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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอี ย ดขั้น ตอนการปฏิบั ติงานของกิจ กรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่ ว ยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
1.3 วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
1.3.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
1.3.2 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถานประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
1.3.3 เพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
2. ขอบเขต
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.2 การยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษา
2.3 การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
2.4 การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2.5 การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา
2.6 การกากับ และติดตามการจัดการศึกษา
2.7 การยกเลิกการจัดการศึกษา
3. คาจากัดความ
3.1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บิดามารดา หรือบิดา หรือ
มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเอง โดยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง หรือ
เป็นผู้อานวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
3.2 ครอบครัว หมายถึง บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองหรือผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3.3 ผูจ้ ัดการศึกษา หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้จัด
การศึกษา
3.4 สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลาเนา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การกากับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยสิ ทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ระบุให้ ”
สานักงานหมายความว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลาเนา ซึ่งมี บทบาทหน้าที่ในการกากับ
ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาทดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวระหว่างครอบครัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว/ผู้เรียน
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาต การเลิกจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
3. จัดทาเอกสารต่างๆ เช่น ทะเบียนผู้เรียน ระเบียนแสดงผล
การเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา เอกสารในการ
เทียบโอนผลการเรียน และเอกสารทางการศึกษาตามที่ระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด
4 จั ดให้ มีค ณะทางานวิ ช าการ/คณะท างานติด ตามผลการจั ด
การศึ กษา/ คณะท างานวัด และประเมิน ผลการเรี ยนรู้เ พื่ อการส่ ง เสริ ม
คุณภาพเชิงวิชาการได้แก่ การจัดทาแผนการจัดการศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผล ประกอบด้วยบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
กลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เช่น ภาคีเครือข่าย
บ้านเรียน ภาคีเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิ
ปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาศาสนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น
ต้น
5. ประสานงานและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นไป
อย่ า งมี ร ะบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษา
สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการ
การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6. ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็กและ
ครอบครัว ที่มีความประสงค์ในการจัดการศึกษา เช่น จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ให้บริการหรือประสานงานแหล่งเรียนรู้อื่นๆ แก่ครอบครัวผู้จัดการศึกษาใช้
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษา
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บุคคล/หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่
7. วางแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการ เพื่อ
ดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
8. การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวและผู้เรียนที่มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
9. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย่างเต็มที่ไร้ขีดจากัด
10. ติดตามดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
11. ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามสายงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอตามโอกาสที่
เหมาะสม อันส่งผลต่อการพัฒนายกระดับความก้าวหน้าของงาน
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร ความรู้ใน
เวทีสาธารณะ เครือข่ายภาคสังคมข่าวสารเพื่อความรู้ความเข้าใจของ
สังคมโดยรวมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีความสาเร็จ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นาคาขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว เสนอให้
คณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาโดยเร็ว
2. จัดทาข้อมูลจากจานวนผู้เรียน ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
เสนอไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอการ
สนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. จัดสรรงบประมาณและแจ้งให้ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัวทราบ
4. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. ร่วมเป็นคณะทางานวิชาการ/คณะทางานนิเทศติดตามผลการ
จัดการศึกษา/คณะทางานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้คาปรึกษา
แนะนา นิเทศ ดูแล ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาตามบริบทที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
ครอบครัวรวมทั้งการติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้
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บทบาทหน้าที่
2. นิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไป
อย่างมีระบบประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างครอบครัว ผู้จัดการศึกษา ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา ทั้งนี้ อาจดาเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านเรียน/
ภาคเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เป็นต้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ เพื่อดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและผู้เรียนที่มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
6. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชนต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างเต็มที่ไร้ขีดจากัด
7. ประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและ
รายงานผลการดาเนินงาน รองรับการประเมินภายนอก อันส่งผลต่อการ
พัฒนายกระดับความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. แจ้งการอนุมัติงวดตามบัญชีจัดสรร
2. ประสานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ให้กับผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว
3. ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้จัดการ
ศึกษา/
ครอบครัว
4. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพื่อการตรวจสอบ
5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติกร)
ดูแล ช่วยเหลือให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวภายใต้บทบาท อานาจ หน้าที่ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อกฎหมายกาหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 12 และ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ระบุให้
“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) มี
หน้าที่ กากับ ดูแล จัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
1. พิจารณาอนุญาตคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว และให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษา
แก่ครอบครัวที่ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาขออนุญาตจัดการศึกษา
2. พิจารณาการเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในกรณี
ดังต่อไปนี้
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคาสั่งให้เลิกจัดการศึกษา
ตามคาขอของครอบครัว
2.2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้เลิกจัดการศึกษา
กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจัด
การศึกษา ไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตามข้อ 2 (7) ของ
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ.2547 ให้สานักงานแนะนาให้ครอบครัวนั้นปรับปรุงการจัด
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด หากครอบครัวดังกล่าวไม่ดาเนินการ
ตามคาแนะนา
ให้สานักงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัด
การศึกษา
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บทบาทหน้าที่ของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ระบุ
“ครอบครัว” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองหรือผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ “ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้นให้จัดการศึกษา โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา
1. การเตรียมความพร้อม
1.1 สารวจความพร้อมของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
1.2 จัดเตรียมความพร้อมของครอบครัวได้แก่ ผู้จัดการศึกษา
ผู้สอน
สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อเพื่อ
การเรียนรู้ เป็นต้น
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หรือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช2546 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ระเบียบ กฎหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางฯ เป็นต้น
2. การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.1 ประสานการดาเนินงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
การจัดจาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ
2.2 ยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว
2.3 ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การจัดแผนการจัดการศึกษา
3.1 ที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพผู้เรียน โดย
จัดทาร่วมหรือภายใต้คาแนะนาของสานักงาน
3. จัดการเรียนการสอนตามแผนที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
4. การจัดการเรียนรู้
4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งควรประกอบด้วย
4.1.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน หาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และกาหนดอัตราความเร็วในการเรียนรู้ของตนได้
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บทบาทหน้าที่
4.1.2 สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้วยความตระหนักในคุณค่าและ
จุดมุ่งหมายของชีวิต
4.1.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการตาม
ช่วงวัย โดยคานึงถึงลักษณะเฉพาะตัว สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออกพบ
ความถนัดความสนใจ จุดเด่น ข้อด้อยของตนเพื่อการพัฒนาพรสวรรค์ที่
โดดเด่นอย่างมีความสมดุลกับพัฒนาการด้านอื่นๆ
4.1.4 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกวิถีทาง ทุกโอกาส
ทุกสถานที่อย่างมีกระบวนการด้วยการซึมซับ รับรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
จากประสบการณ์ตรงและการสัมผัส สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้
ในภาวะที่เป็นธรรมชาติ มีเสรีภาพ มีความท้าทาย มีจินตนาการหรือ
สอดคล้องกับเรื่องราวในชีวิตจริงและเกิดจากความสนใจใฝ่รู้จากภายใน
4.1.5 สร้างสถานการณ์หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายตามความสนใจของบุคคล เช่น โครงงานการศึกษาเป็นกลุ่ม
ร่วมกับเด็ก/ผู้ใหญ่และครอบครัวอื่นๆ ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยว
ทัศนศึกษา ค่ายพักแรม การเข้าร่วมกิจกรรมที่สานักงาน/สถานศึกษา/
ชุมชน จัดขึ้น เช่น เทศกาลประเพณี กิจกรรมเสริมทักษะดนตรี กีฬา
ภาษา กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมพัฒนาสติ และสมาธิ ตลอดจน
กิจกรรมเสริมพื้นฐานงานอาชีพ งานบ้าน งานครัว ฯลฯ
4.1.6 จัดเก็บหลักฐาน/ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานเรียนรู้
ของผู้เรียน หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5. กรณีครอบครัวพบหรือต้องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวให้กับเด็กที่มีความเสี่ยงพิการหรือเด็กพิการ ให้พิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม ได้แก่
5.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเด็กพิการ ได้แก่
ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านสังคม
5.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดซึ่ง
มีทุกจังหวัด และขอรับบริการในเบื้องต้นจากศูนย์การศึกษาพิเศษและ
หน่วยงานในพื้นที่ที่ให้บริการคนพิการ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดให้บริการเด็กพิการแบบไป - กลับ และศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษาที่ให้บริการเด็กพิการแบบไป-กลับ หรือแบบประจาพักค้าง
ในศูนย์
5.3 ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว สามารถศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ (เด็กพิการ 9 ประเภท) ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด
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6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6.1 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัด และประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
6.2 จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนมีผล
การเรียน หรือผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
7. จัดทารายงานผลการจัดการเรียนรู้
7.1 จัดทารายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
7.2 ประสานการดาเนินงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
8. การเทียบโอนผลการเรียน
ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องในการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อกาหนด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
9. การเลิกจัดการศึกษา/การย้ายภูมิลาเนา
ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม เพื่อขอเลิกจัด
การศึกษา หรือการย้ายภูมิลาเนาพร้อมเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
10. สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา
ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอรับ
การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้แก่ บัตรประจาตัวผู้เรียน
งบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมี
ความประสงค์ต้องการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา (NT/O-NET/
GAT / PAT) การมีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารการขอใช้แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เป็นต้น
11. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บทบาทหน้าที่ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งถือว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
บุคคล/หน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
1. ยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
ประเมินคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบ
(สมศ.)
แนวทาง และวิธีการที่ สมศ.กาหนด และสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพภายใน
2. ให้ได้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาของเงื่อนไขของ
ความสาเร็จ และสาเหตุของปัญหา
3. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
5. รายงานผลการปะเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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5. Work Flow กระบวนงาน

ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อขอคาปรึกษาแนะนาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
คณะทางานวิชาการ/คณะทางานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมให้คาปรึกษา แนะนา หรือมีส่วนร่วม หรือปรับปรุงแก้ไขในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ครอบครัวปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาคณะทางานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวของสานักงาน ทั้งนี้ควรกาหนดการระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุงแก้ไข
ครอบครัวยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมแผนการจัดการศึกษา ที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่สานักงาน
ให้คาปรึกษาแนะนาโดยส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาเสนอคาขออนุญาต
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

อนุญาต

ไม่อนุญาต
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้ง
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาทราบ

ครอบครัวทาหนังสืออุทธรณ์ ทบทวนมติ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผนฯส่งข้อมูลให้ สพฐ.
เพื่อของบประมาณ

สานักงานฯ เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาโดยด่วน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย
เงินอุดหนุนให้ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา

สานักงานแจ้งสิทธิการนาคดีไปฟ้องต่อศาล
ปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณา
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1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)
3)
4)
5)

ที่

หน่วยงาน
จานวนเอกสาร จานวน หน่วย
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา เอกสาร
เอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการ
1
2
ฉบับ (ของบิดา มารดา /รับรอง
ประชาชน
ปกครอง
สาเนาถูกต้อง)
บัตรประจาตัว
กรมการ
1
2
ฉบับ (ของผู้จัดการศึกษา กรณี
ประชาชน
ปกครอง
มอบผู้จัดการศึกษา/
รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการ
0
2
ฉบับ
(ของบิดามารดาและ
ปกครอง
ผู้เรียน/รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
ใบสาคัญการ
กรมการ
1
2
ฉบับ
(ถ้ามี/รับรองสาเนา
เปลี่ยนชื่อ
ปกครอง
ถูกต้อง)
สูติบัตร
กรมการ
1
2
ฉบับ (ของผู้เรียน/รับรองสาเนา
ปกครอง
ถูกต้อง)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

แผนการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ที่ได้จัดทา
1)
ร่วมกับ สพท.หรือ
สถานศึกษาที่
มอบหมาย
วุฒิการศึกษาของ
ผู้จัดการศึกษา
2)
ใบประเมิน
ใบรับรองความรู้
3)
ความสามารถ ของ
ผู้จัดการศึกษา

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

2

-

1

2

จานวน หน่วย
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
สาเนา เอกสาร
2
ชุด
(1) รายละเอียดของแผนฯ
เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
ชุด

ชุด

(1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่ต่า
กว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
(1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่ากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

12
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

4)

แผนผังที่ตั้งสถานที่
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดย
ครอบครัว
เอกสารหลักการ
ศึกษา (ปพ. 1)

5)

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

2

ฉบับ

จานวน หน่วย
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
สาเนา เอกสาร
2
ฉบับ
(1) ระบุที่ตั้ง แผนผัง
สถานที่อย่างชัดเจน
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

6)

เอกสารการขอย้าย
สถานที่เรียน

-

1

2

ฉบับ

7)

หลักฐานการเรียนรู้
เดิม

-

1

2

ฉบับ

8)

รูปถ่ายผู้เรียน หน้า
ตรง ขนาด 1 นิ้ว

-

3

0

ฉบับ

9)

ใบรับรองแพทย์

-

1

2

ฉบับ

2. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

(1) กรณีที่ผู้เรียนลาออก
จากการศึกษาในระบบ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
(1) กรณีที่ผู้เรียนลาออก
จากการศึกษาในระบบ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
(1) กรณีผู้เรียนย้ายจาก
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
(ไม่เกิน 6 เดือน)
(1) กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียนไม่
สามารถศึกษาในระบบได้/
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
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7.มาตรฐานคุณภาพงาน

ที่
1)
2)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคาขอและ
30 นาที
กลุ่มส่งเสริม
เอกสารประกอบคาขอ
การจัดการ
ศึกษา
การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
15 วัน
กลุ่มส่งเสริม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด
การจัดการ
การศึกษา
ศึกษา

3)

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

11 วัน

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา

3 วัน

หมายเหตุ
-

สานักงาน (เป็นขั้นตอนการ
ศึกษาธิการ พิจารณา
จังหวัด
อนุญาต)
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน

8. เอกสาร หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
8.4 ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
8.5 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

9. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทาแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
7.2 แบบยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
7.3 แบบฟอร์มการจัดทาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
7.4 แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
7.5 หนังสือรับรองที่อยู่ของนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในภูมิลาเนา
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7.6 คาขอมีบัตรประจาตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
7.7 บัตรประจาตัวผู้เรียนการศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัว
7.8 แบบคาร้องขอรับการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนหลายหรือเทียบเท่า
7.9 แบบรายงานการประเมินความรู้ความความสามารถหรือประสบการณ์เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนหลายหรือเทียบเท่า
*************************

ผูจ้ ัดทา
นางตวงรักษ์ รับพร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

