


      
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

คำนำ 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไดกลาวไวในหมวด 4 หนาท่ีของปวงชน                 
ชาวไทย มาตรา 50 บุคคลมีหนาท่ี (4) เขารับการศึกษาอบรมการศึกษาภาคบังคับ และหมวด 5 
หนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป ตั้งแตกอนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ตลอดจนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคล ครอบครัว มีสิทธิในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพ่ือสนองเจตนารมณดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 เพ่ือเปนทางเลือกในการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลาน
และสงเสริมใหภาคสังคมมีสวนรวมจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการจัดการศึกษา  
โดยครอบครัวเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงทำ
เอกสาร “คูมือการดำเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง” ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ ใชเปนแนวปฏิบัติในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงจะสรางความชัดเจนใหกับครอบครัว/ผูจัดการศึกษา ใหมีความรู                     
ความเขาใจในข้ันตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว เพ่ือใหครอบครัว/ผูจัดการ
ศึกษา สามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุด ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู เรียน                 
เปนสำคัญ 
 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

หลักการและความเปนมา 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาท่ีของรัฐใหบุคคลมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษา ตามมาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป 
ต้ังแตวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ท้ังนี้  รัฐจะตอง
ดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ กำกับ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกลาว
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ซ่ึงปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542                  
ดังนี้ 
 มาตรา 10 กำหนดใหการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 มาตรา 12 ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้ ใหเปนไป                
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 15 กำหนดการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา                  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรา 13 และ 14 กำหนดใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง บุคคลและครอบครัวมีสิทธิไดรับ
สิทธิประโยชน คือ การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษา ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและลดหยอนหรือยกเวนภาษี
สำหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด มาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัด
โดยบุคคลและครอบครัวตามความเหมาะสมและความจำเปน และมาตรา 66 กำหนดใหผูเรียนมีสิทธิ
ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทำได เพ่ือใหมี
ความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง              
ตลอดชีวิต 
 มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพ่ือศึกษาตอหลักสูตรแกนกลาง (Core Curriculum) คือ หัวใจสำคัญของความรู
ประสบการณ ท่ีผู เรียนทุกคนจำเปนตองรู ประชาชนในชาติตองผานการศึกษาตามหลักสูตรนี้                  
เพราะถือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาใหเปนพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของชาติ 
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 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) เปนการจัดการศึกษาสำหรับ
กลุมเปาหมาย ท่ีมีลักษณะเปนการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย มีรูปแบบการจัดการศึกษา                 
ท่ียืดหยุนหลากหลาย เปนการศึกษาทางเลือกเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนท่ีไมประสงค               
จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ ซ่ึงมีเหตุผลมาจากพ้ืนฐานของบุคคลตามปรัชญาความเชื่อ                     
ทางการศึกษา และการเรียนรู หรือดานอ่ืน ๆ การจัดการศึกษามีความแตกตางของผูเรียนใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพความตองการและความจำเปน เพ่ือใหผูเรียน มีความสุขและเกิดการเรียนรูไดเต็ม
ตามศักยภาพ โดยนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปรับใช ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีภารกิจจัดและการสงเสริมการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว จึงไดจัดทำเอกสาร “คูมือการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง” ซ่ึงจะชวยสรางความรูความเขาใจ ความชัดเจนท่ีเก่ียวของกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติการจัด
การศึกษา ใหกับครอบครัว/ผูจัดการศึกษา ตลอดจนผูสนใจ เพ่ือนำไปใชเปนแนวทางการดำเนินงาน
และประโยชนทางการศึกษาตอไป 
 

นิยามศัพท 
 
 เพ่ือใหคูมือการดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง เปนเอกสารท่ีสรางความเขาใจสำหรับผูศึกษาคูมือฉบับนี้ จึงขอนิยาม
ศัพทคำท่ีใชในคูมือนี้ ดังนี้ 
 1.  กศจ. ระนอง หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
 2.  อกศจ. ระนอง หมายถึง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
 3.  สพป.ระนอง หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 4.  สพม.14 หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ระนอง พังงา 
ภูเก็ต) 
 5.  สพท. หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 6.  บานเรียน  หมายถึง  สถานท่ีจัดการศึกษาของครอบครัว 
 7.  ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
หมายถึง องคคณะบุคคลท่ีมีบทบาท อำนาจ หนาท่ีในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ท้ังในสวนของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนประธานกรรมการ ตัวแทนผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานรวมกับสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา                      
ในการศึกษาวิเคราะห วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ 
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โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเตรียมรับการ 
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงเปนองคคณะท่ีเปนหนึ่งเดียวท่ียัง
เหลืออยูในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในขณะนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางการบริหารงานการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
               โดยครอบครัว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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โครงสรางการบริหารงานการสงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
โดยครอบครัว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 
 1.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา บทบาทและหนาท่ี มีดังนี้ 
  1.1  เปนหนวยงานหลักในการประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา                  
ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
  1.2  นำคำขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว เสนอใหคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาโดยเร็ว 
  1.3  จัดทำขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบิดา/มารดา/ผูจัดการศึกษา/ผูเรียน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานการขออนุญาต และการเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  1.4  จัดทำขอมูลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พรอมรายงานในระบบ
สารสนเทศ (DMC) และจัดทำเอกสารตาง ๆ เชน บัตรประจำตัวผูเรียน ทะเบียนผูเรียน ระเบียน
แสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา เอกสารในการเทียบโอนผลการ
เรียน และเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  1.5  จัดใหมีคณะกรรมการวิชาการ/คณะทำงานติดตามผลการจัดการศึกษา/
คณะทำงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือการสงเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ ตามหลักการการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ไดแก การจัดำทแผนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู และการวัด
ประเมินผล ประกอบดวย บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครอบครัว และผูทรงคุณวุฒิ ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดทำ
รายงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนและสภาพ
ปญหาท่ีเก่ียวกับการศึกษาตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนด อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  1.6  ประสานงานสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ เพ่ือขอ         
ความรวมมือในการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู การนิเทศติดตาม การวัดและประเมินผล              
การเรียนอยางมีระบบ และมีคุณภาพ 
  1.7  สงเสริม สนับสนุนและคุมครองสิทธิประโยชนของเด็กและครอบครัว                   
อันพึงประสงคในการจัดการศึกษา เชน จัดใหมีแหลงเรียนรู การใหการบริการหรือประสานงานแหลง
เรียนรูอ่ืน ๆ แกครอบครัวผูจัดการศึกษา ไดใชเพ่ือการพัฒนาความรูความสามารถผูเรียนอยางเต็ม
ตามศักยภาพ 
  1.8  วางแผน กำกับ ดูแลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    
โดยครอบครัวอยางตอเนื่อง 
  1.9  การวิวเคราะห วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
โดยครอบครัวตามศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 
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  1.10  สนับสนุนเครือขายความรวมมือของทุกภาคสวน ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว เพ่ือคุณภาพของเยาวชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ              
อยางเต็มท่ีไรขีดจำกัด 
  1.11  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ             
และสาธารณะอยางสม่ำเสมอตามโอกาสท่ีเหมาะสมอันสงผลตอการพัฒนายกระดับความกาวหนา
อยางยั่งยืน 
  1.12  เผยแพรประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสาร ความรูในเวทีสาธารณะ 
เครือขายภาคสังคมขาวสารเพ่ือความรูความเขาใจของสังคมโดยรวม เนนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาใหมีความสำเร็จกาวหนายิ่งข้ึนไป 
  1.13  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2.  กลุมนโยบายและแผน บทบาทและหนาท่ี มีดังนี้ 
  2.1  รวบรวม ประมวลผลขอมูลจำนวนผู เรียนท่ีจัดการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน                       
โดยครอบครัวเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือขอการสนับสนุน
งบประมาณงบเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2  จัดทำฐานขอมูลระบบ DMC รายงานในระบบ 
  2.3  จัดสรรงบประมาณและแจงใหบิดา/มารดา/ผูจัดการศึกษา/ครอบครัว ทราบ 
  2.4  ติดตามการใชจายงบประมาณ 
  2.5  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3.  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บทบาทและหนาท่ี มีดังนี้ 
  3.1  สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานดานวิชาการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
โดยครอบครัว เชน เปนคณะทำงานพิจารณาแผนการจัดการศึกษา เปนตน 
  3.2  ดำเนินการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลผูเรียนจากการจัดการศึกษา                
ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามบริบท ปรัชญา จุดเนนและศักยภาพของผูเรียน
เปนรายบุคคล และสงผลการรายงานการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลใหกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือรายงานผูท่ีเก่ียวของตอไป 
  3.3  ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบเขาสูการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
  3.4  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหเปนไปอยางมีระบบ                  
และมีคุณภาพ ไดแก การสรางความเขาใจอันดีระหวางครอบครัวผูจัดการศึกษา ในการจัดทำแผนการ
จัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล  
  3.5  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิเคราะห วิจัย   
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเนื่อง 
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  3.6  สงเสริม สนับสนุนเครือขายความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือคุณภาพของเยาวชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางเต็มท่ี                 
ไรขีดจำกัด  
  3.7  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 4.  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย บทบาทและหนาท่ี มีดังนี้ 
  4.1  แจงการอนุมัติงวดตามบัญชีจัดสรร 
  4.2  ประสานและเบิกจายเงินงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาใหกับบิดา/
มารดา/ผูจัดการศึกษา 
  4.3  ใหคำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับการเบิกจายเงินแกบิดา/มารดา/ผูจัดการศึกษา 
  4.4  จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินเพ่ือการตรวจสอบ 
 5.  กลุมบริหารงานบุคคล (กลุมงานวินัยและนิติกร) บทบาทและหนาท่ี มีดังนี้ 
  ดูแล ชวยเหลือใหคำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยครอบครัวภายใตบทบาท อำนาจ หนาท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง และการปฏิบัติงานตามระเบียบและขอกฎหมายกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

บทที่ 2 
แนวทางการดำเนนิการจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2 ข้ันตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง กำหนดแนวทางการขออนุญาตจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว เพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  การเตรียมการเพ่ือขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 ข้ันตอนท่ี 2  การยื่นแบบแสดงความประสงคจะขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 ข้ันตอนท่ี 3  การยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 ข้ันตอนท่ี 4  การพิจารณาของ อกศจ.ระนอง 
 ข้ันตอนท่ี 5  การพิจารณาของ กศจ.ระนอง 
 

ข้ันตอนที่ 1  การเตรียมการเพ่ือขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 เม่ือผูขอจัดการศึกษามาติดตอขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวท่ีกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา ใหเจาหนาท่ีดำเนินการใหคำแนะนำเพ่ือสรางความเขาใจเบื้องตนในการจัดการศึกษา
รวมกัน โดยเริ่มจากเหตุผลท่ีครอบครัวสนใจหรือตัดสินท่ีจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึง                 
ความคาดหวัง เปาหมาย แลคุณภาพของผู เรียนท่ีตองการ และแนวทางในการจัดการศึกษา                       
ซ่ึงครอบครัวและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองพิจารณารวมกันถึงพัฒนาการดานตาง ๆ                       
ของผูเรียน โดยเนนลักษณะเฉพาะตัว เชน ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ฯลฯ กรณี             
เด็กมีความตองการพิเศษ ไมวาจะเปนในดานของความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ หรือความ
พิการ หรือความสามารถพิเศษ จำเปนตองมีรูปแบบ วิธีการ ในการเรียนรูตางจากเด็กท่ัวไป เพ่ือให
เด็กไดรับโอกาสตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาไดกำหนดไวอยางเหมาะสม สิ่ง
สำคัญ คือ ความรูและทักษะท่ีจำเปนของผูทำหนาท่ี “ผูจัดการศึกษา” ท่ีอาจเปนบุคคลในครอบครัว 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากครอบครัว รวมถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต อาชีพของครอบครัว การใชเวลา
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนการเรียนรูของบุตร เปนตน รวมถึงการ
ปรึกษาหารือสรางความเขาใจในเรื่องตอไปนี ้
 1.  บทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ไดแก 
  1.1  บทบาทของครอบครัว/ผูจัดการศึกษา 
  1.2  บทบาทของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง (สพป.ระนอง) 
  1.3  บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (กศจ.ระนอง) 
 2.  ความรู ความเขาใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา                
ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ไดแก 
  2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2.2  หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                        
พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
  2.3  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับครอบครัว                       
ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย) 
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 3.  ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ในการยื่นความประสงคจะขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว ไดแก 
  3.1  สถานท่ียื่นความประสงคและยื่นคำขออนุญาต ผูขอจัดการศึกษาสามารถยื่นได
ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีครอบครัวมีภูมิลำเนา (ภูมิลำเนา หมายถึง สถานท่ีอยูของบุคคล             
ตามกฎหมายหรือตามท่ีอยูในทะเบียนบาน หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบานอยูท่ีหนึ่ง แตมีถ่ินท่ีพัก
อาศัยเปนปจจุบันอยูอีกท่ีหนึ่ง ซ่ึงจะใชเปนสถานท่ีจัดการศึกษาใหยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน              
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ณ ถ่ินท่ีอยูอาศัยปจจุบันได) ท้ังนี้สถานท่ียื่นคำขออนุญาตสามารถดำเนินการ                
ไดดังนี้ 
   3.1.1  ระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ยื่นท่ีสำนักงาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
   3.1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ยื่นท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรณีครอบครัว จัดการศึกษาตอเนื่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นไดท่ีสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
   3.1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 (ระนอง พังงา ภูเก็ต) ซ่ึงมีสำนักงานตั้งอยูท่ีจังหวัดพังงา 
  3.2  เวลาในการยื่นความประสงค ครอบครัวสามารถยื่นความประสงคจะขอ
อนุญาตจัดการศึกษาไดปละสองครั้ง โดยสอดคลองกับการเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษาเพ่ือสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ เชน การศึกษาตอในระดับสูงข้ึน และการรับเงินอุดหนุน ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดสรรงบประมาณใหปการศึกษาละสองภาคเรียนคือภาคเรียนท่ีหนึ่ง ระหวาง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และภาคเรียนท่ีสอง ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน    
 

ข้ันตอนที่ 2  การยื่นแบบแสดงความประสงคจะขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                         
       โดยครอบครัว 

 ผูจัดการศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว สามารถยื่นแบบ
แสดงความประสงคจะขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ตามแบบยื่นความประสงคขอจัด
การศึกษาและจัดทำแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
ประกอบดวย ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง รองผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ศึกษานิเทศก นักวิชาการ ครู ผูบริหารโรงเรียน 
ผูทรงคุณวุฒิ  ผู เชี่ยวชาญ หรือเครือขายการศึกษาทางเลือก เพ่ือรวมเปนคณะทำงานวิชาการ                  
หรือคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ใหคำปรึกษาแนะนำท่ีเหมาะสม การสงเสริม
คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผล รวมท้ังรวมกับครอบครัวจัดทำแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัว กำหนดความมุงหมาย หลักการ และแนวทาง  การจัดการศึกษา             
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของครอบครัว                 
ควรเปนแผนท่ีมีความครบถวน สมบูรณ และมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ท้ังนี้ ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง
อาจมีการทำความเขาใจเพ่ิมเติมกับครอบครัว ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการการปรับใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ซ่ึงกำหนดให
ครอบครัวสามารถนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปรับใชใหสอดคลองกับบริบท                   
และความแตกตางของผู เรียน โดยผู เรียนจะไดรับการพัฒนาใหบรรลุคุณภาพตามเปาหมาย                    
ดวยกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีแตกตางกันได หรือสามารถปรับปรุงเพ่ิมเติม
สวนท่ีตองการเนน หรือความรูทักษะเฉพาะทางไดตามความเหมาะสม สามารถจัดเวลาเรียนเปนราย
ภาค รายป หรือชวงชั้น ครอบครัวสามารถจัดเปนกลุมสาระการเรียนรู หรือหลอมรวมบูรณาการ                 
เปนกลุมประสบการณ แตยังคงไวซ่ึงคุณภาพของผู เรียน ท้ังความรู ทักษะ เจตคติ เวลาเรียน                   
ของแตละกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ สามารถปรับยืดหยุนตามบริบท จุดเนน ปรัชญา
ของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยใหมีเวลาเรียนเหมาะสมท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพ 
เปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีปรับใช 
 องคประกอบของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 1)  ขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว 
 2)  ขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 
 3)  ระดับการศึกษาท่ีจัด 
 4)  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 
 5)  รูปแบบการจัดการศึกษา 
 6)  การจัดกลุมสาระการเรยีนรู/กลุมประสบการณเรียนรู 
 7)  การจัดกระบวนการเรียนรู 
 8)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 9)  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

ข้ันตอนที่ 3  การยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 1. เม่ือแผนไดรับการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณจากคณะกรรมการฝายวิชาการ                   
หรือคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวแลว ผูจัดการศึกษา                 
ยื่นแบบคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง พรอมแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนองมอบหมายผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง เอกสารคำขอ
อนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
  2)  ชื่อ ชื่อสกุลของผูเรียน 
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  3)  สำเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของครอบครัวและผูเรียน 
  4)  ท่ีตั้งและแผนผังของสถานท่ีซ่ึงใชจัดการศึกษา 
  5)  สำเนาหลักฐานวฒุิการศึกษาของผูจัดการศึกษาไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา เวนแตผูจัดการศึกษาผานการประเมินโดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนองวาเปนผูมีความรูความสามารถ หรือประสบการณในการจัดการศึกษา 
  6)  ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
  7)  แผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีครอบครัวและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนองรวมกันกำหนด ตามความมุงหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษาของผูเรียนและผูจัดการศึกษา มีดังนี้ 
  1)  กรณีผูเรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ ใหนำหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) 
เอกสารการขอยายสถานท่ีเรียนจากสถานศึกษาเดิม ชื่อ-สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผูเรียน สำเนา
ภาพถายทะเบียนบานของครอบครัวและผูเรียน แผนผังท่ีตั้งสถานท่ีซ่ึงใชจัดการศึกษา สำเนาหลักฐาน
วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา ระดับและประเภทการจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษา                        
ท่ีครอบครัวและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองรวมกันกำหนดความมุงหมาย 
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 พรอมท้ัง
แจงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดิมดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวกับผูเรียนท่ียังอยูในการศึกษาภาคบังคับ 
  2)  กรณีผู เรียนท่ีเรียนรูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                  
หรือจากการศึกษาโดยครอบครัวจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ใหนำหลักฐานการเรียนรูเดิม 
ชื่อ-สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผูเรียน สำเนาภาพถายทะเบียนบานของครอบครัวและผูเรียน ท่ีตั้ง                 
และแผนผังสถานท่ีซ่ึงใชจัดการศึกษา สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา ระดับ                   
และประเภท การจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนองรวมกันกำหนด ความมุงหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษา                     
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาประกอบการขออนุญาต เพ่ือใชในการประเมิน
เทียบโอนภายหลังการไดรับอนุญาตตอไป 
  3)  กรณีผูจัดการศึกษามีวุฒิการศึกษาต่ำกวาระดับมัธยมสึกษาตอนปลาย                    
หรือเทียบเทา ตองผานการประเมินความรู ความสามารถ หรือประสบการณการจัดการศึกษา                   
จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 2.  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับแบบคำขอจัดการศึกษาจากผูขอจัดการศึกษา ตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารหลักฐานเบื้องตน แลวประทับตราลงรับ โดยใหถือวาเปนการเริ่มนับ
ระยะเวลาการขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และควรคำนึงถึงการแจงผลการพิจารณา             
คำขออนุญาตจัดการศึกษาแกครอบครัวท่ียื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายใน 30 วัน 
 3.  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ดำเนินการดังนี้ 
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  1)  ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของคำขออนุญาตจัดการศึกษา 
  2)  เสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  3)  ประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เพ่ือนำเสนอคำขออนุญาต
จัดการศึกษาตอ กศจ.ระนอง โดยเร็ว รวมท้ังขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนคาใชจายสำหรับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว) เสนอสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณตอไป 
  4)  แจงผลการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาแกผูขอจัดการศึกษาท่ียื่นคำขอ
อนุญาตจัดการศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขออนุญาตจัดการศึกษา 
 

ข้ันตอนที่ 4  การพิจารณาของ อกศจ.ระนอง 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง นำคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว
เสนอคณะกรรมการ อกศจ. พิจารณากลั่นกรอง แลวจึงนำเขาท่ีประชุม กศจ.ระนอง 

ข้ันตอนที่ 5  การพิจารณาของ กศจ.ระนอง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง นำคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว              

ท่ีผานความเห็นชอบจาก อกศจ.ระนอง แลว เขาท่ีประชุม กศจ.ระนอง เพ่ือพิจารณาอนุญาต                     
หรือไมอนุญาตจัดการศึกษา  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไมอนุญาตใหจัดการศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตองแจงเหตุผล และแนะนำใหผูยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว
ทราบภายในเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานครบถวน และเม่ือผูยื่น
คำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาไมวาท้ังหมด               
หรือบางสวน สามารถทำหนังสืออุทธรณภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง โดยใหยื่นตอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง แตท้ังนี้ไมตัดสิทธิของผูยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยครอบครัวท่ีจะฟองคดีตอศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา 
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ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 

รายการ กำหนดการ 
1.  การยื่นความประสงคขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ปละ 2 ครั้ง 
     1.1  กลุมสงเสริมการจดัการศึกษา ประเมินความรู ความสามารถ                               
หรือประสบการณในการจัดการศึกษา 
     1.2  กลุมสงเสริมการจดัการศึกษา ใหคำแนะนำและรายละเอียด                             
ในการเตรียมการเพ่ือขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
     1.3  คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา                              
และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ใหคำปรึกษาแนะนำท่ีเหมาะสม การสงเสริมคุณภาพ
กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลรวมกับครอบครัวจัดทำแผนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
     1.4  ผูขอจัดการศึกษาสงแบบยื่นความประสงคพรอมแผนการจัดการศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (ฉบับราง) และเอกสารประกอบ 
     1.5  คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของแผนการจดัการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ครั้งท่ี 1  
เดือนมกราคม 
ครั้งท่ี 2  
เดือนมิถุนายน 

2.  การยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
     2.1  ผูขอจัดการศึกษายื่นคำรองขออนุญาตจัดการศึกษาพรอมแผนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ท่ีไดรับการตรวจความครบถวนสมบูรณแลว                
และเอกสารประกอบตามท่ีกำหนด 
     2.2  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาตรวจสอบเอกสาร 
     2.3  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง               
เพ่ือนำเขาวาระการประชุม อกศจ.ระนอง และ กศจ.ระนอง ตามลำดับ 

ครั้งท่ี 1  
เดือนกุมภาพันธ 
ครั้งท่ี 2  
เดือนกรกฎาคม 

3.  การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว เดือนมิถุนายน 
4.  การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดย 
     4.1  ทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ัน ป.6 และ  ม.3 
     4.2  ทดสอบระดับชาติ NT ช้ัน ป.3 
     4.3  ขอสอบมาตรฐานกลางของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
     4.4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองประเมินตรวจยืนยันผลการ
เรียน โดย สังเกต สัมภาษณ แฟมสะสมผลงาน รองรอยหลักฐานและประเมินสภาพจริง
ผูเรียน โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
เดือนกุมภาพันธ 
เดือนมีนาคม 
เดือนมีนาคม 
 
เดือนมีนาคม 

5.  แจงผลการประเมินใหบานเรียนทราบ เดือนเมษายน 
6.  บานเรียนสงรายงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวใหกลุมสงเสริม               
     การจัดการศึกษา 

วันท่ี 1-10  
เดือนเมษายน 

7.  สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบป/เสนอรายงาน กศจ.ระนอง เดือนเมษายน 
8.  จัดทำหลักฐานผลการศึกษา เดือนเมษายน- 

เดือนพฤษภาคม 
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การจัดทำทะเบียนผูเรียนสำหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 ทะเบียนผู เรียนเปนเอกสารควบคุมท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดข้ึน เพ่ือการควบคุม
ตรวจสอบสถานภาพการเปนผูเรียนของบุคคลวาเกิดข้ึนและสิ้นสุดเม่ือใด 
 1.  การจัดทำทะเบียนนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองแตงตั้ง
เจาหนาท่ีรับผิดชอบจัดทำทะเบียนผูเรียน โดยใชแบบพิมพท่ีจัดจำหนายโดยองคการคาของ สกสค. 
การกรอกเอกสารใหดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใชทะเบียนผูเรียนสำหรับ
การศึกษาโดยครอบครัว (รายละเอียดในเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว) 
 2.  การออกเลขประจำตัวผูเรียน สำหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว เลขท่ี
ออกใหแกผูเรียนคนใดในทะเบียนผูเรียน ถือเปนเลขประจำตัวของผูเรียนคนนั้น สำหรับการออกแบบ
บัตรประจำตัวผูเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัว ใหอยูในดุลยพินิจของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
 

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดเปดใหการจัดการศึกษา
สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ สามารถปรับใชหลักสูตรตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบท                    
ของแตละกลุมได อยางมีคุณภาพรวมกันในระดับชาติ ท้ังนี้เปนไปตาม “หลักเกณฑและวิธีการปรับใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ” ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธกิารกำหนด 
 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวเปนการศึกษาของกลุมเปาหมายเฉพาะ อยูในกลุม
ท่ีเปนการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ท่ีมีแนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมายตางไปจากการศึกษา               
ในระบบ ตองการการศึกษาแบบกาวหนา การศึกษาทางเลือก รวมท้ังเปนการศึกษาท่ีตอบสนอง               
ตอผูเรียนตามความแตกตางรายบุคคล โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1.  แนวทางการเขียนแผนการจัดการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานโดยครอบครัว หัวขอ 
“จุดมุงหมาย   การจัดการศึกษา” 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดจุดมุงหมาย 
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของกลุม
สาระการเรียนรู เพ่ือใหเปนเปาหมายและกรอบทิศทาง เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของใชในการพัฒนา
ผูเรียน ในสวนจุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะ ครอบครัวควรยึดตามหลักสูตรแกนกลาง                
เปนเบ้ืองตน  แลวสามารถปรับใชเพ่ิมเติมใหสอดคลองตรงตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษา               
ของครอบครัวยิ่งข้ึนได 
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  1.1  จุดมุงหมายการจัดการศึกษาตามท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ 
   1.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  เห็นคุณคา                  
ของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1.2  มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
เทคโนโลยแีละมีทักษะชีวิต 
   1.1.3  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลัง
กาย 
   1.1.4  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก              
ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1.1.5  มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษ              
และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทำประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 
  1.2  รูปแบบการจัดการศึกษา ใหระบุรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวจะจัด
การศึกษา เชน 
   1.2.1  แบบครอบครัวเดียว จัดการศึกษาสำหรับครอบครัวท่ีมีความสนใจ
เฉพาะดาน แตกตางกับกลุมบานเรียนหรือครอบครัวอ่ืน อาจเขารวมกิจกรรมกับครอบครัว/                      
กลุมครอบครัวอ่ืน/กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   1.2.2  แบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืน โดยมีการเขาไป
ใชทรัพยากรในโรงเรียนหรือเขาไปทำกิจกรรมรวมกัน เนื่องจากตองการใหบุตรไดมีความรู                     
และประสบการณท่ีสามารถเชื่อมโยงความรูของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวและระบบ
โรงเรียนได 
   1.2.3  แบบกลุมครอบครัวท่ีมีแนวคิดคลาย ๆ กัน เปนการจำลองสังคม
เล็ก ๆ เชื่อวาการเชื่อมโยงกับกลุมเปนการชวยเสริมองคความรูและพัฒนาการของผูเรียนได 
  1.3  สมรรถนะสำคัญของผู เรียน มุงพัฒนาผู เรียนใหเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 
ประการ ดังนี้ 
   1.3.1  ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร 
มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูล
ขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ                
โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
   1.3.2  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห                 
การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ                     
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เพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม 
   1.3.3  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูล
สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู 
ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
   1.3.4  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำ
กระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล                     
การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง               
ของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเอง
และผูอ่ืน 
   1.3.5  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก
และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหา อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม                    
และมีคุณธรรม 
  1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
   1.4.1  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
   1.4.2  ซ่ือสัตยสุจริต 
   1.4.3  มีวินัย 
   1.4.4  ใฝเรียนรู 
   1.4.5  อยูอยางพอเพียง 
   1.4.6  มุงม่ันในการทำงาน 
   1.4.7  รักความเปนไทย 
   1.4.8  มีจิตสาธารณะ 
 2.  แนวทางการเขียนแผนตามกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ 
  2.1  กลุมสาระการเรียนรูหรือเนื้อหาความรู เปนองคความรู ทักษะ และคานิยม                 
ท่ีผูเรียนควรไดรับการเรียนรู เพ่ือจะชวยนำพาใหบรรลุคุณภาพตามเปาหมายท่ีกำหนด ครอบครัว
สามารถจัดการเรียนรูตาม 8 กลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางฯ หรืออาจหลอมรวม                
บูรณาการเปนกลุมประสบการณตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม ซ่ึงในแตละกลุมประสบการณใหแสดง 
เปาหมายคุณภาพผูเรียนท่ีมุงหวัง เชื่อมโยงกับความรู ทักษะ และคุณลักษณะสำคัญท่ีระบุไว                       
ในมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ พรอมท้ังใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ  
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ธรรมชาติการเรียนรู ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผูเรียน โดยสามารถท่ีจะจัดเวลาเรียน                   
เปนรายภาค รายป หรือชวงชั้นก็ได เปาหมายคุณภาพผูเรียนท่ีมุงหวังในแตละกลุมประสบการณนี้ 
สามารถปรับและพัฒนาใหมีความเหมาะสมในระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูได 
  2.2  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อาจเลือกจัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน
ได เชน 
   -  กิจกรรมแนะแนว 
   -  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวการชาด ชุมนุม ชมรม ฯลฯ)                   
ซ่ึงกิจกรรมนี้อาจขอเขาไปทำกิจกรรมรวมกับโรงเรียนใกลบานได 
   -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ 
สังคม และเสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงการมีจิตสำนึกเพ่ือสังคม 
สามารถจัดการตนเองได และอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 ท้ังนี้ มีขอท่ีควรทำความเขาใจเพ่ิมเติมในการจัดการศึกษาเปนรายบุคคลตามหลักพหุปญญา 
คือ ผูเรียนบางคนมีความสามารถท่ีเปนจุดเดนอาจไปไดเร็วกกวาเกณฑปกติ สวนเรื่องท่ีไมถนัด               
อาจตองการเวลาในการพัฒนามากกวาเกณฑปกติ ซ่ึงเปนเรื่องตามธรรมชาติ สวนท่ีโดดเดนเห็นชัด
หรือเริ่มมีแนวโนม จึงควรพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ สวนท่ีไมถนัดเปนจุดออนควรวางแนวทาง                
ซอมเสริมให มีความสมดุลยิ่งข้ึน ควรมุงเนนใหความสำคัญกับมาตรฐานทักษะกระบวนการ 
(Performance Standard)  อยางมีความยืดหยุนไดในมาตรฐานเนื้อหา (Content Standard) 
ตลอดจนมีการยืดหยุนในการกำหนดเกณฑข้ันต่ำของการวัดประเมินผลไวในบางกลุมประสบการณ 
สำหรับผูเรียนท่ีมีความจำเปนมีลักษณะหรือความตองการพิเศษตางจากผูเรียนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



      
 

บทที่ 3 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน เนื่องจากการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูของผู เรียนใหประสบผลสำเร็จนั้น ผู เรียนจะตองไดรับการพัฒนาใหบรรลุ                   
ตามเปาหมายคุณภาพผูเรียนท่ีมุงหวัง ซ่ึงเชื่อมโยงกับความรู สมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะสำคัญ
ท่ีระบุไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีครอบครัวปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะธรรมชาติ
การเรียนรู ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตัวผูเรียน ซ่ึงเปนคุณภาพท่ีตองการใหเกิด                  
แกเยาวชนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สิ่งสำคัญท่ีมีผลอยางยิ่งตอประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของการวัดและประเมินผล ไดแก 
วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ควรใหความสำคัญตอการประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย เชน การพูดคุยและใชคำถาม การสังเกต การเขียนสะทอนการเรียนรู การประเมินการ
ปฏิบัติ การตรวจการบาน การแสดงออกในการปฏิบัติงาน การแสดงกิริยาอาการตาง ๆ การประเมิน
ดวยแฟมสะสมผลงาน แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯ ท้ังนี้ ครอบครัวหรือผูจัดการศึกษา             
โดยครอบครัวตองรวมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
เครื่องมือ และรองรอยหลักฐานการเรียนรู เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียน
การสอน  และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของผู เรียนตลอดเวลาท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือใหการวัด                       
และประเมินผลการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจุดมุงหมาย ดังนี ้
 1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรรูเพ่ือพัฒนาผู เรียน (Assessment For Learning)                 
ควรมีการดำเนินการเปนระยะ ๆ อยางสม่ำเสมอเพ่ือใหไดขอมูลทีเปนประโยชนในการปรับปรุง                
การเรียนการสอนและแกไขขอบกพรองตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 การประเมินเพ่ือพัฒนาผู เรียนนั้นมีวัตถุประสงค ท่ีสำคัญคือเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา                     
และแกปญหาในการเรียนรูของผูเรียนโดยมุงหวังผลในดานการบรรลุตามเปาหมายการเรียนรู                    
หรือมาตรฐานการเรียนรู ท่ีกำหนดไว ครอบครัวและผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการประเมิน                    
โดยลักษณะการประเมินท่ีเปนหัวใจของการประเมินเพ่ือการเรียนรู คือ การประเมินผลระหวางเรียน 
(formative assessment) รวมกับการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ซ่ึงมียุทธวิธีและเครื่องมือท่ีใช
ในการประเมินหลากหลาย ครอบครัวตองเลือกใชใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ใชหลักการ                  
มีสวนรวม และสิ่งท่ีเปนพลังขับเคลื่อนการเรียนรูของผูเรียนได คือ การใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน               
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนเง่ือนไขสำคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของการประเมิน ดังนั้น กระบวนการ
ประเมินควรเนนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซ่ึงมีวิธีการท่ีหลากหลาย เชน 
การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง การสอบถามหรือบันทึกจากผูเก่ียวของ 
การใชขอสอบท่ีเนนปฏิบัติจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน โดยการประเมินจากสถานกาณจริง
หรือสถานการณจำลอง 
 2.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือตัดสินผลการเรียน เปนการประเมินสรุปผล                   
การเรียนรู (Summative Assessment) ซ่ึงมีหลายระดับ ไดแก เม่ือเรียนจบหนวยการเรียน                     
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จบรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูหรือกลุมประสบการณนั้น เพ่ือตัดสินใหคะแนน หรือใหระดับผล
การเรียน ใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวาผานรายวิชาหรือไม ควรไดรับการเลื่อนชั้น
หรือไม หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม ผูเรียนมีการพัฒนาอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หรือไม และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนรูตอไป ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนท่ีดี      
ตองใหโอกาสผูเรียนแสดงความรูความสามารถดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และพิจารณาตัดสินบน
พ้ืนฐานของเกณฑผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางผูเรียน 
 นอกจากนี้ ในการวัดและประเมินผลจะตองคำนึงถึงปจจัยความแตกตางของผูเรียน เชน 
ผู เรียน ท่ี มีความพิการอาจตองมีการปรับการประเมินผลท่ี เอ้ือตอสภาพผู เรียน ท้ังวิธีการ                   
และเครื่องมือท่ีใช หรือกลุมผูเรียนท่ีมีจุดเนนเฉพาะดาน เชน เนนดานอาชีพ นาฏศิลป พลศึกษา ฯลฯ 
อาจกำหนดสัดสวนน้ำหนักคะแนนและวิธีการประเมินท่ีใหความสำคัญแกทักษะปฏิบัติ 
 ครอบครัวหรือผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู                     
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว ตลอดจนจัดทำรายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู                    
ของผู เรียน รวมท้ัง การจัดการเรียนการสอน และสภาพปญหาท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา                      
ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนดอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีท่ีผูเรียนไมผานการวัดและประเมินผลตองแจงใหครอบครัว
จัดใหมีการซอมเสริมแกผูเรียน และจัดใหมีการประเมินผลใหมตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนองกำหนด 
 

การตัดสินผลการเรียน 
 ครอบครัวหรือผูจัดการศึกษาตัดสินผลการเรียนตามเปาหมายคุณภาพผูเรียน กลุมสาระ                
การเรียนรู หรือกลุมประสบการณตาง ๆ การอาน คิด วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแผนการจัดการศึกษาท่ีกำหนด ควรคำนึงถึงการประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู เรี ย น เป น ห ลั ก  (Formative Assessment) แ ล ะ มี ก ารป ระ เมิ น เพ่ื อตั ด สิ น  (Summative 
Assessment) ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีการเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 
เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนสามารถพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ โดยสามารถเลือกตัดสินผล
เปนรายภาค รายป หรือเปนชวงชั้น 
 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ครอบครัวหรือผูจัดการศึกษา ควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังตอไปนี้ 
 1.  เวลาเรียน : ยืดหยุนตามบริบท จุดเนน ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยมี
รองรอยหลักฐานท่ีผูเรียนไดเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอท่ีจะนำมาใชตัดสินผลการเรียนได 
 2.  คุณภาพผู เรียน : ผู เรียนจะตองไดรับการประเมินคุณภาพท่ีสอดคลองสัมพันธ                      
กับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีครอบครัวหรือผูจัดการศึกษาปรับใช 
 3.  มิติของการประเมิน : ผู เรียนไดรับการประเมินและตัดสินผลการเรียนครอบคลุม                       
ท้ังในดานความรู ความคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะห และเขียน สมรรถนะ 
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สำคัญของผู เรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ตามเกณฑ ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนองและครอบครัวหรือผูจัดการศึกษารวมกันกำหนด 
 กรณีผู เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (Gifted) และผู เรียนท่ีมีความตองการพิเศษอ่ืน ๆ                     
ใหสามารถขอรับการประเมินในการผานชั้นป ชวงชั้น หรือระดับการศึกษา จากการปรับระยะเวลา               
ในการเรียนใหเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได 
 

การใหระดับผลการเรียน 
 การใหระดับผลการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู หรือกลุมประสบการณ ครอบครัว/
ผูจัดการศึกษาสามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพ เปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร 
ระบบรอยละหรือระบบท่ีใชคำสำคัญสะทอนมาตรฐาน ตามความเหมาะสม หากครอบครัว/ผูจัดการ
ศึกษาเลือกการใหระดับผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่งตองเลือกตลอดระดับการศึกษานั้น และควรให
ระดับผลการเรียนเปนระบบตัวเลข 8 ระดับ เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงสำหรับการศึกษาตอ                
ในระดับท่ีสูงข้ึน ดังนี้ 
 
ระบบการใหระดับผลการเรียน 
ระบบตัวเลข ระบบ

ตัวอักษร 
ระบบรอยละ ระบบท่ีใชคำสำคัญสะทอนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 
4 A 80-100 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ผาน 

3.5 B+ 75-79 ดี ดี 
3 B 70-74 

2.5 C+ 65-69 พอใช 
2 C 60-64 ผาน 

1.5 D+ 55-59 ผาน 
1 D 50-54 
0 F 0-49 ไมผาน ไมผาน ไมผาน 

 
ตัวอยางการใหระดับผลการเรียน 
 ครอบครัวนายกอไก เลือกใชแผนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการศึกษา                   
ข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดเตรียมหนังสือคูมือ สื่อตาง ๆ กิจกรรมตาง ๆ มีการเรียนรู              
จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ขางตน และพยายามท่ีจะเก็บหลักฐานการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือนำมา
ประกอบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาแตครอบครัวก็ทราบดีวา ภายใตเง่ือนไขของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ซ่ึงเปนการศึกษาของผู เรียนเปนรายบุคคล ผู เรียนจะมีพัฒนาการ                      
ไปตามธรรมชาติ ศักยภาพ และความพรอมของตนในขณะนั้น ๆ ทำใหอาจจะไมสามารถท่ีจะจัด                 
ตามตารางเวลาได ตองมีความยืดหยุนเพ่ือใหเหมาะกับสถานการณนั้น ๆ อีกท้ังการเรียนรูจะเกิดข้ึน   
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ในการใชชีวิตประจำวัน โดยเม่ือพบเหตุการณหนี่ง ๆ ก็จะพูดคุย ชี้นำ เชื่อมโยงใหเห็นวาเหตุการณ 
นั้น ๆ สัมพันธกับเรื่องราวใด ๆ หรือสอนอะไรเราไดบาง ครอบครัวอาจจะไมไดบันทึกเรื่องราวเหลานี้
เปนหลักฐานเพ่ือใชประกอบการประเมินผลไดหมด หรืออาจจะเปนสวนท่ีไมสามารถจะใชขอทดสอบ
ประเมินความรู ความสามารถได เนื่องจากอาจจะเปนสิ่งท่ีไมตรงกับบทเรียน สาระความรูท่ัว ๆ ไป              
ท่ีมีการเรียนรูกันตามชั้นเรียนปกติ แตเปนทักษะของชีวิตท่ีจะติดตัวไปใชไดในชีวิตจริง 
 ดังนั้น แนวทางในการวัด และประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงมีท้ังในรูปแบบท่ีมีหลักฐานการเรียนรู               
ท่ีอางอิงไดรวมกับรูปแบบการเรียนรูท่ีไมไดบันทึกไว จึงนาจะพิจารณาจากหลักฐานท่ีใชประกอบการ
ประเมินผลรวมกับผลจากการสอบถาม พูดคุย สัมภาษณครอบครัว เพ่ือประเมินพัฒนาการ ความรู 
ไหวพริบ สติปญญา มารยาท ลักษณะนิสัย การแกปญหา การโตตอบเชิงเหตุผล ความคิดสรางสรรค 
ทักษะ ในการสื่อสาร และอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนแนวทางท่ียอมรับ โดยครอบครัว และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  ควรทำโครงงาน เพ่ือบูรณาการท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู สำหรับ                          
การประเมินผลครอบครัวนายกอไก แบงการประเมินเปน 3 ประเด็น ดังนี ้
  1)  การประเมินผลรายปโดยครอบครัว เนนการประเมินผลเพ่ือการพัฒนา โดยวิธี
ประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยสงผลการประเมินใหกับ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจัดทำสรุปผลการเรียนรู
รายป เพ่ือแสดงพัฒนาการของการเรียนรู และเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด และความสนใจ               
ท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยประเมินจากรองรอยการเรียนรูของผูเรียน 
ไดแก แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึกของผู เรียน ภาพถาย การสัมภาษณ  พูดคุย การถายทอด
ประสบการณและบันทึกพัฒนาการเชิงพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนจากเพ่ือน คนรูจัก 
และสังคม 
  2)  ครอบครัวเลอืกใหระบบผลการเรียน ดังนี้ 

-  ผลการเรียนใชระดับคุณภาพเปนตัวเลข คือ 
    4  หมายถึง  ดีเยี่ยม 
    3.5 หรือ 3  หมายถึง  ดี  
    2.5, 2, 1.5  หมายถึง  พอใช 
    1  หมายถึง  ผาน 
    0  หมายถึง  ไมผาน 
   -  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใชระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ              
ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน  
   -  การประเมินพัฒนาการในการอาน เขียน คิดวิเคราะห ใชระดับคุณภาพ 
4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน  
   -  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใชระดับคุณภาพคือ ผาน และไมผาน 
  3)  ครอบครัวรวมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ตกลงในการ
ใชวิธีการ และเครื่องมือในการประเมินผลแสดงคุณภาพผูเรียนท่ีสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู      
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เพ่ือการตัดสินการจบระดับการศึกษาตามความพรอมของระดับวัย และศักยภาพของผู เรียน                        
ดวยวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือประเมินองคความรู ทักษะในการเรียนรู และเจตคติท่ีแสดง
คุณภาพผูเรียน เทียบเคียงมาตรฐานระดับชั้นตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใชอัตราการเก็บคะแนน 70:30 คือ ครอบครัว                    
เก็บคะแนน 70 คะแนน และวัดผลโดยใชแบบทดสอบกลางของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 30 คะแนน 
 

การเลื่อนช้ัน 
 เม่ือสิ้นปการศึกษาผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้นเม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้ 
 ระดับปฐมวัย 
 ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการผานท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม
และดานสติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 1.  ผูเรียนมีผลการประเมินผลการเรียนผานทุกกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ             
ตามแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 2.  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค   
และกิจกรรมพัฒนาผู เรียนผานตามเกณฑท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูจัดการศึกษา/
ครอบครัวรวมกันกำหนด 
  

เกณฑการจบการศึกษา 
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความแตกตางท้ังวัตถุประสงค รูปแบบ วิธีการ               
ในการจัดการศึกษาท่ีมุงสนองจุดเนนและความตองการของผูเรียนรายบุคคล สิ่งเหลานี้ยอมสงผล             
ตอการกำหนดเกณฑการจบการศึกษา อยางไรก็ตาม เกณฑท่ีกำหนดในแตละระดับการศึกษา                   
ควรครอบคลุมสิ่งสำคัญ ดังตอไปนี้ 
  ระดับปฐมวัย 

ผูเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการผานท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณจิตใจ  
สังคมและดานสติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  ระดับประถมศึกษา 
  ผู เรียนตองบรรลุคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีครอบครัวปรับใช                 
ตามเกณฑท่ีครอบครัว/ผูจัดการศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมกันกำหนด ดังนี้ 
  1)  ผูเรียนมีผลการประเมินตามกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณในระดับ 
“ผาน” ข้ึนไป  
  2)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ “ผาน”    
ข้ึนไป 
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  3)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับ “ผาน” ข้ึนไป
  4)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินอยูในระดับ “ผาน” 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  เปนการจบการศึกษาภาคบังคับ ผูเรียนตองบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดท่ีครอบครัวปรับใชตามเกณฑท่ีครอบครัว/ผูจัดการศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษารวมกันกำหนด ดังนี้ 
  1)  ผูเรียนมีผลการประเมินตามกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณในระดับ 
“ผาน” ข้ึนไป 
  2)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ “ผาน”  
ข้ึนไป  3)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
  4)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินอยูในระดับ “ผาน” 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 



      
 

 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

บรรณานุกรม 
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2562). แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  
จำกัด. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2557). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล                    
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบยื่นความประสงคขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ระดับ........................................................... สพป.ระนอง 
 
       เขียนท่ี ................................................... 
              วันท่ี ....... เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
 
เรื่อง  ยื่นความประสงคขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวรวมกับ สพป.ระนอง 
 
เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

  ดวยขาพเจา (นาย, นางนางสาว)................................................................................. 
เลขประจำตัวประชาชน......................................................อาชีพ........................................................... 
ท่ีอยูท่ีปรากฏตามทะเบียนบานเลขท่ี..........................ถนน..................................................................... 
ซอย.................................ตำบล.........................................อำเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท...................................E-mail…………………….…………………….. 
ถ่ินท่ีพักอาศัยเปนประจำอยูในปจจุบัน บานเลขท่ี........................ถนน................................................... 
ซอย...............................ตำบล...........................................อำเภอ/เขต.................................................... 
จังหวัด..................................โทรศัพท.................................โทรศัพทมือถือ……………….…………………….. 
โทรสาร................................E-mail……………………………………………………………………………………………. 
 
มีความประสงคขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวรวมกับ สพป.ระนอง 
ใหแก 
  ด.ช., ด.ญ.................................................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน........................................................เก่ียวของเปน............................................. 
ระดับกอนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา..................................เปนตนไป 
  โดยมีผูจัดการศึกษาคือ 
  นาย, นาง, นางสาว......................................เลขประจำตัวประชาชน.......................... 
วุฒิการศึกษา..........................................สถาบัน........................................................ป พ.ศ. ................. 
อยูบานเลขท่ี...................ถนน...................................................ซอย....................................................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................... 
สถานท่ีจัดการศึกษา เลขท่ี.....................ถนน.......................................ซอย........................................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรศัพทมือถือ…………………………………………………… 
โทรสาร.....................................E-mail………………………………………………………………………………………. 
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พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้ 
 สำเนา หรือภาพถายทะเบียนบานของครอบครัวและผูเรียน 
 สำเนา หรือภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของครอบครัวและผูเรียน 
 สำเนา หรือภาพถายสูติบัตรของผูเรียน 
 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูเรียน 
 ท่ีตั้ง และแผนผังสถานท่ีจัดการศึกษา 
 สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา 
 แผนการจัดการศึกษา 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
      ลงชื่อ......................................ผูยื่นความประสงค 
            (......................................) 
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แบบย่ืนคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 
 

เขียนท่ี............................................................ 

วันท่ี...........เดือน....................................พ.ศ................ 

เรื่อง  ขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

  ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)............................................................................. 
เลขประจำตัวประชาชน.......................................อายุ............ป  วฒุิการศึกษา..................................... 
อาชีพ.......................................ท่ีอยูท่ีปรากฏตามทะเบยีนบาน............................................................. 
ถ่ินท่ีพักอาศัยเปนประจำอยูในปจจุบัน.................................................................................................. 

   มีความประสงคขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ใหแก 
  ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว.......................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน.........................................เก่ียวของเปน........................................................... 
ในระดับการศึกษา ชั้น........................................................... ตั้งแตปการศึกษา....................................
เปนตนไป 
  ผูจัดการศึกษาคือ 
  นาย, นาง, นางสาว...................................เลขประจำตัวประชาชน............................. 
วุฒิการศึกษา...................................................สถาบัน............................................................................ 
อยูบานเลขท่ี...................ถนน.............................................ซอย............................................................. 
ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................ 
สถานท่ีซ่ึงใชจัดการศึกษา เลขท่ี.................ถนน..................................ซอย............................................ 
ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถาย 

นักเรียน 1 นิ้ว  
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พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้ 
 1. สำเนา หรือภาพถายทะเบียนบานของครอบครัว และผูเรียน 
 2. ท่ีตั้ง และแผนผังสถานท่ีจัดการศึกษา 
 3. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา 
 4. แผนการจัดการศึกษา 
 5. สำเนา หรือภาพถายสูติบัตรของผูเรียน 
 6. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผูเรียน 
 7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ลงชื่อ.......................................ผูยื่นคำขออนุญาต 
            (.......................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

-33- 
 

หัวขอการจัดทำแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว                           
มีองคประกอบ ดังน้ี 

 1.  ขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว 
 2.  ขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 
 3.  ระดับการศึกษาท่ีจัด 
 4.  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 
 5.  รูปแบบการจัดการศึกษา 
 6.  โครงสรางเวลาเรียน 
 7.  การจัดกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ 
 8.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 9.  การจัดกระบวนการเรียนรู 
 10.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู และเกณฑการใหระดับคุณภาพ 
  -  กลุมสาระการเรียนรูหรือกลุมประสบการณ 
  -  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  -  การอาน คิด วิเคราะห และการเขียน 
 11.  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
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แบบฟอรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 
1. ขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว 
 ชื่อ-สกุล บิดา................................................วุฒิการศึกษา....................................................... 
 ประสบการณ............................................................................................................................ 
 อายุ.....................ป  อาชีพ....................................................................................................... 
 ท่ีอยู.......................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
 ชื่อ-สกุล มารดา..............................................วุฒิการศึกษา..................................................... 
 ประสบการณ............................................................................................................................ 
 อายุ...................ป  อาชีพ......................................................................................................... 
 ท่ีอยู.......................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 

2. ขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 
 2.1 ระบุขอมูลของผูเรียน 
       ชื่อ-สกุล ผูเรียน................................................................................................................ 
       วัน เดือน ปเกิด...................................................อายุ....................................................... 
       ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมากอน) 
       .......................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................... 
 2.2 พัฒนาการของผูเรียน (ระบุการพัฒนาการของผูเรียน/ความสามารถพิเศษ/                
ความตองการพิเศษ) 
        พัฒนาการตามวัย 
        พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ 
        พัฒนาการตามความตองการพิเศษ 
       .......................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................... 

3. ระดับการศึกษาท่ีจัด 
 ................................................................................................................................................. 
 เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
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4. จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
5. รูปแบบการจัดการศึกษา (โปรดระบุ)  
  จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไมสามารถรวมกิจกรรมกับกลุมบานเรียน 
หรือครอบครัวอ่ืนและมีความสนใจเฉพาะดานแตกตางกัน 
  จัดการศึกษาแบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืน โดยมีการเขาไปใช
ทรัพยากรในโรงเรียนหรอืเขาไปทำกิจกรรมรวมกัน เนื่องจากตองการใหบุตรไดมีความรูประสบการณ
ท่ีสามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบโรงเรียน 
  จัดการศึกษาแบบกลุมครอบครัวท่ีมีแนวคิดคลาย ๆ กัน เปนการจำลองสังคมเล็ก ๆ 
เชื่อมโยงกับกลุมเปนการชวยเสริมพัฒนาการของบุตรได 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

6. โครงสรางเวลาเรียน 
  .................................................................................................................................................. 

7. การจัดกลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

9. การจัดกระบวนการเรียนรู 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

10. การวัดและประเมินผลการเรียนรูและเกณฑการใหระดับคุณภาพ 
-  กลุมสาระการเรียนรูหรือกลุมประสบการณ 

.................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
  -  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

.................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
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  -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

.................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
  -  การอาน คิด วิเคราะห และการเขียน 

.................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
  
11. อ่ืน ๆ (ครอบครัวสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอผูเรียนได) 
 .................................................................................................................................................. 
 

กลุมสาระการ
เรียนรู/กลุม
ประสบการณ 

เปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนท่ีมุงหวัง 

ภาคเรียน/ชั้นป/ชวง
ชั้น 

กิจกรรม 
การเรียนรู 

การวัดและ
ประเมินผล 

หลักฐานรองรอย 
จากการเรียนรู 
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รูปแบบการจัดทำรายงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 
1.  ปกรายงานผลการจัดการศึกษา 
2.  สารบัญ 
3.  ขอมูลพ้ืนฐานผูเรียน 
4.  ขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว ในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
5.  การจัดการเรียนการสอนในรอบ 1 ป และการวัดและประเมินผลการเรียนรู (ควรแยกเปน                   
     กลุมสาระการเรียนรูหรือกลุมประสบการณตามท่ีไดรับอนุมัติ) 
6.  สรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามเกณฑการจบชั้นเรียน 
 6.1  ผลการประเมินทุกรายวิชา/กลุมประสบการณท่ีจัดการเรียนการสอน (ผลประเมิน                
เปนคะแนนรอยละ และเทียบระดับเกรด) 
 6.2  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน (ผลประเมินมี 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี 
ผาน ไมผาน) 
 6.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (ผลประเมินมี 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน 
ไมผาน) 
 6.4  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ผลประเมิน มี 2 ระดับ คือ ผาน ไมผาน) 
7.  จุดเดน/ความสำเร็จท่ีสำคัญของการจัดการศึกษา 
8.  ปญหาอุปสรรค หรือสิ่งท่ีควรพัฒนา 
9.  ภาคผนวก ประกอบดวยรองรอยหลักฐานท่ีสำคัญในการจดัการเรียนรูในรอบป  
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แบบฟอรมการจัดทำรายงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                     
โดยครอบครัว 

 
แบบการประเมินคุณภาพผูเรียน 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ปการศึกษา ......................... 

สำหรับ ......................................................... ช้ัน ............... 
ผูจัดการศึกษา ................................................................ 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 
ขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียน 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
ขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
การจัดการเรียนการสอบในรอบ 1 ป และการวัดและประเมินผลการเรียนรู (ควรแยกเปน 

กลุมสาระการเรียนรูหรือกลุมประสบการณตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามเกณฑการจบช้ันเรียน 

1. ผลการประเมินทุกรายวิชา/กลุมประสบการณท่ีจัดการเรียนการสอน (ผลประเมิน                     
เปนคะแนนรอยละ และเทียบระดับเกรด) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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 2.  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน (ผลประเมินมี 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี 
ผาน ไมผาน) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 3.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (ผลประเมินมี 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน             
ไมผาน) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 4.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ผลประเมินมี 2 ระดับ คือ ผาน ไมผาน) 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................. .......................................... 
 
จุดเดน/ความสำเร็จท่ีสำคัญของการจัดการศึกษา 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
ปญหาอุปสรรค หรือส่ิงท่ีควรพัฒนา 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
ภาคผนวก ประกอบดวยรองรอยหลักฐานท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรูในรอบป ไดแก  
 1.  แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 
 2.  แบบประเมินผลการอาน คิดวิเคราะห เขียน 
 3.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 4.  แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 5.  ภาพถายการจัดการเรียนการสอน การรวมกิจกรรมตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 



      
 

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว 
ใสเสื้อเชิ้ต             

สีขาวแขนสั้น 
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คำขอมีบัตรประจำตัวผูเรียน 
 

คำขอมีบัตรประจำตัวผูเรียนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 
       เขียนท่ี.................................................... 
     วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. .......... 
 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................... 
ผูขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแก (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)................................... 
ท่ีอยู บานเลขท่ี............................. ตรอก/ซอย........................................................................................ 
ถนน........................................................ ตำบล/แขวง............................................................................  
อำเภอ/เขต...................................... จังหวัด.............................................. รหสัไปรษณีย 
...................... 
โทรศัพท.......................................................... 
 
 มีความประสงคขอมีบัตรประจำตัวผูเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแก  
(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).................................................................. ระดับชัน้
.......................... 
เกิดวันท่ี......................... เดือน....................................................... พ.ศ. ...................... อายุ...............
ป 
ท่ีอยู บานเลขท่ี............................. ตรอก/ซอย........................................................................................ 
ถนน........................................................ ตำบล/แขวง............................................................................ 
อำเภอ/เขต...................................... จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย 
...................... 
โทรศัพท.......................................................... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ) ........................................... ผูยื่นคำรอง 
                (.........................................) 
 
หมายเหต ุ
 ใหแนบรูปถายผูเรียน (ใสเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพ่ือประกอบการ
จัดทำเอกสารดังกลาว 



      
 

คณะผูจัดทำ 
 

ท่ีปรึกษา 
นางสาวพนอ  ทิพยพิมลรัตน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

คณะทำงาน 

1.  นางสุทธิรา  หงษเจริญ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
2.  นางสิรินทร  วงศตระกูล  ผูทรงคุณวุฒิ 
3.  นางปรียาด  ยกยอง   ผูทรงคุณวุฒิ 
4.  นางวันมาฆะ  ศรีเมือง   ผูทรงคุณวุฒิ 
5.  นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
6.  นางเพ็ญณี  แกวเก้ือกูล  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
7.  นางศุภศิริ  ชัยวัชรินทร  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
8.  นายปรีชาพล  ทองพลอย  ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
9.  นางสาวนงลักษณ  ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 

ผูเรียบเรียง/จัดพิมพ 
นางสาวนงลักษณ  ทองบางหรง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
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