
 
 
คู่มือส ำหรับประชำชน  :  การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1. ชื่อกระบวนงำน การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547   
3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 
 

7. พื้นที่ให้บริกำร  ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☐ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 
 

8.  กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ  
     กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 
หน่วยเวลำ 30 วัน 

 

9.  ข้อมูลสถิติ     - 
 

ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) 

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว   Home School  
  



-2- 
 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

สถำนที่ให้บริกำร  
  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 2 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
  อาคารพญาไท  ถนนศรีอยุธยา  ซอยศรีอยุธยำ 5 แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี  
 กรุงเทพมหำนคร  

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

    ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
    วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี   วันศุกร์ 

   ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 

   ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
    มีพักเที่ยง 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น.    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 น. 
   
12.   หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข 

แนะน าให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  และเพ่ือประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุน
ประจ าปีการศึกษา ดังนี้ 

– ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม  
– ภาคเรียนที่  2  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน  

1.  สถานที่ยื่นค าขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษา 
ให้ยื่นความประสงค์ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีภูมิล าเนา  หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้าน       

อยู่ที่หนึ่ง แต่มีถ่ินพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้  โดยยื่นค าขออนุญาตได้ ดังนี้ 

– ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

2. จัดท าแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษา       
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่มอบหมาย  โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย       
9 รายการ  ดังนี้ 

           2.1 ชื่อศูนย์การเรียน 
           2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
           2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน  
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           2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
           2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
           2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
           2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
           2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน 
           2.9 ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
3.  ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาก่อนยื่นค าขอ 
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
             5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะ 
เวลำให้ 
บริกำร 

หน่วยเวลำ  
(นาที ชั่วโมง  

วัน  
วันท าการ 
เดือน ปี) 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

 
 
 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 

30 
 

นาที กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  

 

2 การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นค าขอจัด
การศึกษา 

15 วันท าการ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  
 

 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

11 วันท าการ กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 

4 การลงนาม
อนุญาต 

จัดท าหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 วันท าการ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  
 

 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
     ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน   หน่วยของเวลำ        
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 

15.1 เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของบิดา มารดา/ 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

2 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของผู้จัดการศึกษา 
กรณีมอบผู้จัดการ
ศึกษา/รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของบิดามารดาและ
ผู้เรียน/รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

4 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ ถ้ามี/รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

5 สูติบัตร กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ ของผู้เรียน/รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
15.2 เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
โดยครอบครัวหรือที่ได้จัดท า      
ร่วมกับสพม.1 

 1 2 ชุด 1. รายละเอียดของ
แผนฯเป็นไปตามที่
ก าหนด  ใน
กฎกระทรวง 
2. รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 
 

 1 2 ชุด 1. ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่ต่ า
กว่าระดับ
มัธยมศึกษา   ตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. รับรองส าเนาถูกต้อง 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

3 ใบประเมิน ใบรับรองความรู้
ความสามารถของผู้จัดการ
ศึกษา 

 1 2 ชุด 1. กรณผีู้จัดมีวุฒิต่ ากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า    
2. รับรองส าเนาถูกต้อง 

4 แผนผังที่ตั้งสถานท่ีจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยครอบครัว 

 1 2 ฉบับ 1. ระบุท่ีตั้ง แผนผัง
สถานที่อย่างชัดเจน 
2. รับรองส าเนาถูกต้อง 

5 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
(ปพ. 1) 
 

 1 2 ฉบับ 1. กรณีท่ีผู้เรียนลาออก
จากการศึกษาในระบบ 
2. รับรองส าเนาถูกต้อง 

6 เอกสารการขอย้าย 
สถานที่เรียน 
 

 1 2 ฉบับ 1. กรณีท่ีผู้เรียนลาออก
จากการศึกษาในระบบ 
2. รับรองส าเนาถูกต้อง 

7 หลักฐานการเรียนรู้เดิม  1 2 ฉบับ 1. กรณีผู้เรียนย้ายจาก
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. รับรองส าเนาถูกต้อง 

8 รูปถ่ายผู้เรียนหน้าตรง  
ขนาด 1 นิ้ว   

 3       ฉบับ ไม่เกิน 6 เดือน 

9 ใบรับรองแพทย์  1 2 ฉบับ 1. กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียน 
ไม่สามารถศึกษา 
ในระบบได้ 
2. รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 
16. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)   
หมำยเหตุ 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  อาคารหอประชุมพญาไท  ถนนศรีอยุธยา  ซอยศรีอยุธยา 5  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

10400 
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1579 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการด าเนินการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบยื่นความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
ระดับ ................................................ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

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

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

เรื่อง ยื่นความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ร่วมกับ สพม. 1 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

  ด้วยข้าพเจ้า(นาย, นาง, นางสาว)....................................เลขประจ าตัวประชาชน..............................
อาชีพ.........................ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน เลขที่.........  ถนน......................... ... ซอย.............................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั................................................ 
โทรศัพท์ ............................. Email………………………….ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ าอยู่ในปัจจุบัน บ้านเลขท่ี……………… 
ถนน....................... ซอย................... ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต.....................จังหวัด............................. 
โทรศัพท์...........................โทรศัพท์มือถือ.................................โทรสาร........................... .E-mail………………........... 
 

มีความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพม. 1 ให้แก่ 
   เดก็ชาย, เด็กหญิง................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
เกี่ยวขอ้งเป็น......................................ระดบัมัธยมศึกษา ตั้งแตป่ีการศึกษา........................เป็นตน้ไป 
    

  โดยมีผู้จัดการศึกษา คือ 
   นาย, นาง, นางสาว.................................................เลขประจ าตวัประชาชน....................................
วุฒิการศกึษา...........................................................สถาบัน......................................................ปีพ.ศ...................
อยู่บ้านเลขที่............... ถนน..................................ซอย..............................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั...........................สถานที่จัดการศกึษา เลขที่......... ถนน..................................
ซอย.........................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.............................จังหวดั...................................... 
โทรศัพท์............................. โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสาร............................E-mail: ................................. 
  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้  
      ส าเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา 
    ส าเนา หรือภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา 
    ส าเนา หรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน 
    ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน 
      ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา 
    ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 
    แผนการจัดการศึกษา  
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. ................ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
 

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



 
 
 

แบบยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 

                                                                         
                                                            เขียนที.่....................................................................................... 

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

เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
   

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)................................................................................ .........................
เลขประจ าตัวประชาชน....................................................อายุ............ปี วุฒิการศึกษา..............................................
อาชีพ.................................................ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน........................................................................ 
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ าอยู่ในปัจจุบัน............................................................................................................... ........ 
    

  มีความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่ 
เด็กชาย, เด็กหญิง, นาย, นางสาว............................................................................................... ................................
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................เกี่ยวข้องเปน็............................................ 
ในระดับการศกึษา ชัน้...........................................................ตัง้แตปี่การศกึษา................................เป็นต้นไป 
    

  ผู้จัดการศึกษา คือ 
  นาย, นาง, นางสาว....................................................เลขประจ าตวัประชาชน.............................
วุฒิการศกึษา..........................................................................สถาบนั...............................................................
อยู่บ้านเลขที่..........................................ถนน............................................ซอย................................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวัด.........................................
สถานทีซ่ึ่งใช้จดัการศึกษา เลขที่.................ถนน.............................................ซอย..........................................
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวัด.......................................... 
 

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้  
      1. ส าเนา หรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน 
    2 .ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา 
    3 . ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา  
    4 . แผนการจัดการศึกษา  
      5 . ส าเนาหรือภาพถ่ายสูติบัตรของนักเรียน 
    6 . ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
    7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ ....... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
           ลงชื่อ..................................................................ผู้ยื่นค าขออนุญาต 

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

 
รูปถ่าย 
นักเรียน 



 
 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัว 
 ชื่อ –สกุล บิดา.....................................................................วุฒิการศึกษา........................................ ............... 
 ประสบการณ์ ........................................................................................................................................... ....... 
 อายุ ....................................................................... อาชีพ.... ....................................................................... ...... 
 ที่อยู่ ......................................................................................................................................................... ........ 
 ................................................................................................................................................................ ......... 
 ชื่อ – สกุล มารดา...........................................................................วุฒิการศึกษา............ ................................ 
 ประสบการณ์ ........................................................................................................................................... ....... 
 อายุ ..........................................................อาชีพ....................................................................................... ...... 
 ที่อยู่ ......................................................................................................................................................... ....... 
 ................................................................................................................................................................ ......... 
 

2. ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เรียน 
     2.1 ระบุข้อมูลของผู้เรียน 
       ชื่อ – สกุล ผู้เรียน ........................................................................................................................... . 
       วัน เดือน ปีเกิด ...................................................................อายุ........................................................  
       ประวัติการศึกษา )กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน(  
        .........................................................................................................................................................  
        .........................................................................................................................................................  
      2.2 พัฒนำกำรของผู้เรียน  (ระบุการพัฒนาการของผู้เรียน/ความสามารถพิเศษ/ความต้องการพิเศษ) 
         พัฒนาการตามวัย 
         พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ 
         พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3 . ระดับกำรศึกษำที่จัด 
 ................................................................................................................................................................. ....... 
 เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว 
 ................................................................................................................................................................. ........ 
 ................................................................................................................................................................. ........ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4 . จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
 ................................................................................................................................................................. ........ 
 ................................................................................................................................................................. ....... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 
 
5. รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ )โปรดระบุ (  
   จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน หรือครอบครัวอื่น 
และมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน 
   จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากรในโรงเรียน
หรือเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ
โรงเรียน 
   จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน เป็นการจ าลองสังคมเล็ เชื่อว่าการเชื่อมโยงกับ
กลุ่มเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้ 
   อ่ืน ๆ ระบุ ...................................................................................................................................... ....... 
 

6. โครงสร้ำงเวลำเรียน  
 ................................................................................................................................................................. ...... 
 

7. กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กลุ่มประสบกำรณ์ 
 ................................................................................................................................................................. ...... 
 ................................................................................................................................................................. ...... 
 

8. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 ................................................................................................................................................................. ...... 
 ................................................................................................................................................................. ...... 
 

9. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 ................................................................................................................................................................. ........ 
 ................................................................................................................................................................. ....... 
 

10. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 ................................................................................................................................................................. ........ 
 ................................................................................................................................................................. ....... 
 

11. อ่ืนๆ (ครอบครัวสำมำรถเพิ่มเติมรำยละเอียดท่ีเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้) 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ................................................................................................................................................................. ....... 
 

 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ /กลุ่ม
ประสบกำรณ์ 

เป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียนที่มุ่งหวังภำค
เรียน /ชั้นปี/ช่วงช้ัน  

กิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

หลักฐำนร่องรอยจำก
กำรเรียนรู ้

 
 

    

 

หมายเหต ุ ข้อมูลจากแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ปี 2558 
   ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   กระทรวงศึกษาธิการ   


