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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันทางสังคม 

โลกสหัสวรรษใหม มีความหลากหลายในการอยูรวมกันของผูคนเช่ือมโยงหากันเปนพลวัต เปนขอดีของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (และฉบับท่ีแกไข) มาตรา 12 ท่ีเปดทางเลือกให

สถาบันทางสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผสมผสานการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อสราง

เอกลักษณสถานศึกษาตามบริบททองถ่ินบนฐานพหุวัฒนธรรม สงเสริมอัตลักษณผูเรียนตามศักยภาพท่ี

แตกตางกัน เกิดการแบงปนแลกเปล่ียนทรัพยากรการเรียนรูเพื่อรวมกันสรางชุมชนแหงการเรียนรู มี

โอกาสใชแหลงเรียนรูทางสังคมมากมายจากหลายหนวยงานใหเกิดประโยชนตอการหนุนเสริมการจัด

การศึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ทําใหผูจัดการศึกษาสามารถออกแบบชุดประสบการณการจัดการเรียนรู

ไดยืดหยุนสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางและสรางสรรค

คุณภาพการศึกษาเทียบเคียง/เทียบเทา มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ดวยการปรับใชหลักสูตร

แกนกลางฯ ตามระเบียบหลักเกณฑและ

วิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับ

กลุมเปาหมายเฉพาะ 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งไดมีกฎกระทรวง 6 ฉบับ มารองรับดังนี้ 

 

1. กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

2. กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2547 

3. กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 

4. กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554 

5. กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน          

พ.ศ. 2554 

6. กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ.2555 
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จุดเด่น / โอกาสใหม ่
• มีความยืดหยุน      

ในการจัดการเรียนรู 

การบริหารเวลา    

การจัดการท่ัวไป 

เคร่ืองแบบ การวัด

ประเมินผล ฯลฯ 

• สามารถออกแบบ

หลักสูตร แผนจัด

กิจกรรมการเรียนรู

การเรียนการสอน 

ตามบริบทสถานศึกษา

ไดตามจุดเนนบนฐานแตละวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนรูโดยคํานึงถึงผูเรียนท่ีมีความแตกตางกัน  

• ไมมีขอจํากัดเรื่องสถานที่ตามรูปแบบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 

• ลดการศึกษาแบบแขงขัน เปนการศึกษาเพื่อสรางโอกาสใหกับเด็กทุกคน 

• ครูและบุคลากรของการจัดการศึกษามาตรา 12 ไมจําเปนตองมีใบประกอบวิชาชีพครู 
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การขออนุญาตจัดการศึกษามาตรา 12 
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กฎหมายการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



[7] 

 

สนใจจดทะเบียนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รูปแบบบ้านเรียน / ศูนย์การเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ควรปรึกษาผู้มีประสบการณ ์ด้านการจัดการศึกษาทางเลือก หรือ ครอบครัว และ     
ศูนย์การเรียน ที่มีทิศทาง/วิธีการ จัดการศึกษาแนวทางเดียวกัน ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว   
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• ศึกษาข้อมูล ไดจาก 

เว็ปไซต์:  www.alternativeeducation.or.th 
เฟสบุ๊คเพจ : ศูนย์การเรียนการศึกษาทางเลือก 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาบ้านเรียน ( Home School ) 
 

เป็นบุคคลในครอบครัว หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวให้เป็นผู้จัดการศึกษา 
มีวุฒิการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

 

หากวุฒิการศึกษาตํ่ากวาท่ีกําหนด หรือ ไมมีวุฒิการศึกษา สามารถใชวิธีการประเมินโดยสํานักงานวาเปน

ผูมีความรูความสามารถ หรือ ประสบการณในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (คณะกรรมการประเมินควร

เชิญเครือขายการศึกษาบานเรียนท่ีมีประสบการณเขารวมดวย) 

สามารถยื่นขออนุญาต กับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภูมิลําเนาของครอบครัว     
หรือ ที่อยู่ปัจจุบันที่ครอบครัวจัดการศึกษา หรือ สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลัก   

(ภูมิลําเนา หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ สถานที่อยู่อาศัยปัจจุบัน) 
 

ศึกษา เอกสารแนวปฏิบัต ิในการขออนุญาตจัดการศึกษารูปแบบบ้านเรียน  
การศึกษารูปแบบศูนย์การเรียนโดยบุคคล องค์เอกชน/องค์กรชุมชน/องค์กรวิชาชีพ  

 ที่ เว็ปไซต ์:  www.alternativeeducation.or.th 

http://www.alternativeeducation.or.th/
http://www.alternativeeducation.or.th/
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คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษา 
รูปแบบศูนย์การเรียน ( Learning Center ) 

คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ ข อ อ นุ ญ า ต  :  การศึกษา ระดับ ปริญญาตร ี
 

ประเภทองค์กรชุมชน 
• คณะบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะไมนอยกวา 7 คน และมีภูมิลําเนาอยูในทองถ่ินรวมกัน 

• มีสมาชิกในชุมชนรับรองไมนอยกวา 20 คน 

• ผูแทนท่ีรับมอบอํานาจใหเปนผูขอจัดต้ังศูนยการเรียนตองมีสัญชาติไทยและเปนสมาชิกของ

องคกรชุมชน 
 

ประเภทองค์กรเอกชน 
• เปนสมาคม มูลนิธิ หรือ เรียกช่ืออยางอื่นท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในประเทศไทย  

โดย ประธานมูลนิธิ /องคกรนิติบุคคล ยื่นขอดวยตนเอง หรือ มอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการ 
 

ประเภทบุคคล 
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ครูภูมิปญญา หรือ ผูมีความรูความสามารถในการจัดการศึกษา 
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เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



[11] 

 

แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก (Community Based Learning) 
 

• จัดประสบการณการเรียนรู เปนไปตามบริบทวิถีชีวิตของครอบครัว เช่ือมโยง ชุมชนและสังคม 

หลักศาสนาท่ีครอบครัวนับถือ กิจกรรมทักษะชีวิตในกิจวัตรประจําวัน   การฝกทักษะการทํางาน 

กิจการอาชีพของครอบครัว : วิถีวัฒนธรรม สัมมาชีพ ในชุมชนทองถ่ิน   

• พัฒนากิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน เชน ดนตร,ี กีฬา, ศิลปะ, คอมพิวเตอร, 

ภาษา, ธรรมชาติ, กลุมกิจกรรมเรียนรูรวมกัน/กลุมกิจกรรมจากแหลงเรียนรู ฯลฯ 

• เสริมจุดเนนสอดคลองกับความตองการพิเศษ  เปาหมายการพัฒนาทักษะพิเศษเฉพาะทาง หรือ 

เนนทักษะวิชาการเหมือนการศึกษาในระบบโรงเรียน  การเรียนรูกับผูเช่ียวชาญ 

• เนนศึกษาจากประสบการณตรง เรียนรูผานการปฏิบัติ ลงมือทํา สรางการเรียนรูดวยตนเอง 

• ใชทรัพยากรรอบตัวใหเกิดประโยชนคุมคา : ธรรมชาติส่ิงแวดลอมศึกษา , ภูมิประเทศ –ภูมิสังคม 

– ภูมินิเวศ เช่ือมโยงจากใกลตัว/ไกลตัว, ทัศนศึกษาจากพิพิธภัณฑ-แหลงเรียนรู-ครูชุมชน-ครูภูมิ

ปญญา,กิจกรรมภายในชุมชนทองถ่ิน, งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน,เศรษฐกิจครอบครัว 

สังคม วัฒนธรรม โลกรอบตัว ฯลฯ 

 
 



[12] 

 

แนวทางการเขียนหลักสูตร / แผนการจัดการศึกษา 
 ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สําหรับ 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ศึกษาหลักเกณฑ์ฯ ได้จากเว็บไซต์ www.alternativeeducation.or.th) 

ขั้นตอนการเขียนหลักสูตร / แผนการจัดการศึกษา 
• สํารวจขอมูลพื้นฐาน/รวมคิด/ปรึกษา ถึงความตองการ-เปาหมายพัฒนาการ-ศักยภาพ-  ความ

สนใจของผูเรียน ประกอบหลักการ/ปรัชญาในการจัดการศึกษาใหเห็นแนวทางท่ีชัดเจน 

• ศึกษาตัวอยางรูปแบบ บริบท การจัดการศึกษา หลากหลายรูปแบบ ท่ีสอดคลองกัน 

• รางหลักสูตร / แผนการจัดการศึกษา ตามหัวขอในกฎกระทรวง / แบบฟอรมแผนการศึกษา  

• การเลือกรูปแบบการจัดการศึกษา มีผล ตอการประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคลองกัน 
 

 

รูปแบบที่ 1 : กลุ่มประสบการณ ์

การศึกษามาตรา 12 สวนมากเปนรูปแบบการศึกษาทางเลือก ออกแบบหลักสูตร/แผนการศึกษารูปแบบ

กลุมประสบการณ เนนการจัดการเรียนรูบนฐานกิจกรรมแบบองครวม สามารถเลือกเกณฑการใหคะแนน

ไดหลายรูปแบบ เปนการศึกษาผสมผสานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีการเรียนรูท่ี

ยืดหยุนตามการบริหารจัดการและผูเรียนเปนสําคัญ เหมาะกับการใชโครงสรางเวลาเปนรูปแบบรอยละ 

แทนการคิดหนวยกิต การออกแบบหลักสูตร/แผนการศึกษา จึงใชการจําแนกกิจกรรมการเรียนรูท้ังหมด 

http://www.alternativeeducationthailand.or.th/
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เพื่อรวมเปนกลุมตามจุดเนนของการจัดการศึกษาเปนฐานกลุมประสบการณ เพื่อใหการวัดและ

ประเมินผลอิงจากคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจริงจากกิจกรรมในกลุมประสบการณ ครอบคลุมชุดความรู ตาม

มาตรา 23 ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับท่ีแกไข (ซึ่งทําใหการจัดการศึกษา

ทางเลือกสามารถเลือกกิจกรรมสรางสรรคคุณภาพการเรียนรูไดครอบคลุม 8 กลุมสาระการเรียนรู ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง วิธกีารเริ่มจําแนกกิจกรรม
เรียนรู้ เพ่ือจัดกลุ่มประสบการณ ์

(สามารถเพิ่มเติมกิจกรรมได เชน ธรรมชาติ

ศึกษา, ศิลปวัฒนธรรม, ประเพณี ,       

วันสําคัญ, ทัศนศึกษา ฯลฯ) 
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ชุดความรู้ตาม มาตรา 23  
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไข 

 

การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตอง

เนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ

ระดับการศึกษาในเรื่อง ตอไปนี้ 
 

1. ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ

สังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังความรูความเขาใจและประสบการณเรื่อง

การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
 

3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญา 
 

4. ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
 

5. ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
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รูปแบบที่ 2 : 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ผูจัดสามารถจัดกิจกรรมบูรณาการองคความรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู เขาดวยกัน  หรือ จัดเปนกิจกรรม

การเรียนรูรายสาระ หรือ เลือกจัดใหเหมือนหรือคลายกับการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
1. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

3. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

4. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

5. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

6. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  

รูปแบบที่ 3 :ผสมผสานระหว่างกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ใชทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนในออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนสําคัญ 
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ช่วงเวลาการส่งแผนการศึกษา / หลักสูตรศูนย์การเรียน 
• สามารถจัดทําแผนการศึกษา /หลักสูตร สงไดตลอดปการศึกษา ควรทําในชวงกอนเปด

ภาคเรียนเดือนพฤษภาคม ประมาณ 1- 3  เดือนเพื่อ ยื่นใหสอดคลองกับการปดเปด      

ปการศึกษาปกติ ท้ังนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชนใหกับผูเรียน 

• ยื่นแผน/หลักสูตร ตอสํานักงานเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ พรอมเอกสารประกอบการ
พิจารณาตามท่ีระบุในกฎกระทรวง 

( ควรยื่นกอนเปดภาคเรียน : บานเรียน อยางนอย 30 วัน / ศูนยการเรียน อยางนอย 60 วัน) 
 

ศึกษาเอกสารกฎกระทรวง จากเว็บไซต์ www.alternativeeducation.or.th 
 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ / การเรียนการสอน 

สามารถจัดกิจกรรมตามวิถี/หลักการ/ปรัชญา/บริบทของวิถีชีวิตครอบครัว เปาหมายของผูเรียน จุดเนน 

ความตองการพิเศษ หรือ จัดการศึกษาเหมือนกับการเรียนในโรงเรียน  โดยกําหนดการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู/เนื้อหาความรู คุณภาพผูเรียนท่ีมุงหวัง ไวในแผนการศึกษา/หลักสูตร เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูใหกับผูเรียน 
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Key Performance ลักษณะสําคัญร่วมของเด็ก 
ด้วยมิติการเรียนรูรู้ปแบบบ้านเรียนและศูนย์การเรียน 
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เอกสารแบบฟอร์มการเขียนแผนการศึกษาโดยครอบครัว (ปรับใช้เขียนหลักสูตรศูนย์การเรียน) 
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.alternativeeducation.or.th 
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หลักฐานเมื่อเรียนจบการศึกษา 

ไดรับใบระเบียนแสดงผลการเรียนรูปแบบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ปพ.1/ฉ  

รับรองการจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

สามารถใช้เอกสาร ใบ ปพ.1 สําหรับการศึกษาต่อใน ชั้นปี/ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับอุดมศึกษา  
 

ใบ ปพ.1/ฉ มีศักดิ์และสิทธิ ์เ ท ่า เ ท ีย ม กั บ ใบ ปพ.1 ของสถานศึกษา อื่นๆ 
ดูตัวอย่าง ใบ ปพ. 1/ฉ ได้จาก www.alternativeeducation.or.th 

 

เอกสารสําคัญประกอบการยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา 
บ้านเรียน 
• สูติบัตร สําเนาทะเบียนบาน ผูเรียน 

• สําเนาวุฒิการศึกษา/ใบรับรองการศึกษาของผูเรียน (กรณีจบการศึกษาช้ันสุดทายจาก

สถานศึกษาอื่น) 

• สําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบาน วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา 

• สําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบาน บิดา-มารดา แผนท่ีบาน 

• แผนการจัดการศึกษา 

http://www.alternativeeducationthailand.or.th/
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ศูนย์การเรียน 
กรณี จัดโดยบุคคล 
• เอกสารแสดงความเปนบุคคล 

• หลักสูตร / แผนการจัดการศึกษา 

• เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา /ใบรับรองจาก

สํานักงาน 

กรณีโดยองค์กรชุมชน หรือ องค์กรเอกชน 
• ประวัติความเปนมาขององคกร 

• วัตถุประสงคการจัดต้ังขององคกร 

• สรุปผลการดําเนินงานขององคกร 

• หลักสูตร / แผนการจัดการศึกษา 

• หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผูแทนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนมอบใหบุคคลอื่นทําการแทน) 
 

ยื ่น ข อ อ นุ ญ า ต จัดการศึกษา พ ร้ อ ม เอกสารแผน/หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ได้ที ่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภูมิลําเนา 

ศึกษารายละเอียดเอกสารแนวปฏิบัติการจัดการศึกษา จาก www.alternativeeducation.or.th 
 

 

ขั้นตอนร่วมกับสํานักงานระหว่างการพิจารณาอนุญาต 
สํานักงานเชิญประชุมเพื่อรวมทําแผนการจัดการศึกษา  และ ช้ีแจงลักษณะของการจัดการเรียนการสอน    
ใหสํานักงานเขาใจ แผน/หลักสูตร ตามบริบทของครอบครัว/ศูนยการเรียน ท่ีใชประกอบการขออนุญาต 

ผู้จัดการศึกษา และหรือ ประสานเครือข่าย/ที่ปรึกษา เข้าประชุมร่วมกับสํานักงาน  
กรณีมีสํานักงานท่ีไมมีประสบการณ สามารถประสานเครือขายการศึกษาทางเลือก เพื่อเขารวมอธิบาย  
บริบท/ วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาผูเรียน
ของแตละครอบครัว / ศูนยการเรียน ตามแนวทางการศึกษาทางเลือก 
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ช่วงเวลาดําเนินการพิจารณาอนุญาตตามกฎกระทรวง 
 

บ้านเรียน 
สํานักงานอนุญาตใหจัดการศึกษา ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ียื่นขออนุญาต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การเรียน โดย บุคคล, องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน, องค์กรวิชาชีพ 
   สํานักงานอนุญาตใหจัดการศึกษา ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ียื่นขออนุญาต 
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ข้อสังเกต 
• กระบวนการพิจารณาอนุญาตมีระยะเวลาท่ีแนนอน  หากยังไมไดรับอนุญาต ใหผูจัดติดตามผล

การพิจารณาอนุญาตดวยหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของสํานักงาน ท่ียื่น

ขออนุญาต เพื่อรักษาสิทธิในการรับการศึกษาตอเนื่องของผูเรียน 
 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารติดตามการพิจารณา ได้จาก www.alternativeeducation.or.th 
 

 

• ผูจัดการศึกษาควรจัดเก็บหลักฐานเอกสารท่ีติดตอกับสํานักงานไวในแฟมเฉพาะ  

• หากมีขอสงสัยในระหวางกระบวนการพิจารณา หรือ การไดรับคําแนะนําจากสํานักงาน สามารถ
ตรวจสอบและ หาขอมูลเพิ่มเติม จากเครือขาย และทําหนังสือตอบเปน ลายลักษณอักษร  สงถึง 
ทางสํานักงาน  

• สามารถจัดกระบวนการเรียนรู/การเรียนการสอนตามแผน/หลักสูตรไดกอน โดยไมตองรอผลการ
พิจารณาอนุญาต เพื่อรักษาสิทธิในการศึกษาตอเนื่องตามสิทธิเด็ก 

• ควรเตรียมแฟมสําหรับเก็บหนังสือติดตอกับสํานักงานไวเปนหลักฐานการประสานงาน  
 

แนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียน ร่วมกับ สํานักงาน  
ของบ้านเรียน และศูนย์การเรียน โดยบุคคล   

• บันทึกผลการเรียนรู เก็บรองรอย หลักฐานการเรียนรู  ระหวางกระบวนการเรียนรู 

• ประเมินผูเรียนและทําสรุปการประเมินสงสํานักงาน อยางนอย  ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
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• หารือกับสํานักงานถึงแนวทางการวัดและประเมินผล โดยต้ังคณะกรรมการประเมินผลรวมกัน  

• เมื่อไดขอสรุปวิธีการ และ เกณฑ ในการวัดและประเมินผลรวมกับสํานักงาน แลวจึงนัดหมายวัน และ

สถานท่ีเพื่อรวมกันประเมินผลผูเรียน 

• การเก็บรองรอยการเรียนรูข้ึนอยูกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครอบครัว-ศูนยการเรียน และ

ผูเรียน สามารถสรางสรรคใหเหมาะสมได ไมมีรูปแบบเฉพาะ   

หมายเหตุ : ศูนยการเรียนอื่นๆ สามารถดําเนินงานประเมินผลโดยศูนยการเรียน 
 

ตัวอย่างร่องรอยการเรียนรู ้
• ภาพถาย / video ของแตละกิจกรรม 

• ช้ินงาน / เว็บไซตท่ีสืบคนความรู / Facebook สวนตัวของผูเรียน / สมุดงาน / ภาพบันทึก /ช้ินงาน 

/ ใบงานหนังสือท่ีอาน / บัตรเขาชม-ภาพการเรียนรูจากแหลงเรียนรู-พิพิธภัณฑ ฯลฯ 

• บันทึกสถานท่ีและกิจกรรมการฝกอาชีพ การทํากิจกรรมกับรานคา การเขาอบรม หรือ กิจกรรมการ

เรียนรูหลักในสถานท่ีตางๆ 

• ภาพ/ผลการเผชิญสถานการณจําลอง การเรียนรูจากประสบการณตรง เชน กระบวนการ-วิธีการ-

ผลงานการผลิตสินคา /การปลูกพืช / การเล้ียงสัตว / การทํางานประดิษฐ / การทดลอง / การฝก

ทักษะเฉพาะทาง เชน ดนตรี – กีฬา – ดนตรี – ศิลปะฯลฯ 
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• แบบทดสอบของผูเรียนกับสถาบันท่ีรวมกิจกรรม ใบเกียรติบัตรตางๆ ใบรับรองใบแสดงผลการรวม

กิจกรรมและหลักฐานตางๆ ฯลฯ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาของผูเรียน หรือผลการเรียนรูท่ีเกิดเปน

องคความรูในตัวตนของผูเรียน ซึ่งสามารถสอบถาม สัมภาษณ พูดคุยได 
 

เอกสารแปล “Answers to your Questions “Homeschool Portfolio” 
สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.alternativeeducation.or.th 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องการวัดประเมินผล 
บ้านเรียน : 
• ตัวอยางแบบฟอรมการวัดและประเมินผล  

• ตัวอยาง / การเขียนวิธีการ / สัดสวนคะแนนในการวัดประเมินผลผูเรียน  
• ตัวอยางการเขียนสรุปคุณภาพผูเรียน  

• ตัวอยางกิจกรรมและวิธีการประเมินของครอบครัว 

• ตัวอยางเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จาก www.alternativeeducation.or.th 
ศูนย์การเรียน : 
• จัดการวัดประเมินผลผูเรียนตามบริบทของการจัดการศึกษา  
• จัดแบงคะแนนตามลักษณะของการเรียนการสอนและสรุปผลการประเมินสงสํานักงานทุกป 

http://www.alternativeeducation.or.th/
http://www.alternativeeducation.or.th/
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ตัวอย่างสัดส่วนคะแนน 
 

ผูจัดการศึกษาเปนผูประเมินหลัก (ในฐานะเปนผูจัดการศึกษาตามมาตรา 18(3) ของ พรบ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับท่ีแกไข) ในสัดสวนท่ีรวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบของสํานักงาน 
เชน ครอบครัวประเมิน 100 : 100 / 100 / 80 : 20 / 70 :30 / 60 : 40 เนนการประเมินตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) ตามลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู อาจมีการทดสอบดวย
แบบทดสอบตางๆ ท่ีออกแบบเฉพาะ หรือ เลือกใชขอสอบบางรายวิชาตามกระบวนการการเรียนรู
ของผูเรียน สอดคลองตามแผนการศึกษา/หลักสูตร  
สําหรับบ้านเรียนและศูนย์การเรียนโดยบุคคล ซึ่งดําเนินการประเมินผลรวมกับสํานักงานให
ติดตามผลการประเมินจากสํานักงาน ภายใน 30 วัน  หลังจากการประเมินผูเรียน หากผูเรียนไดรับ
ผลการเรียนไมตรงกับความเปนจริงครอบครัวสามารถปฏิเสธผลการเรียนและอุทธรณได 

 

สิทธิประโยชน์ เม่ือได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 

• สิทธิความเสมอภาคในฐานะผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
• มีบัตรนักเรียน 

• ไดรับเงินอุดหนุนผูเรียน(ภาคเรียนท่ี 1 : กันยายน, ภาคเรียนท่ี 2 : กุมภาพันธ) 

• ไดรับสิทธิสมัครเปนนักเรียน ร.ด. โดยผูจัดยื่นความประสงคเปนเอกสารแจงความประสงคการ 
สมัครเรียน ร.ด. ลวงหนาตอสํานักงานตนสังกัดเพื่อใหดําเนินการประสานเปนผูเรียน ร.ด.รวมใน
โรงเรียนตนสังกัดเดียวกัน 
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• ยื่นจดหมายขอรับสิทธิ์นมโรงเรียน และอาหารกลางวัน จาก อบต. / เทศบาล / หนวยงานการ 
ปกครองทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ ผูจัดการศึกษาสามารถยืนยันสิทธิและ ประสานหารือ หรือ ทําเรื่องไปท่ี
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตนสังกัด 

บัตรประจําตัวผู้เรียน สามารถใช้สิทธิต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ 
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุน ตามช้ันปี ได้จาก www.alternativeeducation.or.th 

ครอบครัวควรตรวจสอบเพ่ือใช้สิทธิรับเงินอุดหนุนให้ครบตามจํานวนในแต่ละชั้นเรียน 
และ ควรเปิดบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีธุรกิจของครอบครัว  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alternativeeducationthailand.or.th/
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คําถามที่พบบ่อย การดําเนินการขออนุญาตบ้านเรียน-ศูนย์การเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q: ผูเรียน "อยากเรียนกับแม" ผูจัดตองรอใหจบช้ันปหรือไม แลวสามารถเขียนแผนไดเลยหรือไม 

A: หากครอบครัวมีเหตุผลจําเปนท่ีสามารถตัดสินใจได สามารถเขียนแผนและ ยื่นขออนุญาต ท่ีสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาไดตลอดท้ังป เพราะครอบครัวมีสิทธิในการจัดศึกษาใหกับผูเรียนเพื่อรักษาสิทธิใน

การเรียนอยางตอเนื่อง  เพียงแตอาจเสียสิทธิ์ เชน เงินอุดหนุนของเทอม ท่ีผานมา  (ควรปรึกษาหารือ

เครือขายเพื่อชวยเหลือใหการเตรียมแผนการศึกษาของครอบครัวสอดคลองกับแนวทางการจัด

การศึกษาของแตละครอบครัว) 
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Q: ผูปกครองจบจากตางประเทศ มี  Transcript เปนภาษาอังกฤษ พอไปยื่นท่ี สํานักงาน  ทางเจาหนาท่ี

บอกใหไปขอฉบับท่ีเปนภาษาไทย ควรทําอยางไร 

A: ผูปกครองสามารถยื่น Transcript  ภาษาอังกฤษ  เพื่อเปนหลักฐานในการใชเปนผูจัดการศึกษา  เมื่อ

เจาหนาท่ีใหไปขอฉบับท่ีแปลเปนไทย ใหแจงสํานักงานแนะนําวิธีการท่ีทําไดในประเทศไทย  เนื่องจาก

เปนชุดเอกสารขอเพิ่มเติมนอกเหนือท่ีระบุไวในกฎหมาย ใหครอบครัวยืนยันความถูกตองในการเปน

ผูจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง เพื่อใหการอนุญาตจัดการศึกษา ไดรับการพิจารณาภายใน  30 วัน ซึ่ง

ไมควรทําใหการรอเอกสารเพิ่มเติมเปนเหตุแหงความลาชาในการพิจารณาอนุญาต 
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Q: แกแผนหลายรอบแตไมผาน ทํายังไงดี 

A: ท่ีถูกตอง ไมควรแกแผนหลายรอบ เมื่อยื่นแผนประกอบการขออนุญาตเพื่อใหสํานักงานพิจารณาแลว 

ขอใหสํานักงานทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรวามีขอแนะนําอยางไร โดยครอบครัวสามารถนําการ

พิจารณาของเจาหนาท่ีมาหารือกับเครือขาย เพื่อตรวจสอบวิธีการทํางานของเจาหนาท่ีและทําความ

เขาใจหลักการศึกษาทางเลือกท่ีถูกตอง หากเครือขายชวยตรวจสอบแผนแลวเห็นวา การเขียนแผน

ถูกตองตามหลักการ จุดหมาย และแนวทาง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ จัดกิจกรรมการ

เรียนรูครอบคลุม มาตรา 23 และครอบครัวมั่นใจในแนวทางการจัดศึกษาทางเลือก ใหทําหนังสือถึง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงผลการพิจารณาของเจาหนาท่ี โดยขอยืนยันแผน/

หลักสูตร สวนท่ีไมตองการเปล่ียนแปลงตามสิทธิ์ และ สวนท่ีปรับแกไขไดตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี

ท่ียอมรับได เพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาอนุญาตภายใน 30 วัน 
 

Q: เจาหนาท่ีตองการใหเปล่ียนแผนเปน แบบ กลุม 8 สาระการเรียนรู จะทําอยางไร 

A: เมื่อตรวจสอบสิทธิทางวิชาการรวมกับเครือขายในแนวทางท่ีถูกตองแลว ให ยืนยันดวยหนังสือ ถึง

ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา  สําเนาสง สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เพื่อทํางานรวมกัน 
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Q: เจาหนาท่ีขอใหสงสําเนาแผนหลายชุด ทําอยางไร 

A: ยืนยันกับเจาหนาท่ีสงแผน 1 ชุด เหมือนกับบานเรียนอื่น (สํานักงานมีหนาท่ีดําเนินการพิจารณา

อนุญาต ดังนั้นการสําเนาแผน อยูในขอบเขตหนาท่ีของสํานักงานไมใชเปนภาระของผูจัดการศึกษา) 

 
Q: ในกรณีท่ีซื้อคอรสการศึกษาแบบโฮมสคูลท่ีใชระบบจากอเมริกาและวางแผนสอบวุฒิจากอเมริกาเลย

หรือ อาจสอบ GED ท่ีมีสอบไดในเมืองไทย จําเปนไหมท่ีจะตองไปแจงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี

ครอบครัวเราสังกัดอยูวาจะทําโฮมสคูล 

A: ครอบครัวสามารถเลือกได คือ (1) สามารถยื่นขอจัดการศึกษาแบบบานเรียนในประเทศไทย เพื่อเปน

นักเรียนในการสนับสนุนของรัฐ โดยอางอิงการจัดการศึกษาตามความตองการของผูเรียน และแทรก

วิชาท่ีจะสอบ GED ในแผนการศึกษา เพื่อการไดรับสิทธิของการเปนผูเรียนในประเทศไทย และหาก

ผูเรียนตองการเปล่ียนแปลงทิศทางระหวางการเรียนรู ก็สามารถปรับแผนใหผูเรียนได หรือ           

(2) ครอบครัวสามารถทําไดเลยโดยไมตองขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ถือเปนการศึกษา

ตามอัธยาศัย เมื่อสอบ GED ผานก็สามารถนําผลสอบไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได โดยควรตรวจสอบ

เกณฑในการสมัครสอบ GED และเกณฑของมหาวิทยาลัยท่ีมีการรับรองผลGEDในการเขาศึกษาตอได 
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Q: พอกับแมทํางานประจํา แตอยากใหลูกเรียนแบบโฮมสคูล จะทําไดไหม และควรจะทําอยางไร 

A: ไมมีขอจํากัดในการทํางานประจําของพอแม ผูจัดคือผูอํานวยการใหเกิดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู

จัดไดตามความตองการของผูเรียนท่ีสามารถจัดการไดในทุกเวลาทุกสถานท่ี สามารถบริหารจัดการ

หรือมอบหมายใหมีบุคคลดูแล/ไปรวมกิจกรรมการเรียนรูตามกําหนดการท่ีวางแผนรวมกัน   
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  ร่วมกัน   เป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสุขภาวะสังคมไทย 
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 เ มื ่อ เ กิ ด ป ัญ ห า เ ร่ื อ ง สิ ท ธิ ต่ า ง ๆ  
สามารถขอคําแนะนํา จาก เครือข่ายท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือ เว็บไซต์สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย หรือ เมื่อมีเหตุแห่งการทํางานเกินขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ให้หารือกับเครือข่าย และส่งจดหมายร้องเรียน ได้ท่ี 
 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 

120 หมูท่ี 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง  

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพทสายดวน 1377 หรือ 0-2141-3978-83 

http://www.nhrc.or.th/Complaints/How-to-complaints.aspx 
 
 

พร้อมกับ ส่งสําเนาหนังสือถึง : สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 
เพื่อติดตามการทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการในการรักษาสิทธิ 
 ติดต่อเรา  :  www.alternativeeducation.or.th                                                    

http://www.nhrc.or.th/Complaints/How-to-complaints.aspx
http://www.alternativeeducationthailand.or.th/

