คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว

(Home School)

โดย นางวิรมณ อนุเคราะห์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

-ก-

สารบัญ
หน้า
1. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ปฏิทินการดาเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ขั้นการเตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ขั้นการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอจัดทาแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ขั้นการจัดทาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ขั้นการยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นการพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

1
1
2
3
4
5
5
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ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการเพื่อขออนุญาต ผู้ขอจัดการศึกษา ติดต่อ จนท.กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและขอคาแนะนาการขอจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/การจัดทาแผนฯ
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ขอจัดการศึกษายื่นคาร้องแจ้งความประสงค์ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามแนวทางที่กาหนด/ร่างแผน
จนท.ตรวจสอบเอกสาร และเสนอให้คกก.ฝ่ายวิชาการพิจารณาแผนฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ขั้นตอนที่ 4 ครอบครัวยื่นคาร้องขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบและ
แผนการจัดการศึกษาฯที่ได้รับการตรวจสอบแล้วครบถ้วนสมบูรณ์
จนท.ตรวจสอบเอกสาร และเสนอเรื่องให้กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าวาระประชุม กศจ.

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5
กลุม่ บริหารงานบุคคล
นาเสนอคณะกรรมการ
กศจ. เพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ 6
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา

อนุญาต

ไม่อนุญาต

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้ง
ครอบครัวทราบ

ครอบครัวทาหนังสืออุทธรณ์ทบทวน
มติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มนโยบายและแผนส่งข้อมูล
สพฐ.เพื่อของบประมาณ

สานักงานเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาโดยด่วน

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา

แจ้งครอบครัว และครอบครัวสามารถ
ใช้สิทธิทางปกครองภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา
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ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทางการขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ขั้นตอนที่ 2 การยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ขั้นตอนที่ 3 การยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการเพือ่ ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เมื่อผู้ขอจัดการศึกษามาติดต่อขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่มีการพูดคุยสร้ างความเข้าใจเบื้ องต้นร่วมกัน ควรเริ่มจากเหตุผลที่ครอบครัวสนใจหรือตัดสินใจที่จะจัด
การศึกษาโดยครอบครัว นาไปสู่เรื่องปรัชญา ทัศนะ แนวคิด ความคาดหวัง เป้าหมายคุณภาพ และแนวทาง
การจัดการศึกษาแก่บุตร ซึ่งครอบครัวผู้จัดการศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณาร่วมกันถึง
พัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน โดยเน้นลักษณะเฉพาะตัว เช่น ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ฯลฯ หาก
เด็ก มีความต้องการพิเศษ ทั้งในทางบกพร่อง พิการ หรือมีแววปัญญาเลิศ จาเป็นต้องมีรูปแบบวิธีการ
เรียนรู้ต่างจากเด็กทั่วไป ต้องพิจารณาให้ได้รับโอกาสเป็นพิเศษ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติกาหนดให้ภาครัฐจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือ อานวยความสะดวกแก่เด็กกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม
สิ่งสาคัญเรื่องหนึ่งคือ ความรู้และทักษะที่จาเป็นของผู้ทาหน้าที่ “ผู้จัดการศึกษา” ที่อาจเป็นบุคคลในครอบครัว
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัว รวมถึงรูปแบบการดาเนินชีวิต อาชีพของครอบครัว การใช้เวลา สิ่งที่จะช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ของบุตร เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรมีการพูดคุย ปรึกษา หารือ และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้แก่
1) บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒) บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๓) บทบาทของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา
๒. ความรู้ ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ได้แก่
๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒) หลักเกณฑ์และการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
๓) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ (สาหรับครอบครัวที่จะจัดการศึกษาระดับปฐมวัย)
๓. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการยื่นความประสงค์จะขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ได้แก่
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1) สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นคาขออนุญาต ได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ครอบครัวมีภูมิลาเนา (ภูมิลาเนา หมายถึง สถานที่อยู่ของบุคคลตามกฎหมาย หรือตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านหรือ
หากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง แต่มีถิ่นที่ พักอาศัยเป็นปัจจุบันอยู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัด
การศึกษา ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้)
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรณีครอบครัว
จัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒) เวลาในการยื่นขออนุญาต ครอบครัวสามารถยื่นความประสงค์จะขออนุญาตจัดการ
ศึกษาได้ปีละสองครั้ง โดยสอดคล้องกับการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาเพื่อสิทธิประโยชน์ ต า งๆ เชน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการรับเงินอุดหนุนการศึกษา ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดสรรงบประมาณให้ปีการศึกษาละสองภาคเรียนคือภาคเรียนทีี่หนึ่ง ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และ
ภาคเรียนทีี่สองชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ครอบครั ว หรื อผู้ จัดการศึกษาที่มีค วามประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานโดยครอบครั ว
สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตามแบบยื่นความประสงค์
ขอจัดการศึกษาและจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ซึึ่งอาจประกอบด้วยรองผู้อานวย
การสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชีย่ วชาญ หรือเครือข่าย
การศึกษาทางเลือก เพื่อร่วมเป็นคณะทางานวิชาการ ให้คาปรึกษาแนะนาที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพ
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล รวมทั้งร่วมกับครอบครัวจัดทาแผนการจัดการศึกษาของ
ครอบครัวรวมกันกาหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาด้วยการ
ศึกษาแห่งชาติ การจัดทาแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ
พิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เป็นแผนการจัดการศึกษาที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ควรกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทั้งนี้ แผนการจัดการศึกษา อาจทาความเข้าใจเพิ่มเติม ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และการ
ปรับใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งกาหนด
ให้ครอบครัว สามารถนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายด้วยกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลที่ีแตกตางกันได้ หรือสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนที่ต้องการเน้น หรือความรู้ทักษะ
เฉพาะทางได้ตามความเหมาะสม สามารถจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชั้น ครอบครัวสามารถจัด
เป็นกลุม่ สาระการเรียนรู้ หรือหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผู้เรียน
ทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ เวลาเรียน ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ สามารถปรับยืดหยุน
ตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยให้มีเวลาเรียนเหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้
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องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๑) ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
๒) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
๓) ระดับการศึกษาที่จัด
๔) จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
๕) รูปแบบการจัดการศึกษา
๖) การจัดสาระการเรียนรู้
๗) การจัดกระบวนการเรียนรู้
๘) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๙) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 3 การยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
1. เมื่อแผนได้รับ การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์จากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการแล้ ว
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาส่งยื่นแบบคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารคา
ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งต้องมีรายละเอียดดังนี้
๑) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
๒) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
๓) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
๔) ที่ตั้งและแผนผังของสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
๕) สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสานักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา
๖) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
๗) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันกาหนด
ตาม ความมุง่ หมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษา
1) กรณีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ ให้นาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) เอกสาร
การขอย้ายสถานที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม ชื่อ -สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผู้เรียน สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
ของครอบครัวและผู้เรียน ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการ
ศึกษา ระดับและประเภทการจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนด
ความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งให้แจ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่ยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ
2) กรณีผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองหรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้นาหลักฐานการเรียนรู้เดิม
เท่าที่มีและชื่อ-สกุลครอบครัว ชื่อ-สกุลผู้เรียน สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน ที่ตั้งและ
แผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ระดับและประเภท การจัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนดความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัด
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การศึกษาตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มาประกอบการขออนุญาต เพือ่ ใช้ในการประเมินเทียบโอน
ภายหลังการได้รับอนุญาตตอไป
3) กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
ต้องผานการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์การจัดการศึกษาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทับตราลงรับแบบคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ทั้งนี้ให้ถือว่าเปนการเริม่ นับระยะเวลาการขออนุญาตจัดการศึกษา และควรคานึงถึงการแจ้งผล
การพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ ครอบครัวที่ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดาเนินการดังนี้
1) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของคาขออนุญาตจัดการศึกษา
๒) เสนอค าขออนุ ญาตจั ดการศึ กษาต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เพื่อพิจารณาสั่งการ
๓) ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนาเสนอ
คาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว รวมทั้งขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) เสนอสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณต่อไป
๔) แจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษาแก่ครอบครั วที่ยื่ นคาขออนุญาต
จัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาตจัดการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุญาต หรือไม่อนุญาตจัด
การศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล และแนะนาให้ผู้ยืนคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวทราบภายใน
เวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ในกรณีผู้ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน อาจทาหนังสือขอทบทวนมติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว โดยให้ยื่นต่ อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่จะฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ไดรับแจ้งผลการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทาทะเบียนผู้เรียนสาหรับการศึกษาโดยครอบครัว
ทะเบียนผู้เรียนเป็นเอกสารควบคุมที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดขึ้น เพืื่อการควบคุม ตรวจสอบ
สถานภาพการเป็นผู้เรียนของบุคคลว่าเกิดขึ้นและสิ้นสุดเมื่อใด
1) การจัดทาทะเบียนผู้เรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทา
ทะเบียนผู้เรียน โดยใช้แบบพิมพ์ที่จัดจาหน่ายโดยองค์การค้าของ สกสค. การกรอกเอกสารให้ดาเนินการตาม
คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ทะเบียนผู้เรียนสาหรับการศึกษาโดยครอบครัว (รายละเอียดในเอกสาร
หลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว)

7

2) การออกเลขประจาตัว ผู้ เรีย น สาหรับ การศึกษาโดยครอบครัว เลขที่ออกให้แก่
่ผู้เรียนคนใดในทะเบียนผู้เรียน ถือเป็นเลขประจาตัวของผู้เรียนคนนั้น สาหรับการออกแบบบัตรประจาตัว
ผู้เรียนจากการศึกษาโดยครอบครัว ให้อยู่ในดุลยพินิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ

การจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๑. แนวทางการเขียนแผนการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตร
แกนกลาง พุทธศักราช 2551 สาหรับกลุ่ มเป้าหมายเฉพาะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เปิดให้การจัดการศึกษา
สาหรับกลุม เป้าหมายเฉพาะ สามารถปรับใช้หลักสูตรได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่
ละกลุม ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมกันในระดับชาติ ทั้งนี้เป็นไปตาม “หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับกลุม เป้าหมายเฉพาะ” ตามที่กระทรวงศึกษา
ธิการกาหนด
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเป็นการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอยู่ใน
กลุ่มที่เป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ที่มีแนวคิด ปรัชญา จุดมุงหมายที่ตาไปจากการศึกษา
ในระบบ ต้องการการศึกษาแบบก้าวหน้า การศึกษาทางเลือก รวมทั้งเป็นการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ผู้เรียนตามความแตกตางรายบุคคล แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจึงสามารถปรับใชหลักสูตร
แกนกลางฯ ได้ อันสงผลตอแนวปฏิบัติการเขียนแผนในแต่ละองค์ประกอบสาคัญของแผน ดังนี้
๒. แนวทางการเขียนแผนหัวข้อจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดจุดหมาย สมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อ่ื ให้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่ีเกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในสวนจุดหมาย
สมรรถนะ และคุณลักษณะครอบครัวควรยึดตามหลักสูตรแกนกลางเป็นเบื้องต้น แล้วสามารถปรับใช
เพิ่มเติมให้สอดคล้องตรงตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาของครอบครัวยิ่งขึ้นได้
จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตามที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ งประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทย การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
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1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณาญาณ และการคิดเปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิญได้อยางถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ ความ
สัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใชใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อยางตอเนื่อง การทางาน และการอยู่รวมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ
อยางเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ รู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู
การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอยางสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยูรวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
๓. แนวทางการเขียนแผนตามสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาความรู้ เป็นองค์ความรู้ ทักษะ และค่านิยม ที่ผู้เรียนควรได้รับ
การเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนาพาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด ครอบครัวสามารถจัดการเรียนรู้ตาม 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางฯ หรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ได้
ตามความเหมาะสมซึ่งในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ให้แสดง เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง เชื่อมโยง
กับความรู้ ทักษะ และคุณลัก ษณะสาคัญ ที่ระบุไว้ใ นมาตรฐานการเรีย นรู้แ ละตัวชี้วัด ของหลักสูต ร
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แกนกลาง ฯ พร้อมทั้งให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ ธรรมชาติการเรียนรู้ ความถนัดความสนใจ และ
ศักยภาพของตัวผู้เรียน โดยสามารถที่จะจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี หรื อช่วงชั้นก็ได้ เป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวังในแต่ละกลุ่มประสบการณ์นี้ สามารถปรับและพัฒนาให้มีความเหมาะสมใน
ระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้
ทั้งนี้ มีข้อที่ควรทาความเข้าใจเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาเป็นรายบุคลตามหลักพหุปัญญา
คือผู้เรียนบางคนความสามารถที่เป็นจุดเด่นอาจไปได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ ส่วนเรื่องที่ไม่ถนัดอาจต้องการ
เวลาในการพัฒ นามากกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นเรื่องตามธรรมชาติ ส่วนที่โดดเด่นเห็นชัด หรือเริ่มมี
แนวโน้มจึงควรพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ส่วนที่ไม่ถนัดเป็นจุดอ่อนควรวางแนวทางเสริมให้มีความ
สมดุ ล ยิ่ ง ขึ้ น พร้ อ มทั้ ง ควรมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ มาตรฐานทั ก ษะกระบวนการ (Performance
Standard) อย่างมีความยืดหยุ่นได้ในมาตรฐานเนื้อหา (Content Standard) ตลอดจนมีการยืดหยุ่นใน
การกาหนดเกณฑ์ขั้นต่าของการวัดประเมินผลไว้ในบางกลุ่มประสบการณ์ สาหรับผู้เรียนที่มีความจาเป็น
มีลักษณะหรือความต้องการพิเศษต่างจากผู้เรียนทั่วไป

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. แนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากการพัฒนา
คุณ ภาพการเรีย นรู้ ของผู้เ รีย นให้ ประสบผลสาเร็ จนั้ น ผู้ เรี ยนจะต้ องได้ รับ การพัฒ นาให้บ รรลุต าม
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะสาคัญที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะธรรมชาติการเรียนรู้
ความถนัดความสนใจ และศักยภาพของตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นคุณภาพที่ต้องการให้เกิดแก่เยาวชนทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งสาคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการวัดและประเมินผล
ได้แก่ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ควรให้ความสาคัญต่อการประเมินตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูดคุยและใช้คาถาม การสังเกต การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ การประเมิน
การปฏิบัติ การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ การประเมิน
ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯ ทั้งนี้ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวต้องร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือ และร่องรอย
หลั ก ฐานการเรีย นรู้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ใ นการปรั บ ปรุ งการเรีย นการสอน และแก้ ไ ข
ข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ของผู้ เ รี ย นตลอดเวลา ที่ จั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ก ารวั ด และประเมิ น ผลเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Assessment For Learning) ควรมีการดาเนินการเป็นระยะ ๆ
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อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอนและแก้ไขขอบกพรอง
อยางตอเนื่อ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และ
แก้ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่ งหวังผลในด้านการบรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้หรือ มาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ครอบครัวและผู้เรียนมีสวนรวมในกระบวนการประเมิน โดยลักษณะการประเมินที่เป็น
หัวใจ ของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ คือ การประเมินผลระหวางเรียน (formative assessment) ร่วมกับ
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ซึ่งมียุทธวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน หลากหลาย ครอบครัวต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ใช้หลักการมีสว นรวมและสิ่งที่เปนพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผูเรียน
ได้ คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของการ
ประเมิน ดังนั้นการกระบวนการเมินควรเน้นการประเมินตาม สภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่งมี
วิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การายงานตนเอง การสอบถาม
หรือบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การใช้ข้อสอบที่เน้นปฏิบัติจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน โดยการประเมิน
จากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาลอง
2) เพื่อตัดสินผลการเรียนเปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อ
เรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกล่มประสบการณ นั้น เพื่อตััดสินใหคะแนน
หรือให้ระดับผลการเรียนให้การรับรองความรู้ ความสามารถของผู้เรียนวาผานรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการ
เลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตร หรือไม่ผู้เรียนมีการพัฒนาอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หรือไม่และใชเปนข้อมูลในการปรับปรุง การเรียนรู้ต่อไปในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีตองใหโอกาส
ผ่ ู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้ ว ยวิธีก ารทีห่ ลากหลาย และพิจ ารณาตัด สิน บนพื้น ฐานของเกณฑ์
ผลการปฏิบัติม ากกว่า ใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
นอกจากนี้ในการวัดและประเมินผลจะต้องคานึงถึงปัจจัยความแตกต่างของผู้เรียน เช่น ผูเรียน
ที่มีความพิการอาจต้องมีการปรับการประเมินผลทีเ่ อื้อต่อสภาพผู้เรียนทั้งวิธีการและเครือ่ งมือทีใ่ ช หรือ กลุม
ผู้เรียนที่มีจุดเน้นเฉพาะด้าน เชน เน้นด้านอาชีพ นาฏศิลป์ พลศึกษา ฯลฯ อาจ กาหนดสัดสวนนํ้าหนัก
กคะแนนและวิธีการประเมินที่ให้ความสาคัญแก่ทักษะปฏิบัติ
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตลอดจนจัดทารายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอน และสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากาหนด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอยางนอยปีละ ๑ ครั้ง
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผานการวัดและประเมินผลต้องแจ้งให้ครอบครัวจัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมแกผู้เรียน และจัด
ให้มีการประเมินผลใหม่ ตามทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
2. การตัดสินผลการเรียน
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาตัดสินผลการเรียนตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สาระการ
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เรียนรู้ หรือกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ การคิดวิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาที่กาหนดควรคานึงถึงการประเมินเพื่อพัฒนา ผู้เรียนเป็น
หลัก (Formative Assessment) และมีก ารประเมิน เพือ่ ตัด สิน (Summative Assessment) ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม มีการเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงการจัด
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยสามารถเลือกตัดสินผลเป็นรายภาค รายปี หรือ
เป็นช่วงชั้น
เกณฑ์การตัด สิน ผลการเรียน ครอบครัวหรือผู้จัด การศึกษา ควรคานึงถึงสิ่งสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1) เวลาเรียน : ยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษาของครอบครัว
โดยมีร่องรอยหลักฐานที่ผู้เรียนได้เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอที่จะนามาใช้ตัดสินผลการเรียนได้
2) คุณภาพผู้เรียน : ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพที่สอดคล้องสัมพันธ์
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัว / ผู้จัดการศึกษาปรับใช้
3) มิติของการประเมิน : ผู้เรียนได้รับการประเมินและตัดสินผลการเรียนครอบคลุม
ทั้งในด้านความรู้ความคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาร่วมกันกาหนด
กรณีผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอื่น ๆ ให้
สามารถขอรับการประเมินในการผ่านชั้นปี ช่วงชั้น หรือระดับการศึกษา จากการปรับระยะเวลาในการเรียนให้
เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
3. การให้ระดับผลการเรียน
การให้ระดับผลการเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มประสบการณ์ ครอบครัว /
ผู้จัดการศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพ เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ
หรือระบบที่ใช้คาสาคัญสะท้อนมาตรฐาน ตามความเหมาะสม หากครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาเลือกการให้
ระดับผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกตลอดระดับการศึกษาสาหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น
ควรให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงสาหรับการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 5 ระบบการให้ระดับผลการเรียน
ระบบ
ระบบตัวเลข
ระบบร้อยละ
ตัวอักษร
4
A
80-100
3.5
B+
75-79
3
B
70-74
2.5
C+
65-69
2
C
60-64
1.5
D+
55-59
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ระบบที่ใช้คาสาคัญสะท้อนมาตรฐาน
5 ระดับ
4 ระดับ
2 ระดับ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ผ่าน
พอใช้
ผ่าน

ผ่าน

1
0

D
F

50-54
0-49

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตัวอย่าง ครอบครัว ก. จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเลือกใช้ระดับคุณภาพในการให้ระดับ ผลการเรียน
4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน การที่จะให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนใดนั้น ให้เทียบเคียงกับ
ข้อมูล สารสนเทศของผลการประเมิน ดังนี้
ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไปให้ได้รับผลการเรียนในระดับ ดีเยี่ยม
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 65 - 79 ให้ได้รับผลการเรียนในระดับ ดี
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 - 64 ให้ได้รับผลการเรียนในระดับ ผ่าน
ผู้เรียนมีผลการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50 ให้ได้รับผลการเรียนในระดับ ปรับปรุง
ทานองเดียวกับ หากเลือกใช้ระดับคุณภาพอื่นๆ ครอบครัวสามารถทาได้โดยเทียบเคียง
ข้อมูลสารสนเทศของการประเมินตามตารางที่ 5
4. เกณฑ์การจบการศึกษา
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความแตกต่างทั้งวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการในการจัด
การศึกษา ที่มุ่งสนองจุดเน้นและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการกาหนด
เกณฑ์การจบการศึกษา อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละระดับการศึกษาควรครอบคลุมสิ่งสาคัญ ดังต่อไปนี้
ระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนต้องบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ตาม
เกณฑ์ที่ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันกาหนด ดังนี้
1) ผู้เรียนมีผลการประเมินตามสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ในระดับ ผ่านขึ้นไป
ควรให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ
2) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
4) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนต้องบรรลุ คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ตามเกณฑ์ที่ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาร่วมกันกาหนด ดังนี้
1) ผู้เรียนมีผลการประเมินตามสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ ในระดับผ่าน
ขึ้นไป ควรให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ
• ๒) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยูในระดับผ่านขึ้นไป
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
๔) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน
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ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ด้าน
1) ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
2) ระดับผลการเรียน กาหนดคุณภาพเป็น 1-3 ดังนี้
3 หมายถึง ผลการประเมินพัฒนาการดี
2 หมายถึง ผลการประเมินพัฒนาการพอใช้
1 หมายถึง ผลการประเมินพัฒนาการปรับปรุง

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกาหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จานวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย
1.พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้งานได้อย่างคล่ องแคล่ว และ
ประสานสัมพันธ์กัน
2.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตใจดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
3.พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 11 มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย
การคิดค่าเฉลี่ยและร้อยละ พัฒนาการปฐมวัย
1. ค่าเฉลี่ย
=
คะแนนรวมที่ได้แต่ละด้าน / จานวนข้อแต่ละด้าน
2. ค่าร้อยละ
=
คะแนนรวมที่ได้แต่ละด้าน * 100
คะแนนเต็มแต่ละด้าน
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ภาคผนวก
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แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ระดับ...................................................................สพป.เชียงราย เขต 4
เขียนที่.........................................................................
วันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ..........................
เรื่อง ยื่นความประสงคขอจัดทําแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวรวมกับ สพป.เชียงราย เขต 4
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)........................................................อายุ..................ปี
เลขประจาตัวประชาชน......................................................อาชีพ....................................................................
ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขที่.........................................ถนน...............................................................
ซอย........................................ตาบล / แขวง...................................อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์..........................................E-mail:………………………………………….
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจาอยู่ในปัจจุบัน บ้านเลขที่.........................ถนน..........................................................
ซอย.......................................ตาบล / แขวง................................อาเภอ/เขต..................................................
จังหวัด......................................โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์มือถือ...........................................
โทรสาร.....................................................................E-mail:…………………................................……………...….
บ้านเรียนที่เป็นเครือข่าย...................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป.เชียงราย เขต 4
ให้แก่
ด.ช., ด.ญ. ..............................................................................................อายุ.....................ปี
เลขประจาตัวประชาชน................................................สัญชาติ..................เชื้อชาติ..................ศาสนา.................
เกี่ยวข้องเป็น....................ในระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสามัญศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา......................เป็นต้นไป
โดยมีผู้จัดการศึกษาคือ
นาย, นาง, นางสาว ..........................................................................อายุ.......................ปี
เลขประจาตัวประชาชน..............................................สัญชาติ..................เชื้อชาติ..................ศาสนา..................
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วุฒิการศึกษา...............................สถาบัน...............................................................ปี พ.ศ...............................
อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน..........................................ซอย.........................................................
ตาบล / แขวง.................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด....................................................
สถานที่จัดการศึกษา เลขที่......................ถนน...................................ซอย.....................................................
ตาบล / แขวง....................................อาเภอ / เขต.......................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์......................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................................
โทรสาร.............................................................E-mail:………………….........................................…………..…….
-2พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
สาเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา
สาเนา หรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา
สาเนา หรือภาพถ่าย สูติบัตรของผู้เรียน
สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน
ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษา (รายปี)
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นความประสงค์
(...........................................................)
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แบบยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

รูปถ่าย
นักเรียน

เขียนที่ ...................................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ............
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ................................................เลขประจาตัวประชาชน ......................
อายุ.........ปี ศาสนา...........................วุฒิการศึกษา........................................... สถาบัน..............................................
อาชีพ .......................................................ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน ....................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจาอยู่ในปัจจุบัน ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่
ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว .....................................................เลขประจาตัวประชาชน .................................
ศาสนา...............................เกี่ยวข้องเป็น ............... ในระดับการศึกษา ชั้น.......... ตั้งแต่ปีการศึกษา ............. เป็นต้นไป
ผู้จัดการศึกษาคือ
นาย, นาง, นางสาว ...................................................... เลขประจาตัวประชาชน ........................................
อายุ.................ปี วุฒิการศึกษา ......................................................... สถาบัน ...............................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............ ถนน ..................................... ซอย ................................ตาบล/แขวง ..........................................
อาเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์...................................
สถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา เลขที่ .......... ถนน .............................. ซอย .........................ตาบล/แขวง ............................
อาเภอ/เขต .................................. จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์................... E-mail………………………...…………
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
สาเนาหรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน
ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษา
สาเนาหรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน
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สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ..................................................... ผู้ยื่นคาขอ
( ............................................. )
ตารางสรุปผลการเรียนบ้านเรียน.................
ของ....................................ชั้น....................ปีการศึกษา...........................
คะแนน
เต็ม ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ กลุ่มประสบการณ์
สาระหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
วิชาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ค่าเฉลี่ย น้าหนัก
ระดับ
ร้อยละ หน่วยกิต ผลการเรียน

ตารางสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม
น้าหนักหน่วยกิต
1......................................................................
2......................................................................
3......................................................................
ตารางสรุปผลการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
กิจกรรม
ผลการประเมิน
การอ่าน
การคิดวิเคราะห์
การเขียน
ตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรม
ผลการประเมิน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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ผลการประเมิน

ซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ
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