี
ทุกจังหวัด และขอรับบริการในเบื้องต้นจากศูนย์การศึกษาพิเศษและ
หน่วยงานในพื้นที่ที่ให้บริการคนพิการ  ได้แก่  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดให้บริการเด็กพิการแบบไป - กลับ  และศูนย์การศึกษาพเิศษ เขต
การศึกษาที่ให้บริการเด็กพิการแบบไป-กลับ หรือแบบประจ าพกัค้าง 
ในศูนย ์
            5.3ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว  สามารถศึกษาการพฒันาศักยภาพ
เด็กพิการ (เด็กพิการ  9  ประเภท)ได้ที่ศนูย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 

 



 
บุคคล/หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

        6.  การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
  6.1 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัด และประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช
2551 
  6.2 จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนมีผล 
การเรียน หรือผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในแผนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
        7. จัดท ารายงานผลการจดัการเรียนรู้ 
            7.1 จัดท ารายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา
ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดอย่างน้อยปลีะหนึง่ครั้ง 
            7.2 ประสานการด าเนินงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เก่ียวกับเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
         8. การเทียบโอนผลการเรียน 
            ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาอ่ืนที่เก่ียวข้องในการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อก าหนด
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
         9. การเลิกจัดการศึกษา/การย้ายภูมิล าเนา 
            ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมเพื่อขอเลิกจัด
การศึกษา หรือการย้ายภูมิล าเนาพร้อมเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่
เก่ียวข้อง 
         10. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา 
              ประสานงานกับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เพื่อขอรับ        
การสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ได้แก่ บัตรประจ าตัวผู้เรียน 
งบประมาณงบเงินอุดหนุนคา่ใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมี
ความประสงค์ต้องการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา (NT/O-NET/ 
GAT / PAT) การมีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร การขอใช้แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เป็นตน้ 
          11. อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 



 
บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 6  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งถือว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา 
โดยมีบทบาทหน้าที่  ดังนี้ 
 

บุคคล/หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ   
(สมศ.) 

    1. ยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตาม
กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ.ก าหนด และสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
    2. ให้ได้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาของเงื่อนไขของ
ความส าเร็จ และสาเหตุของปัญหา 
    3. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 
    5. รายงานผลการปะเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Work Flow กระบวนงำน 
 

ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือขอค าปรึกษาแนะน าในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

 
คณะท างานวิชาการ/คณะท างานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า หรือมีส่วนร่วม หรือปรับปรุงแก้ไขในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา 

                             ของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา 

 
ครอบครัวปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะนาคณะท างานการจัดการศึกษา 

โดยครอบครัวของส านักงาน ทั้งนี้ควรก าหนดการระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุงแก้ไข 

 
ครอบครัวยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมแผนการจัดการศึกษา ที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ส านักงาน 
                                 ให้ค าปรึกษาแนะน าโดยส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    น าเสนอค าขออนุญาต 
จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่อนุญาต อนุญาต 

 

       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้ง 
       ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาทราบ 
 

ครอบครัวท าหนังสืออุทธรณ์ ทบทวนมติ 
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย 
 เงินอุดหนุนให้ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา 
 
 

ส านักงานแจ้งสิทธิการน าคดีไปฟ้องต่อศาล 
ปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง 
                   ผลการพิจารณา 

ส านักงานฯ เสนอคณะกรรมการ 
  ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาโดยด่วน 
 

กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ. 
                เพ่ือของบประมาณ 
 

คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำร

จังหวัด 



 
1. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ (ของบิดา มารดา /รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ (ของผู้จัดการศึกษา กรณี
มอบผู้จัดการศึกษา/
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการ
ปกครอง 

0 2 ฉบับ (ของบิดามารดาและ
ผู้เรียน/รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

4) 
ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ (ถ้ามี/รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

5) 
สูติบัตร กรมการ

ปกครอง 
1 2 ฉบับ (ของผู้เรียน/รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

แผนการจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว ที่ได้
จัดท าร่วมกับ สพท.
หรือสถานศึกษาที่
มอบหมาย 

- 1 2 ชุด (1) รายละเอียดของแผน
ฯเป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) 

วุฒิการศึกษาของ
ผู้จัดการศึกษา 

- 1 2 ชุด (1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่ต่ า
กว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง) 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

3) 

ใบประเมิน 
ใบรับรองความรู้
ความสามารถ ของ
ผู้จัดการศึกษา 

- 1 2 ชุด (1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่ ากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

 
4) 

 
แผนผังที่ตั้งสถานท่ี 
จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 

 
- 

 
1 

 
2 

 
ฉบับ 

 
(1) ระบุท่ีตั้ง แผนผัง
สถานที่อย่างชัดเจน 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง 

5) เอกสารหลักการ
ศึกษา (ปพ. 1) 

- 1 2 ฉบับ (1) กรณีท่ีผู้เรียนลาออก
จากการศึกษาในระบบ 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง) 

6) เอกสารการขอย้าย
สถานที่เรียน 

- 1 2 ฉบับ (1) กรณีท่ีผู้เรียนลาออก
จากการศึกษาในระบบ 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง) 

7) หลักฐานการเรียนรู้
เดิม 

- 1 2 ฉบับ (1) กรณีผู้เรียนย้ายจาก
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง) 

8) รูปถ่ายผู้เรียน หน้า
ตรง ขนาด 1 นิ้ว 
 

- 3 0 ฉบับ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

9) ใบรับรองแพทย์ - 1 2 ฉบับ (1) กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียนไม่
สามารถศึกษาในระบบ
ได้/ 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 
2. ค่ำธรรมเนียม 

                  -ไม่มี- 
 



 
 

7.มำตรฐำนคุณภำพงำน 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ตรวจสอบค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
 

30 นาที กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นค าขอจัด
การศึกษา 
 

15 วัน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

- 

3) การพิจารณา 
 

เสนอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 
 

11 วัน ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 

(เป็นขั้นตอน
การพิจารณา
อนุญาต) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จัดท าหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3 วัน ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วัน 

8. เอกสำร หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
8.4 ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
8.5 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบยื่นความประสงค์ขอจัดท าแผนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
7.2 แบบยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
7.3 แบบฟอร์มการจัดท าแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
7.4 แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
7.5 หนังสือรับรองที่อยู่ของนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในภูมิล าเนา 
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ตัวอย่าง
แบบยื่นความประสงค์ขอจัดท�าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ระดับ..........................................สพป./ สพม ................................................ 

เขียนที่............................................

	วันที่..............เดือน............................พ.ศ..........................

เรื่อง	ยื่นความประสงค์ขอจัดท�าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ	สพป./สพม.

เรียน	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................................................					เขต.......................

	 	 ด้วยข้าพเจ้า	(นาย,	นาง,	นางสาว).......................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน.................................................................อาชีพ....................................................................

ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขที่................................................ถนน...................................................................

ซอย........................................ต�าบล	 /	 แขวง.......................................อ�าเภอ/เขต.....................................................

จังหวัด................................................โทรศัพท์..........................................E-mail:…………………....……………………….

ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ�าอยู่ในปัจจุบัน	บ้านเลขที่................................ถนน...............................................................

ซอย..........................................ต�าบล	/	แขวง.........................................อ�าเภอ/เขต..................................................

จังหวัด...........................................โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มือถือ............................................

โทรสาร.....................................................................E-mail:…………………............................................……………...….

มีความประสงค์ขอจัดท�าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป./สพม. ให้แก่

	 	 ด.ช.,	ด.ญ.............................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน................................................................เกี่ยวข้องเป็น.........................................................

ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา	ตั้งแต่ปีการศึกษา............................เป็นต้นไป	

  โดยมีผู้จัดการศึกษาคือ

	 	 นาย,	นาง,	นางสาว	..................................................เลขประจ�าตัวประชาชน......................................

วุฒิการศึกษา.......................................สถาบัน....................................................................ป	ีพ.ศ...............................

อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ซอย............................................................

ต�าบล	/	แขวง........................................อ�าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................

สถานที่จัดการศึกษา	เลขที่......................ถนน.............................................ซอย........................................................

ต�าบล	/	แขวง..............................................อ�าเภอ	/	เขต.........................................จังหวัด.......................................

โทรศัพท์............................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................................................

โทรสาร......................................................................E-mail:………………….............................................…………..……
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	 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว	ดังนี้

 	 ส�าเนา	หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัว,	ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา

 	 ส�าเนา	หรือภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนของครอบครัว,	ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา

 	 ส�าเนา	หรือภาพถ่าย	สูติบัตรของผู้เรียน

 	 ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน

 	 ที่ตั้ง	และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา

 	 ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา

 	 แผนการจัดการศึกษา

 	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)..........................................................................................................

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นความประสงค์

(........................................................)
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ตัวอย่าง
แบบยื่นค�าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เขียนที	่..........................................................................
วันที	่.................	เดือน	................................	พ.ศ.	..................

เรื่อง	ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เรียน	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................................................................

	 ด้วยข้าพเจ้า	(นาย,	นาง,	นางสาว)	.............................................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชน	..................................................อายุ....................ป	ีวุฒิการศึกษา.........................................	
อาชีพ	.........................................ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน	..............................................................................	
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ�าอยู่ในปัจจุบัน	......................................................................................................................
 มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่
	 ด.ช.,	ด.ญ.,	นาย,	นางสาว	..........................................................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชน	.....................................................................	เกี่ยวข้องเป็น	.................................................	
ในระดับการศึกษา	ชั้น........................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา	............................................	เป็นต้นไป	
 ผู้จัดการศึกษาคือ
	 นาย,	นาง,	นางสาว	.......................................................	เลขประจ�าตัวประชาชน	.....................................
วุฒิการศึกษา	..................................................................	สถาบัน	.............................................................................
อยู่บ้านเลขที่	..............................	ถนน	......................................................	ซอย	.......................................................
ต�าบล/แขวง	.............................................	อ�าเภอ/เขต	.............................................	จังหวัด	...................................
สถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา	เลขที่	....................	ถนน	...................................................	ซอย	......................................
ต�าบล/แขวง	..............................................	อ�าเภอ/เขต	............................................	จังหวัด	...................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว	ดังนี้

 o	 1.	ส�าเนาหรือภาพถ่าย	ทะเบียนบ้านของครอบครัว	และผู้เรียน

 o	 2.	ที่ตั้ง	และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา

 o	 3.	ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา

 o	 4.	แผนการจัดการศึกษา

 o	 5.	ส�าเนาหรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน

 o	 6.	ส�าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน	

 o	 7.	อื่นๆ	(โปรดระบุ)	.................................................................................................................
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ	................................................................	ผู้ยื่นค�าขออนุญาต
(	.............................................................	)

รูปถ่าย

นักเรียน
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ตัวอย่าง

แบบฟอร์มการจัดท�าแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว

	 ชื่อ-สกุล	บิดา	…………………………………...........…………วุฒิการศึกษา……………………………………………………

	 ประสบการณ์……………….......………………………………………………………………………………………………………..

	 อายุ………………….....………………...	อาชีพ………………………………………………………………………………………..

	 ที่อยู่………………………......……………………………………………………………………………………………………………..

	 ……………………………......……………………………………………………………………………….…………………..………….	

	 ชื่อ-สกุล	มารดา………......……………………………………………วุฒิการศึกษา……………...……………………………..

	 ประสบการณ์……………………………………………….......…………………………………………………………………..……

	 อายุ……………………………..……...	อาชีพ……………......………………………………………………………………………..

	 ที่อยู่…………………………………........………………………………………………………….……………………………………..

	 …………………………………………........……………………………………………………………….……………………………….	

2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน

 2.1 ระบุข้อมูลของผู้เรียน 

	 	 ชื่อ-สกุล	ผู้เรียน	…………………………………………………………………………………………………………………

	 	 วัน	เดือน	ปีเกิด………………………………………………….….อายุ……………………………………….…….……….

	 	 ประวัติการศึกษา	(กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน)	

	 	 …………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

	 	 …………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

  2.2 พัฒนาการของผู้เรียน	(ระบุการพัฒนาการของผู้เรียน/ความสามารถพิเศษ/ความต้องการพิเศษ)

  o	พัฒนาการตามวัย

  o	พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ

  o	พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ

	 	 ………………………………………………....……………………………………………………………………………….………

	 	 ……………………………………………...…………………………………………………………………………….…………….

3. ระดับการศึกษาที่จัด 

	 ……………………........…………………………………………………………………………………………………………..………..

  เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว 

	 …………………………………………………………….....……………………………………………………………………….……….

	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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4. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

	 …………………………….........………………………………………………………………………………………………………..…..

	 ………………………….........…………………………………………………………………………………………………………....…

5. รูปแบบการจัดการศึกษา ( โปรดระบุ)

 o	 จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว	เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน	หรือครอบครัว

อื่น	และมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน

 o	 จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น	 โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากร 

ในโรงเรียนหรือเข้าไปท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่

ระบบโรงเรียน	

 o	 จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้ายๆ	 กัน	 เป็นการจ�าลองสังคมเล็กๆ	 เชื่อว่าการ	 

เชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้

 o	 อื่นๆ	(ระบุ)

6. โครงสร้างเวลาเรียน

	 ....................................................................................................................................................................

7. การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กลุ่มประสบการณ์ 

	 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

	 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

	 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

9. การจัดกระบวนการเรียนรู้

	 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

	 ………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

	 ……………………………………………………………………………………...………………………………………………………….

	 ……………………………………………………………………………………...………………………………………………………….

11. อื่นๆ (ครอบครัวสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้)

	 ……………………………………..................................................……………………………………………………………….

กลุม่สาระการเรียนรู/้

กลุ่มประสบการณ์

เป้าหมายคุณภาพ 

ผู้เรียนที่มุ่งหวัง 

ภาคเรียน /ชั้นปี /

ช่วงชั้น

กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล

หลักฐานร่องรอย

จากการเรียนรู้
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ตัวอย่าง
แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ที่	ศธ	๐๔๐๐๘/																																																													ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

	วันที่................เดือน.........................พ.ศ.............................

เรื่อง	แจ้งผลการพิจารณาการอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เรียน	นาย,	นาง,	นางสาว	....................................................................

	 	 ตามท่ี	 ท่านได้ย่ืนค�าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้แก่	 ด.ช.,	 ด.ญ.,	 นาย,	 

นางสาว...............................................................................ระดับการศึกษา…………….................................................

ณ	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................เมื่อวันที่...............เดือน..........................พ.ศ...............	นั้น

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................พิจารณาแล้วมีมติ

  	 อนุญาตให้จัดการศึกษา

  	 ไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา	เนื่องจาก

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

	 	 อนึ่ง	 หากไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว	 ท่านมีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนค�าสั่งต่อคณะกรรมการเขตพื้นที ่

การศึกษาผ่านส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ท้ังนี้	 ไม่ตัดสิทธิของผู้ขอจัดการศึกษา	 ในการน�าคดีไปฟ้องต่อศาล

ปกครองภายใน	90	วัน	นั้นแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.......................................................)

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................

กลุ่ม.........................................

โทร...................................................
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ตัวอย่าง
หนังสือรับรองที่อยู่ของนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในภูมิล�าเนา 

	 ข้าพเจ้า	นาย/นาง/นางสาว	 	ต�าแหน่ง	…………………………...............

สถานที่ท�างานปัจจุบัน	 เลขท่ี.........................ถนน.............................................ซอย...........................................

ต�าบล/แขวง..........................................อ�าเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................... 

รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์.............................................E-mail:…………………..…….........……….

ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี.............................ถนน...............................................ซอย......................................................

ต�าบล/แขวง...............................อ�าเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................................. 

รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์..........................................E-mail:…………….........................……………

เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นความประสงค์ฯ	เป็น	………………….......……..ของ	นาย	/	นาง	/	น.ส.	..............................................

และขอรับรองว่า	ด.ช./ด.ญ.	………………………………………………………………..............………………………………...............

อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............................ถนน................................................ซอย...................................................

ต�าบล	 /	 แขวง..................................อ�าเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................................

รหัสไปรษณีย์......................................จริง

ลงชื่อผู้รับรอง…………………………….……………..….

	(……………………………........………….)

วันที่……..	เดือน………...……..พ.ศ…………....

ลงชื่อ...................................................................พยาน

	(...................................................................)

ลงชื่อ...................................................................พยาน

	(...................................................................)

หมายเหตุ :	แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้รับรอง



แนวทางการดำาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

67

ตัวอย่าง

ค�าขอมีบัตรประจ�าตัวผู้เรียน

ค�าขอมีบัตรประจ�าตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

	(เขียนที่).................................................................

	วันที่…...…เดือน……………………พ.ศ...............................

	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)	……………………………………………………………………………

ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่	(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).......................................................	

ที่อยู	่บ้านเลขที่..…………….…..….............…..	ตรอก/ซอย	……..………….......................………………………………………….	

ถนน..........................................................................	ต�าบล/แขวง……………...................................…………………..…..	

อ�าเภอ/เขต…....................................…..	จังหวัด....................................................	รหัสไปรษณีย์…..………………………	

โทรศัพท์.....................................................

	 มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ�าตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก	่ (เด็กชาย/เด็กหญิง	นาย/

นางสาว).............................................................................................ระดับชั้น...........................................................

เกิดวันที่.....................................………..….	เดือน……………....……….	พ.ศ.	……………..……	อายุ................................ป	ี

ที่อยู	่บ้านเลขที่.......................………..	ตรอก/ซอย…………….............	ถนน	......................	ต�าบล/แขวง........……….….	

อ�าเภอ/เขต	.................................................จังหวัด	.....................................................รหัสไปรษณีย์…………….....…..

โทรศัพท์	.........................................................

	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

	(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ยื่นค�าร้อง

	(……………………………………………………………..)

หมายเหต ุ

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



แนวทางการดำาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

68

ตัวอย่าง
บัตรประจ�าตัวผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ชื่อ-นามสกุล......................................................................

Name...............................................................................

เกิดวันที่......................................................	หมู่โลหิต.........

เลขประจ�าตวัประชาชน......................................................

เลขประจ�าตวันกัเรียน.........................................................

ระดบัการศกึษา..................................................................

บัตรประจ�าตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขันพื้นฐานโดยครอบครัว

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่...............................................

...........................................................................

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

.....................................

ลายมือชื่อ

.....................................

ลายมือชื่อ

.....................................

ลายมือชื่อ

(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)

รูปถ่าย

ขนาด	1	นิ้ว
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แบบค�าร้องขอรับการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์

เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เขียนที่...........................................

วันที่..............เดือน.........................พ.ศ....................

เรื่อง	การประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	

เรียน	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................................เขต.....................................

	 	 ด้วยข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน........................................................................อาชีพ.............................................................

เกิดวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ..........................บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..............

ต�าบล/แขวง..............................................อ�าเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................

มีความประสงค์ขอรับการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	 ให้แก่	 ด.ช./ด.ญ/นาย/นาง/นางสาว...............................................................................	

เลขประจ�าตัวประชาชน.......................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................

ระดับชั้น..................................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา....................................เป็นต้นไป	

โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล	ประกอบการพิจารณาดังนี้

 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

 	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน

 	 ส�าเนาวุฒิการศึกษา

 	 ใบประกาศปราชญ์ชาวบ้าน	หรือครูภูมิปัญญา	

 	 ใบมอบอ�านาจ	

 	 อื่นๆ	(ระบุ)......................................................

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..............................................ผู้ยื่นค�าร้อง

(.............................................)
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แบบรายงานผลการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์

เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

	 ผลการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์	เป็นส่วนหนึ่งของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว	ชื่อ	.................................................นามสกุล.........................................................................................
ตามค�าร้องลงวันที่.............................................เดือน.................................................พ.ศ..................................	ดังนี้

รายงานการประเมินและข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการ

หลักฐาน/หลักฐานประกอบการ
ประเมิน

ผลการประเมิน

ผ่าน ไม่ผ่าน

1.	 ความรู้ความสามารถ
		 1.	..........................................................
		 2.	..........................................................
		 3.	..........................................................
		 4.	..........................................................
		 5.	..........................................................

ฯลฯ

2.	 ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
		 1.	..........................................................
		 2.	..........................................................
		 3.	..........................................................
		 4.	..........................................................
		 5.	..........................................................

ฯลฯ
   

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

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

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

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

การอนุมัติผลการประเมิน	o	อนุมัติ	o	ไม่อนุมัติ	
ลงชื่อ................................ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	(...........................................................)
	วันที่..............เดือน..............................พ.ศ..................
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ประกาศส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .........................

เรื่อง แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษารูปแบบต่างๆ
เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

-----------------------
	 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	สามารถด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	โดยการเชื่อม
โยงผลการเรียน	ระหว่างการศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย	รวมทั้งผลการเรียนรู้
จากนอกระบบ	ตามอัธยาศัย	การฝึกอาชีพ	หรือจากประสบการณ์การท�างาน	เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อ

เนื่องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 การเทียบโอนผลการเรียน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ระดับต�า่กว่าปริญญา	ประกาศ	ณ	วันที่	10	ตุลาคม	พ.ศ.	2546	
แนวด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ระดับต�่ากว่าปริญญา	
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2551	 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	 
คู่มือการด�าเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	 โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 ...........................	 มีมติเห็นชอบแนวทาง
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษารูปแบบต่างๆ	 เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	 เพื่อให้
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา.......................และครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา	 ถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
ในการเทียบโอนผลการเรียน	ดังนี้	

 1. วัตถุประสงค์ของการเทียบโอนผลการเรียน 
	 	 1.1	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลการเรียน	 /	 ผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ	 การศึกษา	 
นอกระบบ	 การศึกษาตามอัธยาศัย	 รวมทั้งการฝึกอาชีพ	 หรือจากประสบการณ์การท�างาน	 และเพื่อให้เกิดการ 
ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ส�าหรับผู้เรียนที่ได้ละทิ้งการเรียนไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 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�้าซ้อนในการศึกษาต่อ	ระหว่างรูปแบบการจัดการศึกษา	และระหว่างหลักสูตร
ให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่จ�าเป็นต้องเรียนใหม่ตลอดทั้งหลักสูตร

 2.  คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน
	 	 2.1		ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน	ต้องไม่เป็นนักเรียนในสถานศึกษาใดๆ
	 	 2.2		ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ต้องส�าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	6
	 	 2.3		ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ต้องส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3
	 	 2.4		ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน	จะต้องเป็นผู้เรียนที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ศึกษาโดยครอบครัว
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 3.  ข้อก�าหนดในการเทียบโอนผลการเรียน
	 	 3.1	 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่รับเทียบโอนผลการเรียน	
ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา	 
ระดับอุดมศึกษา	ระดับต�า่กว่าปริญญา	ประกาศ	ณ	วันที่	10	ตุลาคม	2546	รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอน
ผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง	 (หรือกระทรวงศึกษาธิการ
ก�าหนดเพิ่มเติม)
	 	 3.2		คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่รับเทียบโอนผลการเรียน
จากสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น	ให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและแนวทางของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
	 	 3.3		ผู ้ที่ ได ้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
โดยครอบครัวที่รับเทียบโอนผลการเรียน	อย่างน้อย	1	ภาคเรียน	
	 	 3.4	 การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน	หรือการให้หน่วยกิต	/	หน่วยการเรียน	ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การจบของแผนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวที่ได้รับอนุญาตโดยส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา	

 4.  ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน 
	 	 ให้ผู ้เรียนท่ีประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นความจ�านงขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู ่ 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน	
ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง	 ด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	 ให้แล้วเสร็จภายใน	1	ภาคเรียน	 (6	 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้เรียนได้รับอนุญาตจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ศึกษาโดยครอบครัว)

 5.  แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
	 	 การเทียบโอนผลการเรียน	 อาจด�าเนินการได้ทั้งกรณีที่ผู้เรียนจบการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง	 หรือ
เทียบโอนกลางคัน	ซึ่งสามารถพิจารณาด�าเนินการได้	ดังนี้
	 	 5.1	 การเทียบโอนผลการเรียนในกรณีที่ผู ้เรียนยังไม่จบชั้นปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา	 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6)	 หรือย้ายสถานศึกษากลางคัน	 
ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่รับเข้าเรียน	 พิจารณาความรู ้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนจากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่น	หรือมีการประเมินความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์ของ
ผู้เรียนเพิ่มเติม	เพื่อจัดให้เข้าเรียนในชั้นที่ขอเทียบโอนผลการเรียน	
	 	 5.2		การเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกต่างจากระบบชั้นปี	
เช่น	 จัดเป็นช่วงชั้น	 หรือช่วงเวลาตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ	 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัด 
การศึกษาโดยครอบครัวที่รับเข้าเรียน	 พิจารณาความรู้และทักษะจากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่น	 หรือมี 
การประเมินความรู้	 ทักษะ	 ประสบการณ์ของผู้เรียนเพ่ิมเติม	 เพื่อพิจารณาให้เข้าเรียนในชั้นท่ีเหมาะสม	 โดยค�านึง 
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส�าคัญ
	 5.3	ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง	หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	หากมีความประสงค์ขอเข้ารับการเทียบ
โอนความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์ของตน	 ให้ครอบครัว	 /	 ผู้จัดการศึกษา	 ด�าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน 
ต่อส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 
ซึ่งประกอบด้วย	ผู้แทนของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา	ที่เห็นพ้องร่วมกัน	จ�านวน	5	คน	
โดยผู้แทนของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการ	 และจัดให้มีการประเมินตามระเบียบหรือ
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
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 6.  วิธีการเทียบโอนผลการเรียน 
	 	 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 ที่รับเข้า
เรียนสามารถพิจารณาด�าเนินการได้	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	 การปฏิบัต	ิ การสัมภาษณ์	 แฟ้มสะสมงาน	 ฯลฯ	หากหลักฐานดังกล่าว	 ไม่สามารถแสดงถึง
ความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนได้	ให้ใช้แบบทดสอบในการประเมิน
เพิ่มเติม	
	 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนที่ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งต้ัง	 อาจพิจารณาใช้วิธีการใดวิธี
การหนึ่ง	หรือทั้งสองวิธีร่วมกันก็ได้	

 7. แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ (หมายถึง  
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก�าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา 

การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล) เข้าสู่การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยครอบครัว 
ด�าเนินการดังนี้
	 	 7.1	 ให้น�าผลการเรียนรู้จากเอกสารทางการศึกษาที่ออกโดยสถานศึกษา	 มาประกอบการพิจารณา
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และจุดหมายกับเนื้อหา	สาระ	หน่วยน�้าหนักและเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้	
/	กลุ่มประสบการณ์ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	หากผลการพิจารณา
ไม่ผ่านให้ครอบครัว	/	ผู้จัดการศึกษา	จัดการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู	้/	กลุ่มประสบการณ์นั้นเพิ่มเติม
	 	 7.2		จ�านวนหน่วยกิต	/	หน่วยการเรียน	/	หน่วยน�้าหนัก	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา	 และครอบครัว	 /	 ผู้จัดการศึกษาร่วมกันพิจารณา	 โดยค�านึงถึงหน่วยน�้าหนักและเวลาเรียน	 ท่ีสอดคล้อง 
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	 
ซึ่งออกโดยสถานศึกษาที่น�ามาประกอบการพิจารณา	
	 	 7.4		การบันทึกผลการเรียน	ให้น�าผลการเรียนรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลจากสถานศึกษาเดิม	
กรอกในใบแสดงผลการเรียนของครอบครัว	 โดยให้แนบเอกสารเดิมไว้กับใบแสดงผลการเรียนใหม่	พร้อมกับบันทึก
ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้	 /	 กลุ่มประสบการณ์	 และจ�านวนหน่วยกิต	 /	 หน่วยการเรียนตามแผนการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไว้	 ในช่องหมายเหตุ	 หรือตามรูปแบบ	 
ที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดเพิ่มเติม
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	 	 7.5	 การคิดค่าผลการเรียนเฉลี่ย	 ให้คิดจากรายวิชาที่ได้จากการเรียนในสถานศึกษาเดิม	 โดยน�าผล
การประเมินที่มีระดับผลการเรียน	 มาคิดรวมกับผลการประเมินของกลุ่มสาระการเรียนรู้	 /กลุ่มประสบการณ ์
ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	โดยคิดเทียบเคียงเวลาเรียน	40	ชั่วโมงเท่ากับ	1	หน่วยน�้าหนัก	
ส่วนระดับผลการเรียนให้ประเมินโดยคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง

 8. แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาตามอัธยาศัย (หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ) หรือจากประสบการณ์การท�างาน หรือจากการด�าเนินชีวิต เข้าสู ่
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ด�าเนินการ ดังนี้ 
	 	 8.1	 ให้น�าผลการเรียนรู้จากเอกสาร	 /	 หลักฐานแสดงวุฒิสูงสุดทางการศึกษา	 /	 หลักฐานที่แสดง	 
ถึงความรู	้ทักษะที่ออกโดยสถานศึกษา	/	ศูนย์การเรียน	/	การศึกษาตามอัธยาศัย	/	ประสบการณ์ท�างาน	/การฝึกอาชีพ 
และอื่นๆ	 โดยพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และจุดหมายกับเนื้อหาสาระ	หน่วยน�้าหนักและเวลาเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้	 /	 กลุ่มประสบการณ์ตามแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ	
60	 หากผลการพิจารณาไม่ผ่าน	 ให้ครอบครัว	 /	 ผู ้ จัดการศึกษา	 จัดการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้	 / 
กลุ่มประสบการณ์นั้นเพิ่มเติม
	 	 8.2	 จ�านวนหน่วยกิต	 /	 หน่วยการเรียน	 /	 หน่วยน�้าหนัก	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา	และครอบครัว	 /	 ผู้จัดการศึกษาร่วมกันพิจารณา	 โดยค�านึงถึงหน่วยน�า้หนักและเวลาเรียน	ที่สอดคล้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้	/	กลุ่มประสบการณ์ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนั้น
	 	 	 ทั้งนี้	รวมเวลาเรียนทั้งหมดเป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียน	หลักสูตรแกนกลางการศึกษา	ขั้นพื้น
ฐาน	พุทธศักราช	2551	(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ไม่น้อยกว่า	1,200	ชั่วโมง	/	ปี	และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
รวม	3	ป	ีไม่น้อยกว่า	3,600	ชั่วโมง)
	 	 8.3	 ผลการเรียน/ผลการประเมิน	 ให้ยอมรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา	 /	 หลักฐานที่แสดงถึง
ความรู้	ทักษะ	ซึ่งออกโดยสถานศึกษา	/	ศูนย์การเรียน	/	การศึกษาตามอัธยาศัย	/	ประสบการณ์ท�างาน	/การฝึกอาชีพ 
และอื่นๆ	ที่น�ามาประกอบการพิจารณา	
	 	 8.4	 การบันทึกผลการเรียน	 ให้น�าผลการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู	้
/	 กลุ่มประสบการณ์	 และจ�านวนหน่วยกิต	 /	 หน่วยการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	
กรอกในใบแสดงผลการเรียนของครอบครัว	พร้อมกับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู	้/	กลุ่มประสบการณ์	
และจ�านวนหน่วยกิต	/	หน่วยการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	ที่ได้รับการเทียบโอนผล
การเรียนไว	้ในช่องหมายเหตุ	หรือตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดเพิ่มเติม
	 	 8.5	 การคิดค่าผลการเรียนเฉลี่ย	 ให้คิดจากผลการประเมินจากเอกสารหลักฐานทางการศึกษา	 / 
หลักฐานที่แสดงถึงความรู้	ทักษะที่ออกโดยสถานศึกษา	/	ศูนย์การเรียน	/	การศึกษาตามอัธยาศัย	/	ประสบการณ์
ท�างาน	 /	 การฝึกอาชีพ	 และอื่นๆ	 มาคิดรวมกับผลการประเมินของกลุ่มสาระการเรียนรู้	 /กลุ่มประสบการณ์ตาม
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	 โดยคิดเทียบเคียงเวลาเรียน	 40	 ชั่วโมงเท่ากับ	 1	 หน่วยน�้าหนัก	 
ส่วนระดับผลการเรียนให้ประเมินโดยคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง

	 	 ประกาศ	ณ	วันที	่..........................	พ.ศ.....................

(นาย.....................................)
	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต..............
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	 	 	 	 	เลขที่......../………..

แบบยื่นความจ�านงขอเทียบโอนผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...................

	 	 	 	 	 	 	 	 เขียนที่................................................
	 	 	 	 	 	 	 วันที่..............เดือน.........................พ.ศ............

เรื่อง	ขอเทียบโอนผลการเรียน	/	ความรู้และประสบการณ์
เรียน	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	...............
	 ด้วยข้าพเจ้า	 (ด.ช.,	 ด.ญ.,	 นาย,	 นางสาว).................................................................................................
เกิดวันที่..............................................เลขประจ�าตัวประชาชน.....................................มีความประสงค์ขอเทียบโอน
ผลการเรียน	 /	 ความรู้และประสบการณ์จาก		 การศึกษาในระบบ	 (ชั้น............................)		 การศึกษา	 
นอกระบบ		การศึกษาตามอัธยาศัย		ประสบการณ์การท�างาน		การฝึกอาชีพ	เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียน/	
กลุ่มประสบการณ์	 ของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 (บ้านเรียน...............................................................)	
ระดับการศึกษา/ชั้น.......................จ�านวน..................กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ	์ดังนี้

ล�าดับที่ กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์ หน่วยกิต หลักฐาน/ข้อมูลประกอบการพิจารณาเทียบโอน

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอเทียบโอน
	(..................................................)

หมายเหตุ	 หลักฐาน/ข้อมูลประกอบการพิจารณาเทียบโอน	 ได้แก่	 ระเบียนแสดงผลการเรียน	 เอกสารรายงานผล	
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล	 ระเบียนสะสม	 ใบรับรองเวลาเรียน	 ผลการเรียนระหว่างภาค	 แฟ้มสะสมงาน
หนังสือรับรองความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์การท�างาน	โครงการฝึกอาชีพ	โครงการฝึกงานอื่นๆ	(โปรดระบุ)	เป็นต้น
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แบบหนังสือรับรอง

	 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า	................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่เกิด.......................................เลขประจ�าตัวประชาชน........................................................	 ได้รับการ
ฝึกอาชีพ/ประสบการณ์ด้าน……….……………………………………ณ	บริษัท/หน่วยงาน....................................................
ซึ่งแสดงให้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้	ทักษะ	ดังนี้
 	การศึกษาตามอัธยาศัย		 ตั้งแต่วันที่........................ถึงวันที่...........................................
 	การฝึกอาชีพ		 	 ตั้งแต่วันที่........................ถึงวันที่...........................................
 	ประสบการณ์การท�างาน		 ตั้งแต่วันที่........................ถึงวันที่...........................................

	 ให้ไว้	ณ	วันที่...................เดือน................................พ.ศ.	...........................

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

ต�าแหน่ง........................................................................

หมายเหตุ	ประทับตราของหน่วยงาน	(ถ้ามี)
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แบบรายงานผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ..............

	 	 	 	 	 	 	 วันที่...........เดือน......................พ.ศ..................
เรื่อง	ขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
เรียน	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต...............
	 ตามที่	 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	 ได้ด�าเนินการเทียบโอนผล	
การเรียน	ของ......................................	เกิดวันที่...............................	เลขประจ�าตัวประชาชน....................................
ซึ่งขอเทียบโอนผลการเรียนจาก		การศึกษาในระบบ(ชั้น.........................)		การศึกษานอกระบบ	
	การศึกษาตามอัธยาศัย		ประสบการณ์การท�างาน		การฝึกอาชีพ	เพื่อเข้าศึกษาการจัดการศึกษา	
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	 (บ้านเรียน................................................)	 ระดับการศึกษา/ชั้น...............................	
จ�านวน...................กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์	มีผลการเทียบโอนผลการเรียนปรากฏ	ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียน/ 
กลุ่มประสบการณ์

ที่ขอรับเทียบโอนผลการเรียน

กลุ่มสาระการเรียน/ 
กลุ่มประสบการณ์ 

ที่ได้รับเทียบโอนผลการเรียน

ผลการเทียบโอน วิธีการ

ผ่าน ไม่ผ่าน

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

สรุปการตัดสินผลการเทียบโอน 
	ได้...............กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์
	ไม่ได้...........กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์ที่ต้องเรียนเพิ่มเติม	เนื่องจาก...............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
	 	 	 ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ
	 	 	 	 (...................................................)
ลงชื่อ.........................................กรรมการ	 ลงชื่อ.........................................กรรมการ
	 (...................................................)		 	 (...................................................)
ลงชื่อ.........................................กรรมการ	 ลงชื่อ.........................................กรรมการ
	 (...................................................)		 	 (...................................................)

 	อนุมัติ
 	ไม่อนุมัติ	เนื่องจาก...............................................................................................................................

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

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	....
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............
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ใบแจ้งผลการเทียบโอนผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต..........ขอรับรองว่า	..................................................
วัน/เดือน/ปีที่เกิด.....................................................เลขประจ�าตัวประชาชน............................................................
ระดับการศึกษาเดิม....................................................จาก.....................................................จังหวัด.........................
ได้ยื่นความจ�านงขอเทียบโอนผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์	 โดยน�าหลักฐาน/ข้อมูลประกอบการพิจารณา
จาก		การศึกษาในระบบ(ชั้น............................)		การศึกษานอกระบบ		การศึกษาตามอัธยาศัย		ประสบการณ์
การท�างาน		การฝึกอาชีพ	เพื่อเข้าศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	(บ้านเรียน.................................) 
ระดับการศึกษา/ช้ัน...............................	 จ�านวน...........กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์	 ได้รับการเทียบโอน
ผลการเรียน	ดังนี	้

กลุ่มสาระการเรียน/ 
กลุ่มประสบการณ์

ที่ขอรับเทียบโอนผลการเรียน

กลุ่มสาระการเรียน/ 
กลุ่มประสบการณ์ 

ที่ได้รับเทียบโอนผลการเรียน

ผลการเทียบโอน วิธีการ

ผ่าน ไม่ผ่าน

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

สรุปการตัดสินผลการเทียบโอน 
 	ได้...........กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์
 	 ไม่ได้...........กลุ่มสาระการเรียน/กลุ่มประสบการณ์ที่ต้องเรียนเพิ่มเติม	 เนื่องจาก.........................……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ให้ไว้	ณ	วันที่..............เดือน..........................พ.ศ.	............................

(..........................................................)
	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	.......

………../……………………./…………….………………………..
	นายทะเบียน

รูปถ่าย
ขนาด

4x5	ซ.ม.
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ทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน/ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ล�าดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษาเดิม/
รูปแบบการศึกษา

เทียบโอนเข้า
หลักสูตร/ชั้น/ระดับ

วัน/เดือน/ปี
ที่เทียบโอน

หมายเหตุ

     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเป้าหมาย

คุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์
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	 แผนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว	 เป็นกรอบทิศทางและภาพการเรียนรู้โดยรวม ของ 

การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ	 ตลอดจนเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างครอบครัว	 ผู้จัดการศึกษากับส�านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาในการติดตาม	 ดูแล	 ส่งเสริมและรับรองผล	 ให้น�าไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติของทุกฝ่าย 

ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข	 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวเป็นการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	 

อยู่ในกลุ่มที่เป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย	 ที่มีแนวคิด	 ปรัชญา	 จุดมุ่งหมายต่างไปจากการศึกษา 

ในระบบ	 เป็นการศึกษาทางเลือก	 รวมท้ังเป็นการศึกษาที่ตอบสนองต่อผู ้เรียนตามความแตกต่างรายบุคคล	 

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจึงสามารถปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

อันส่งผลต่อแนวปฏิบัติการเขียนแผนในแต่ละองค์ประกอบส�าคัญของแผนการจัดการศึกษา	

	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๑	 ได้ก�าหนดจุดหมาย	 สมรรถนะส�าคัญ 

ของผู้เรียน	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 ๘	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ให้เป็นเป้าหมาย

และกรอบทิศทาง	 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	 ในส่วนจุดหมาย	 สมรรถนะ	 และคุณลักษณะ	

ครอบครัวควรยึดตามหลักสูตรแกนกลางเป็นเบ้ืองต้น	 แล้วสามารถปรับใช้เพิ่มเติมให้สอดคล้องตรงตามปรัชญา

ความเชื่อทางการศึกษาของครอบครัวยิ่งขึ้นได้	การเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	กลุ่มสาระการเรียนรู้

หรือเนื้อหาความรู้	 เป็นองค์ความรู้	 ทักษะ	 และค่านิยม	 ที่ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้	 เพื่อจะช่วยน�าพาให้บรรลุ

คุณภาพตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 ครอบครัวสามารถจัดการเรียนรู้ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร 

แกนกลางฯ หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการหณ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

	 ตัวอย ่างการหลอมรวมบูรณาการเป ็นกลุ ่มประสบการณ์	 โดยเชื่อมโยงตามมาตรา	 23	 ของ 

พระราชบัญญัการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ซึ่งการจัดการศึกษาทั้งในระบบ	การศึกษานอกระบบ	และการศึกษา

ตามอัธยาศัย	 ต้องเน้นความส�าคัญทั้งความรู้	 คุณธรรม	 กระบวนการเรียนรู้	 และบูรณาการตามความเหมาะสม 

ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

	 (1)	 ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม	ได้แก่	ครอบครัว	ชุมชน	ชาติ	และสังคม

โลก	 รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 (2)	 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่อง

การจัดการ	การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

	 (3)	 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรม	การกีฬา	ภูมิปัญญาไทย	และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

	 (4)	 ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา

	 (5)	 ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข

	 ซึ่งอาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์	ดังนี้

	 (1)	 กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเองและสังคม

	 (2)	 กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรม

	 (3)	 กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในภาษาไทย



แนวทางการดำาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

83

	 (4)	 กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในภาษาอังกฤษ

	 (5)	 กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในคณิตศาสตร์

	 (6)	 กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 (7)	 กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในอาชีพ

	 ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์	 ให้แสดง	 เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง	 เชื่อมโยงกับความรู้	 ทักษะ	 

และคุณลักษณะส�าคัญท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง	 ฯ	 พร้อมท้ังให้เหมาะสม

กับลักษณะเฉพาะ	ธรรมชาติการเรียนรู้	ความถนัดความสนใจ	และศักยภาพของตัวผู้เรียน	โดยสามารถที่จะจัดเวลา

เรียนเป็นรายภาค	รายปี	หรือช่วงชั้นก็ได้

 เป้าหมายคุณภาพผู ้เรียนที่มุ ่งหวังในแต่ละกลุ ่มประสบการณ์นี้ สามารถปรับและพัฒนาให้ม ี

ความเหมาะสมไปในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ 

	 ทั้งนี้	มีข้อที่ควรท�าความเข้าใจเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาเป็นรายบุคลตามหลักพหุปัญญา	คือผู้เรียนบาง

คนความสามารถท่ีเป็นจุดเด่นอาจไปได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ	 ส่วนเรื่องที่ไม่ถนัดอาจต้องการเวลาในการพัฒนา

มากกว่าเกณฑ์ปกติ	 ซ่ึงเป็นเรื่องตามธรรมชาติ	 ส่วนท่ีโดดเด่นเห็นชัดหรือเริ่มมีแนวโน้มจึงควรพัฒนาให้เต็มตาม

ศักยภาพ	ส่วนที่ไม่ถนัดเป็นจุดอ่อนควรวางแนวทางเสริมให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น	พร้อมทั้ง	ควรมุ่งเน้นให้ความส�าคัญ

กับมาตรฐานทักษะกระบวนการ	(Performance	Standard)	อย่างมีความยืดหยุ่นได้ในมาตรฐานเนื้อหา	(Content	

Standard)	 ตลอดจนมีการยืดหยุ่นในการก�าหนดเกณฑ์ขั้นต�่าของการวัดประเมินผลไว้ในบางกลุ่มประสบการณ	์

ส�าหรับผู้เรียนที่มีความจ�าเป็นมีลักษณะหรือความต้องการพิเศษ	ต่างจากผู้เรียนทั่วไป
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ตัวอย่างเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ 

กลุ่ม

ประสบ

การณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔

ความรู้ใน

ตนเอง

และสังคม

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

-	เข้าใจความสัมพันธ์
เชื่อมโยงในการท�างาน
ของระบบต่างๆ	
ของร่างกาย	และรู้จัก
ดูแลอวัยวะที่ส�าคัญ
ของระบบนั้นๆ
-	รักการออกก�าลังกาย	
การเล่นเกม	กีฬา	
ปฏิบัติเป็นประจ�า	
เคารพกฎ	กติกา	
มีน�้าใจนักกีฬา	และ
ชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา
-	เข้าใจธรรมชาติการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์
และสังคม	แรงขับทาง
เพศของชายหญิงเมื่อ
ย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นหรือ
วัยรุ่น	สามารถปรับตัว
และจัดการได้อย่าง
เหมาะสม
-	สืบค้นประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่น	
พร้อมทั้งน�าเสนอ
ข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลาย

-	เห็นคุณค่าและมี

ทักษะในการสร้าง

เสริมสุขภาพ	การด�ารง

สุขภาพ	การป้องกัน

โรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อ

สุขภาพ

-	ป้องกันและหลีก

เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง	

พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

สุขภาพ	อุบัติเหตุ	

การใช้ยา	สารเสพติด	

และความรุนแรง

-	เห็นคุณค่าในการ

ปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ	บทบาท	

สิทธิ	เสรีภาพ	หน้าที	่

ในฐานะพลเมืองดีตาม

วิถีประชาธิปไตย

-	ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้	สืบค้นข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายตามความ

สนใจและความถนัด	

ในประวัติศาสตร	์

ภูมิศาสตร์	วัฒนธรรม

-	รักและภาคภูมิใจใน
ตนเอง	สามารถค้นพบ
จุดเด่น	จุดด้อยของ
ตนเอง	ยอมรับใน
ความแตกต่างทาง
ความคิด	ความรู้สึก	
และพฤติกรรมของ
ตนเองและผู้อื่น
-	แสดงออกถึงความรัก	
ความเอื้ออาทร	
ความเข้าใจในอิทธิพล
ของครอบครัว	
เพื่อน	สังคม	และ
วัฒนธรรมที่มีต่อ
พฤติกรรมทางเพศ	
การด�าเนินชีวิต	และ
วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
-	ออกก�าลังกาย	เล่น
กีฬา	เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ	กิจกรรม
สร้างเสริมสมรรถภาพ

เพื่อสุขภาพ	อย่างถูกต้อง 
สม�่าเสมอ	ชื่นชม	
สนุกสนาน
-	มีความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นไปของท้อง
ถิ่น	ประเทศและโลก
อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น	เพื่อพัฒนา
แนวคิดและวิถีทาง
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กลุ่ม

ประสบ

การณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔

ความรู้ใน

ตนเอง

และสังคม

-	อธิบายการแลก

เปลี่ยนสินค้าและ

บริการด้วยวิธีต่างๆ	

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ซื้อกับผู้ขาย

-	วิเคราะห์การใช้จ่าย

ของตนเอง	จ�าแนก

ความต้องการและ

ความจ�าเป็นในการใช้

สินค้าและบริการ

-	แสดงความสามารถ

ของตนเองให้ผู้อื่นได้

รับรู้	ชื่นชมในความ

ส�าเร็จของตนเองและผู้

อื่น	และเลือกเข้าร่วม

กิจกรรมตามความ

สนใจ

-	รู้เรื่องจังหวัด	ภาค	

ประเทศของตน	ทั้งใน

เชิงประวัติศาสตร์	

ภูมิศาสตร	์สังคม	

วัฒนธรรม	ประเพณี	

การเมืองการปกครอง	

และสภาพเศรษฐกิจ

-	ปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ	บทบาท	

สิทธ	ิหน้าที่ในฐานะ

พลเมืองของท้องถิ่น	

จังหวัด	ประเทศ	

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถิ่น

ตนเองมากยิ่งขึ้น

-	วิเคราะห์สิทธิพื้นฐาน

ที่เด็กทุกคนพึงได้รับ

ตามกฎหมาย

-	รู้เท่าทันและสามารถ

ควบคุมอารมณ์ของตัว

เองได้สมวัย

ภูมิปัญญา	เศรษฐกิจ	

การเมืองการปกครอง	

ของประเทศไทย	

ประเทศเพื่อนบ้าน	

และประเทศที่ส�าคัญ

ในสังคมโลก

-อธิบายความเป็นมา	

หลักการและความ

ส�าคัญของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงต่อ

สังคมไทย

-	เสนอแนวคิดในการ

ด�ารงชีวิตอย่างมีความ

สุขในประเทศและ

สังคมโลก

-	อาสาสมัครช่วยเหลือ

ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

โดยไม่หวงัผลตอบแทน

ของการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข

-แสดงความคิดเห็นต่อ

นโยบายและกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของรัฐ	

ผลดีผลเสียของความ

ร่วมมือและการแข่งขัน

กันในทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ

-สืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลาก

หลาย	เข้าร่วมกิจกรรม

ชุมนุม/ชมรมที่ตนเอง

สนใจอย่างต่อเนื่อง	มี

เครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	และมีผลงาน/

โครงงานเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน

ความรู้

ในศาสนา	

ศิลปะ	

วัฒนธราม

-	ชื่นชมและบอกแบบ

อย่างการด�าเนินชีวิต

และข้อคิดจากประวัติ

ศาสดา	สาวก	ชาดก	

เรื่องเล่า	และศาสนิ

กชนตัวอย่าง	

ในพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่นับถือ

-	วิเคราะห์ความส�าคัญ

และเคารพพระ

รัตนตรัย	ปฏิบัติตาม

ไตรสิกขาและหลัก

ธรรมโอวาท	๓	ในพุทธ

ศาสนาหรือหลักธรรม

ของศาสนาที่นับถือ

-	เห็นคุณค่าและ

วิเคราะห์การปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมในการ

พัฒนาตนเพื่อเตรียม

พร้อมส�าหรับการ

ท�างานและการมี

ครอบครัว

-วิเคราะห์การพัฒนา

ศรัทธาและปัญญาที่

ถูกต้อง	การฝึกฝนการ

พึ่งตนเอง	การพัฒนา

ตนเองสู่อิสรภาพใน

พุทธศาสนาหรือ

แนวคิดของศาสนาที่

นับถือ
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กลุ่ม

ประสบ

การณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔

ความรู้

ในศาสนา	

ศิลปะ	

วัฒนธราม

-	เห็นคุณค่าและสวด

มนต์	แผ่เมตตา	การมี

สติที่เป็นพื้นฐานของ

สมาธิในพุทธศาสนา	

หรือการพัฒนาจิตตาม

แนวทางของศาสนาที่

นับถือ

-	สร้างสรรค์และ

แสดงออกในทางศิลปะ	

อาท	ิวาดรูป	ปั้น	ร้องร�า	

ดนตรี	งานหัตถกรรม

-	เข้าใจและปฏิบัติตน

เป็นศาสนิกชนที่ดี	

และธ�ารงรักษา

พระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ

-	อธิบายคุณค่าทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่าง

กันระหว่างกลุ่มคนใน

สังคมไทย

-	เข้าใจและปฏิบัติตน

ตามค่านิยมที่ดีงามใน

การธ�ารงรักษา

ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทยตามวัย

-	รู้และเข้าใจบทบาท

ของศิลปะแขนงต่างๆ	

ที่สะท้อนชีวิต	สังคม	

อิทธิพลความเชื่อ	

ความศรัทธาในศาสนา

และวัฒนธรรม

-วิเคราะห์ความส�าคัญ

ของพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่นับถือใน

ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์

อารยธรรมและความ

สงบสุขแก่โลก

-รู้จักอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยและ

เลือกรับวัฒนธรรม

สากลที่เหมาะสม

-เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ด	ี

ใช้ภาษาพูด	ภาษากาย

ที่ท�าให้ผู้อื่นผ่อนคลาย

สบายใจ	ไม่ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งรุนแรง

-สามารถน�าเสนอ

ความคิด	ความรู้สึกที่

ถ่ายทอดผ่านงาน

ศิลปะของตน	ให้

คุณค่า	เปรียบเทียบ	

กับงานศิลปะของ

บุคคลอื่น

-ร่วมเสวนาและเสนอ

แนะแนวทางในการ

ธ�ารงรักษาศาสนาที่ตน

นับถืออันส่งผลถึงการ

พัฒนาตน	พัฒนาชาติ

และโลก

-เข้าใจปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับ

สภาพแวดล้อมที่ก่อให้

เกิดการสร้างสรรค์

วัฒนธรรม	มีจิตส�านึก

และมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

-เข้าใจ	วิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างศิลปะ

สาขาต่างๆ	กับ

ประวัติศาสตร	์และ

วัฒนธรรม	เห็นคุณค่า

ในฐานะที่เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ภูมิปัญญาไทยและ

สากล
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กลุ่ม

ประสบ

การณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔

ความรู้ใน

ภาษไทย

-	อ่านค�าพื้นฐานอย่าง

เข้าใจความหมายได้ไม่

ต�่ากว่า	๑,๒๐๐	ค�า	

อ่านข้อความ	เรื่อง	

บทร้อยกรอง	ที่มีความ

ยากง่ายใกล้เคียงกับ

หนังสือเรียน	

ด้วยความเข้าใจและมี

มารยาทในการอ่าน

-	เขียนค�าพื้นฐานได้ไม่

ต�า่กว่า	๑,๒๐๐	ค�า	

เขียนเรื่องจากภาพ	

เขียนบรรยายภาพ	

และมีมารยาทในการ

เขียน

-	ฟัง	ดู	พูด	อ่าน	และ

เขียนอย่างมีมารยาท	

พูดและเขียนสื่อสารได้

อย่างชัดเจนตรงตาม

วัตถุประสงค์โดยใช้ค�า

สุภาพ	

อ่านข้อความ	เรื่อง	

บทร้อยกรองที่มีความ

ยากง่ายใกล้เคียงกับ

หนังสือเรียนอย่าง

คล่องแคล่ว	สรุป

ใจความส�าคัญ	

แยกแยะข้อเท็จจริง	

ข้อคิดเห็น	และมี

มารยาทในการอ่าน

-	เขียนเรียงความอย่าง

คล่องแคล่วและมี

มารยาทในการเขียน

-	ฟัง	ดู	พูด	อ่าน	และ

เขียนอย่างมีมารยาท	

และพูด	เขียนแสดง

ความคิดเห็นวิเคราะห์

จากเรื่องที่ฟัง	ด	ูอ่าน	

อย่างสมเหตุสมผล	

-	ฟัง	ดู	พูด	อ่าน	และ

เขียนอย่างมีมารยาท

และพูด	เขียนอธิบาย

ชี้แจง	จากเรื่องที่ฟัง	ดู	

อ่าน	ได้หลากหลายแง่

มุม	อย่างสมเหตุสมผล

-	เข้าใจและสรุปข้อคิด

ที่ได้จากวรรณคด	ี

วรรณกรรม	เพลงพื้น

บ้าน	เพลงกล่อมเด็ก	

บทอาขยานและบท

ร้อยกรอง	ที่มีคุณค่า

ต่อการน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน

-	ฟัง	ดู	พูด	อ่าน	และ

เขียนอย่างมีมารยาท	

และพูด	เขียนโน้มน้าว	

เชิญชวน	และแสดง

ความคิดเห็นจากเรื่อง

ที่ฟัง	ดู	และอ่านให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม

-	ตั้งค�าถาม	แสดง

ความคิดเห็น	อย่างมี

วิจารณญาณ	วิเคราะห์

วัตถุประสงค	์แนวคิด	

การใช้ภาษา	ความน่า

เชื่อถือ	และการน�าไป

ใช้ประโยชน์ในชีวิต	

จากเรื่องที่ฟัง	ด	ูอ่าน

ความรู้

ในภาษา

อังกฤษ

-	ปฏิบัติตามค�าสั่ง	

ค�าขอร้อง	อ่านออกสี

ยงตัวอักษร	ค�า	กลุ่มค�า	

ประโยคง่ายๆ	และบท

พูดเข้าจังหวะง่ายๆถูก

ต้องตามหลักการอ่าน	

บอกความหมาย

-	เข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา	และน�าไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับ

กาลเทศะ

-	ฟังและปฏิบัติตามค�า

แนะน�าและวิธีการที่มี

หลายขั้นตอน	บอก

ใจความส�าคัญ	เรียง

ล�าดับข้อมูลจากบท

สนทนาที่ฟังผ่านสื่อ

ต่างๆ

-	บอกใจความส�าคัญ	

วิเคราะห์	เปรียบเทียบ	

และสรุปความจากบท

สนทนาที่ฟังผ่านสื่อ

ต่างๆ
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กลุ่ม

ประสบ

การณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔

ความรู้

ในภาษา

อังกฤษ

ของค�าและกลุ่มค�า

ที่ฟัง	ตอบค�าถาม	

บอกค�าศัพท์	ฟัง/พูด

ในสถานการณ์ง่ายๆ	

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�า

วัน	

-	ใช้ถ้อยค�า	น�้าเสียง

และกิริยาท่าทางสุภาพ

เหมาะสมตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา	

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

เทศกาล	วันส�าคัญ	

งานฉลอง	ชีวิตความ

เป็นอยู	่เข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความ

สนใจ

-	สนทนาเล่าเรื่องหรือ

เหตุการณ์ที่ได้จากการ

ฟัง	อ่าน	ประสบด้วย

ตนเอง	และอธิบายวิธี

การที่มีหลายขั้นตอน

ได้อย่างต่อเนื่อง

-	อ่านออกเสียงได้ถูก

ต้องตามหลักเกณฑ์

ทางภาษา	ระบุใจความ

ส�าคัญ	ล�าดับ

เหตุการณ์จากสื่อที่

เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ

-	เขียนความเรียง

เหตุการณ์ประทับใจ	

บันทึกประจ�าวัน

จดหมาย	และE-mail

-	เข้าใจความเหมือน

และความแตกต่าง

ระหว่างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย	และน�า

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

การณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔

ความรู้ใน

คณิตศาสตร์

-	บวกและลบ

จ�านวนนับไม่เกิน	

๑๐๐,๐๐๐	และ	๐	

คูณจ�านวนสองหลักกับ

จ�านวนสองหลัก	หาร

ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักตัว

หารมีหนึ่งหลัก	และ

การแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์

-	รู้	เข้าใจความยาว	

ระยะทาง	น�า้หนัก	

ปริมาตร	ความจุ	เวลา

และเงิน	และน�าความรู้

ใช้แก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ	ได้

-	รวบรวมข้อมูลและ

จ�าแนกข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง	สิ่งแวดล้อมใน

ชีวิตประจ�าวัน	และ

อภิปรายประเด็นต่างๆ

จากแผนภูมิรูปภาพ	

และแผนภูมิแท่งได้

-	มีทักษะการสังเกต	

การจัดกลุ่ม	การ

เปรียบเทียบ	การ

จ�าแนก	ทักษะการ

รวบรวมข้อมูลและการ

เชื่อมโยง

-	บวก	ลบ	คูณ	และ

หารจ�านวนนับ	

เศษส่วน	ทศนิยมไม่

เกินสามต�าแหน่ง	และ

ร้อยละ	พร้อมทั้งแก้

ปัญหาคณิตศาสตร์ได้

อย่างคล่องแคล่ว

-	รู้	เข้าใจลักษณะ

สมบัติของสามเหลี่ยม	

สี่เหลี่ยม	วงกลม	

ทรงกระบอก	กรวย	

ปริซึม	พีระมิด	มุม	

และเส้นขนาน

-	รวบรวมและจ�าแนก

ข้อมูล	อธิบายได้ว่า

เหตุการณ์ที่ก�าหนด

ให้นั้น	เกิดขึ้นอย่าง

แน่นอน	,	อาจจะเกิด

ขึ้นหรือไม่ก็ได้,	ไม่เกิด

ขึ้นแน่นอน

-	มีทักษะการสรุป

อ้างอิง	และการน�า

ความรู้ไปใช้

-	รู	้เข้าใจเรขาคณิต

สองมิติและสามมิต	ิหา

พื้นที่ของรูปทรงต่างๆ	

ใช้ความรู้เกี่ยวกับ

ความยาวและพื้นที่แก้

ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ	ได้

-	ก�าหนดประเด็นและ

เขียนข้อค�าถามเกี่ยว

กับปัญหาหรือ

สถานการณ์ต่างๆ	รวม

ทัง้ก�าหนดวธิกีารศกึษา

และการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่หมาะสม

-	เข้าใจและใช้วิธีการ

ทางสถิติในการ

วิเคราะห์	น�าเสนอ

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�าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

เชื่อมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์กับศาสตร์

อื่นๆ

-	มีทักษะการคิดแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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กลุ่ม

ประสบ

การณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔

ความรู้ใน

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

-	มีความรู้เรื่องสิ่งมี

ชีวิตกับกระบวนการ

ด�ารงชีวิต	เข้าใจหน้าที่

ของระบบต่างๆ	ของ

สิ่งมีชีวิตที่ท�างาน

สัมพันธ์กัน

-	มีความรู้เรื่อง

วิวัฒนาการของสิ่งมี

ชีวิต

-	ส�ารวจสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่น	และอธิบาย

ความสัมพันธ์ของสิ่งมี

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

-แสดงความ

กระตือรือร้นสนใจที่จะ

เรียนรู้	และความ

ซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อม

รอบตัว	ความมีเมตตา	

ความระมัดระวังต่อสิ่ง

มีชีวิตอื่น

-	เข้าใจความหมาย

และวิวัฒนาการของ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	รู้จักเลือก

ใช้เทคโนโลยีในชีวิต

ประจ�าวันอย่าง

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�างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์	
และพื้นฐานความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
การสร้างงาน	
การค�านวณ	การติดต่อ
สื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์และเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์

-	เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ	
ในระบบนิเวศ	ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ	และผลกระ
ทบต่อมนุษย์และสิ่ง
แวดล้อม
-	เข้าใจเรื่องสารและ
สมบัติของสาร
-เข้าใจความส�าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาต	ิ
น�าความรู้ไปใช้จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้อง
ถิ่นอย่างยั่งยืน
-	รู้	เข้าใจการอนุรักษ์
และสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน	
ความจ�าเป็นของโลก
ในการพัฒนาและใช้
พลังงานทางเลือก	
พลังงานสะอาด	เกิด
ความตระหนักและ
รู้จักการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม	
ที่ไม่สร้างผลกระทบ
ท�าลายสิ่งแวดล้อม	ไม่
สร้างความสิ้นเปลือง
ในการใช้พลังงานรัพ
ยากรธรรมชาติ	รวมถึง
ไม่สร้างนิสัยของการ
เสพบริโภคอย่างไม่รู้
จักพอเพียง
-	ตั้งค�าถามที่มีการ
ก�าหนดและควบคุม
ตัวแปร	คิด

-	เข้าใจเรื่องพลังงาน	

แรงและการเคลื่อนที	่

ดาราศาสตร์และ

อวกาศ

-	อธิบายความรู้และใช้

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการ

ด�ารงชีวิต	การศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติม	และ

ท�าโครงงานหรือสร้าง

ชิ้นงานตามความสนใจ	

เผยแพร่ต่อสาธารณะ

-	มีความสามารถใน

การน�าแนวความคิด	

หลักการ	เทคนิค	

ความรู้	วิธีการ	

กระบวนการทาง

เทคโนโลยีมาประยุกต์

ใช้ในการท�างานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ของงาน	พร้อมทั้ง

เพิ่มพูนทักษะและ

ประสบการณ์ชีวิต
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กลุ่ม

ประสบ

การณ์

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง

ช่วงชั้นที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔

คาดคะเนค�าตอบหลาย

แนวทาง	วางแผนและ

ลงมือส�ารวจตรวจสอบ	

วิเคราะห์และประเมิน

ความสอดคล้องของ

ข้อมูล	และสรุปสร้าง

ค�าตอบความรู้ที่ได้

-	มีความสามารถใน

การใช้คอมพิวเตอร์

ประมวลผลข้อมูลให้

เป็นสารสนเทศ	

เพื่อการตัดสินใจใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

น�าเสนองาน	และใช้

คอมพิวเตอร์สร้างชิ้น

งานหรือโครงงาน

อย่างมีจิตส�านึกและ

รับผิดชอบ

ความรู้ใน

อาชีพ

-	เข้าใจประโยชน์ของ

เครื่องใช้ในชีวิตประจ�า

วัน	มีทักษะในการ

สร้างของเล่น	ของใช้

อย่างง่าย

-	เข้าใจการท�างานของ

ครอบครัว	มีลักษณะ

นิสัยการท�างานที่

กระตือรือร้น	ตรงเวลา	

ประหยัด	ปลอดภัย	

สะอาด	รอบคอบ	และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-	มีทักษะการท�างาน

ร่วมกัน	การท�างาน

อย่างเป็นระบบ	มีการ

วางแผน	ติดตาม	

ประเมินผล	และมี

ความคิดสร้างสรรค	์

-	มีลักษณะนิสัยการ

ท�างานที่ขยัน	อดทน	

รับผิดชอบ	ซื่อสัตย	์

มีมารยาท	และมี

จิตส�านึกในการใช้

ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า

เข้าใจแนวทางการ

เลือกอาชีพ	มีเจตคติที่

ดีเห็นความส�าคัญของ

การประกอบอาชีพ	มี

ทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็น

ส�าหรับการประกอบ

อาชีพ

มีประสบการณ์ต่อ

อาชีพที่สนใจ	และ

สามารถประเมินทาง

เลือกในการประกอบ

อาชีพที่สอดคล้องกับ

ความรู้	ความถนัด	

ความสนใจของตน

    



ภาคผนวก ค
ตัวอย่าง

การจัดตารางการเรียนรู้
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ตัวอย่างการจัดตารางการเรียนรู้

 คนเราทุกคน	 อาจเกิดมามีความแดกต่างกัน	 ไม่ว่าจะเป็น	 เพศ	 ฐานะ	 ลักษณะหน้าตา	 สูง-ต�่า	 ด�า-ขาว	 

ความคิด	ความชอบ	ความถนัด	และอื่นๆก็ตาม	แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนๆกันคือ	 เวลาในวันหนึ่งๆของการด�ารงชีวิต	 

คนท่ีประสบความส�าเร็จในชีวิตส่วนใหญ่มักผ่านชีวิตมาบนวันเวลาที่มีค่า	 หลายคนถือก�าเนิดและเติบโตมาจาก

ครอบครัวที่ยากจน	 ด�าเนินชีวิตมาด้วยภาระงานที่หนักและยากล�าบาก	 มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจหรือให้กับ 

ความบันเทิงเริงรมย์น้อย	 แต่เขาสามารถประสบความส�าเร็จอย่างงดงามได้ในที่สุด	 ก็ด้วยเหตุว่า	 ภาระงานอันเป็น

กิจกรรมชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเขานั้น	 เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า	 ซ่ึงท่านเหล่านี้ต่างมองเห็นว่า	 คุณค่า 

ดังกล่าวนี้คือคุณค่าเชิงการเรียนรู	้แม้จะผิดพลาด	ก็รู้ที่จะแก้ไข	ปรับตัวใหม่	ท�าให้เขาใช้ประโยชน์และต่อยอดยกระดับ

คุณภาพชีวิตของตนบนเป้าหมายชีวิตของเขาอย่างมีความหมายได้	 ท่านเหล่าน้ีจึงตระหนักรู้ในคุณค่าของเวลา	 

และถือว่าเวลาเป็นองค์ประกอบส�าคัญของความมีระเบียบวินัยในตนเองและหมู่คณะ	อันน�าไปสู่ความส�าเร็จผลตาม

เป้าหมายใดๆที่ตั้งไว้	ได	้

	 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว	ของแต่ละครอบครัว	ก็เช่นเดียวกัน	ที่อาจมีความแตกต่างกัน	ทั้งหลักคิด	

ปรัชญา	จุดมุ่งหมาย	และอื่นๆ	แต่สิ่งที่ทุกครอบครัวต่างก็มี	เวลาในวันหนึ่งๆของการด�าเนินชีวิตตรอบครัวเหมือนๆ

กัน	หากครอบครัวผู้จัดการศึกษา	ตระหนักว่า	การศึกษา	คือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	และตระหนัก	ในความ

หมายและคุณค่าของเวลา	ต่อความสุขความส�าเร็จในชีวิตแล้ว	ก็คงสามารถด�าเนินการจัดการศึกษา	ไปสู่ความส�าเร็จ

ผลตามเป้าหมายได้	 ซึ่งจะดีได้ในระดับใดนั้น	 ก็ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบราบละเอียดอื่นๆ	 อีกบางประการ	 แต่ในที่นี้

เพียงประสงค์ให้ตระหนักในองค์ประกอบหลักเบื้องต้น	 ได้แก่	 การใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อ 

เป้าหมายการจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัวที่ได้จัดวางไว้นั้น	

	 แม้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว	จะเป็นการจัดการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	ที่เข้าใจกันทั่วไปว่า	

เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม	 แต่ค�าว่า	 ตามอัธยาศัย	 นั้นก็ควรมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการจัดการ

ศึกษาก�ากับอยู่ด้วย	 มิใช่ว่า	 เวลาใดใคร่เรียนก็เรียน	 เวลาใดไม่ใคร่เรียนก็ไม่เรียน	 ซึ่งหากเวลา	 ที่ไม่ใคร่ที่จะเรียน 

เป็นส่วนที่นอกเหนือการประมวลเป็นผลของการเรียนรู้ด้วย	 และหากมีในสัดส่วนเวลา	 ที่มากกว่าร้อยละ	 60	 80	 หรือ	 

90	 แล้ว	 จะเป็นเช่นไร	 ดังนั้น	 พึงท�าความเข้าใจให้ได้ว่า	 จากที่	 การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น	 

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลาในการด�าเนินชีวิต	ที่ไม่รู้สึกว่ามีความเคร่งครัดเชิงบังคับกะเกณฑ์

มากจนเกินไป	 จึงควรหรือสามารถออกแบบให้ใกล้เคียงกับหรือเป็นแบบตามอัธยาศัยให้มากท่ีสุดได้	 โดยมีวิธีสร้าง

แรงจูงใจให้มีความท้าทาย	 ความอยากรู้	 น�าไปสู่ความอยากเรียน	 อยากค้นหา	 เพื่อที่จะรู้ในสิ่งนั้นขึ้นมา	 อัธยาศัย 

ในการเรียนรู้เรื่องนั้นๆก็จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน	 กิจกรรมการเรียนรู้ก็จะด�าเนินต่อไปอย่างมีชีวิตชีวา	 เต็มอกเต็มใจใน

ช่วงเวลาท่ีครอบครัวผู้จัดต้องการได้	 อันเป็นไปตามเป้าหมาย	 และจุดมุ่งหมายที่ครอบครัวได้จัดวางไว้	 และหากสามารถ

ท�าให้เป็นก�าหนดท่ีมีความสม�่าเสมอ	 ท�านองว่า	 เป็นระบบระเบียบของการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและความหมาย	 

ต่อเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิตและการศึกษาแล้ว	 ย่อมเป็นการดี	 อันจะเป็นหลักประกันในคุณภาพและ 

ความส�าเร็จของการจัดการศึกษาได้มากขึ้น
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	 ดังนั้น	 จึงขอเสนอกรอบแนวทางการจัดตารางการเรียนรู้แบบกว้างๆ	 เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ครอบครัว 

ผู้จัดการศึกษาได้พิจารณาเป็นแนวทาง	 และปรับใช้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน	 และสถานการณ์ในแต่ละช่วงวัน

และเวลาที่อาจมีเหตุการณ์ส�าคัญแทรกซ้อนขี้นมา	 หรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างไป	 ซ่ึงจะพบว่า	 ปัจจุบันเป็นไปได้

มากว่า	จะมีความพลิกผัน	เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ	

ตัวอย่าง	การจัดตารางการเรียนรู้	

เวลา 

วั น

ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค�า่ หมายเหตุ

จันทร์ ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติการ สรุป-บันทึกการเรียนรู้ (สามารถปรับเปลี่ยน	ให้

ยดืหยุน่ตามสถานการณ์

และตามความเหมาะสม

กับผู้เรียน)

อังคาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติการ สรุป-บันทึกการเรียนรู้

พุธ ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติการ สรุป-บันทึกการเรียนรู้

พฤหัสบดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติการ สรุป-บันทึกการเรียนรู้

ศุกร์ ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติการ สรุป-บันทึกการเรียนรู้

เสาร์ เรียนรู้โลกกว้าง สรุป-บันทึกการเรียนรู้

อาทิตย์ เรียนรู้โลกกว้าง สรุป-บันทึกการเรียนรู้

 

หมายเหตุ	 รายละเอียดสาระและกิจกรรม	 ก�าหนดตามสัดส่วนน�้าหนัก(%)	 อย่างยืดหยุ่นตามธรรมชาติของผู้เรียน	

ตามกรอบสาระการเรียนรู้	/	กลุ่มประสบการณ์ที่จัดไว้ในแต่ละระดับชั้นของแผนการจัดการศึกษา		ของครอบครัว



ภาคผนวก ง
กฎกระทรวง

ว่าด้วยสิทธิในการจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยครอบครัว
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ภาคผนวก จ
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย
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