
 

 
  

 
 
 
 

 
คู่มือการให้บริการ  

การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยครอบครัว 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบงาน 

นายวิเชียร ธรรมยา 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ 

เสนอคณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวดัพจิารณา 

งานให้บรกิาร 

ขออนุญาตจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐานโดยครอบครัว 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติตำมเอกสำรของผู้ยื่นค ำขอจัดกำรศึกษำ 

จัดท ำหนังสือและลงนำมอนุญำตโดย
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

30 นำที 

2 วัน 

15 วัน 

2 วัน 

สรุประยะเวลำท่ีใช้ในกำรให้บริกำร รวม 19 วัน 



คู่มือส ำหรับประชำชน  :  การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1. ชื่อกระบวนงำน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547   
3) ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการท่ัวไป 
 

7. พื้นที่ใหบ้ริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☐ สถาบันการศึกษา 

  ☐ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

   ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 
 

8.  กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
     กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 
หน่วยเวลำ 30 วัน 

 

9.  ข้อมูลสถิติ     - 
 

ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) 

 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว   Home School  
  



11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

สถำนที่ให้บริกำร  
  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
  ต.ดงมะดะ  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  57250 

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

    ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
    วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี   วันศุกร์ 

   ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์ 

   ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
    มีพักเท่ียง 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น.    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 น. 
  หมำยเหตุ:       
12.   หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข 

แนะน าให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนท่ี 1 ระหว่าง
เดือนเมษายน – พฤษภาคม และภาคเรียนท่ี  2  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับ
เงินอุดหนุนประจ าปีการศึกษา 

1.  สถานท่ียื่นค าขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษา 
ให้ยื่นความประสงค์ ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีภูมิล าเนา  หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้าน

อยู่ท่ีหนึ่ง แต่มีถ่ินพักอาศัยในปัจจุบันอีกท่ีหนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานท่ีจัดการศึกษา ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้  โดยยื่นค าขออนุญาตได้ ดังนี้ 

- ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถย่ืนท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
2. จัดท าแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ

สถานศึกษาท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีมอบหมาย  โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขอ
อนุญาตอย่างน้อย 9 รายการ  ดังนี ้

              2.1 ช่ือศูนย์การเรียน 
              2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 



              2.3 ท่ีต้ังศูนย์การเรียน  
              2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
              2.5 ระดับการศึกษาท่ีจัดในกรณีท่ีเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
              2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
              2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
              2.8 รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน 
              2.9 ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอื่น (ถ้ามี) 
3.  ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษาร่วมกับส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาก่อนยื่นค าขอ 
4. ในกรณีท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการ

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
             5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะ 
เวลาให้ 
บริการ 

หน่วยเวลา 
(นาที 

ช่ัวโมง วัน 
วันท าการ 
เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/

กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 

30 
 

นาที ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

 

2 การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นค าขอจัด
การศึกษา 

15 วัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

11 วัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

 

4 การลงนาม
อนุญาต 

จัดท าหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

3 วัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน  



14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
     ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน      หน่วยของเวลำ        

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

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 
กรณีมอบผู้จัดการศึกษา/
รับรองส าเนาถูกต้อง 

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

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

5 สูติบัตร กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ ของผู้เรียน/รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว 
ท่ีได้จัดท าร่วมกับ สพท.
หรือสถานศึกษาท่ี
มอบหมาย 

 1 2 ชุด 1) รายละเอียดของ
แผนฯเป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 วุฒิการศึกษาของ
ผู้จัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่ต่ า
กว่าระดับมัธยมศึกษา



ท่ี 
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

 ตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 2) รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

3 ใบประเมิน ใบรับรอง
ความรู้ความสามารถ 
ของผู้จัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่ า
กว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือ
เทียบเท่า   2) รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

4 แผนผังท่ีต้ังสถานท่ี 
จัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยครอบครัว 

 1 2 ฉบับ 1) ระบุที่ต้ัง แผนผัง
สถานที่อย่างชัดเจน 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

5 เอกสารหลักการศึกษา 
(ปพ. 1) 
 

 1 2 ฉบับ 1) กรณีที่ผู้เรียนลาออก
จากการศึกษา 
ในระบบ 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

6 เอกสารการขอย้าย
สถานท่ีเรียน 
 

 1 2 ฉบับ 1) กรณีที่ผู้เรียนลาออก
จากการศึกษา 
ในระบบ 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

7 หลักฐานการเรียนรู้
เดิม 

 1 2 ฉบับ 1) กรณีผู้เรียนย้ายจาก
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

8 รูปถ่ายผู้เรียน 
หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว   

 3       ฉบับ  (ไม่เกิน 6 เดือน) 

9 ใบรับรองแพทย์  1 2 ฉบับ 1) กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียน 
ไม่สามารถศึกษา 
ในระบบได้/ 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 



16. ค่ำธรรมเนียม 
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)        
หมำยเหตุ       

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ต าบล  

ดงมะดะ  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1579 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
 

ตัวอย่าง 
แบบยืน่ความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
ระดับ /................................................สพป./สพม.............................................  

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

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

เรื่อง ยื่นควำมประสงค์ขอจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยครอบครัว ร่วมกับ สพป /.สพม.  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ........................................................เขต .......  

  ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว..................................)................................................................  
เลขประจ ำตัวประชำชน .......................................................................อำชีพ.....................................................  
ท่ีอยู่ท่ีปรำกฏตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี .....................................ถนน.....................................................................  
ซอย .........................................ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ/เข ต........................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท์...............................E-mail………………………………………………………. 
ถิ่นที่พักอำศัยเป็นประจ ำอยู่ในปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี ........................................ถนน.............................................  
ซอย .........................................ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ/เขต...........................................  
จังหวัด.........................................โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์มือถือ……………………………………. 
โทรสำร.....................................................................E-mail……………………………………………………………………. 

มีความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับสพป /.สพม . ให้แก่ 
   ด .ช. ,ดญ นำย นำงสำว.................................................................................................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................  
ระดับก่อนประถมศึกษำ /ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ...........................เป็นต้นไป  



   โดยมีผู้จัดการศึกษา คือ 
   นำย  ,นำง ,นำงสำว .........................................เลขประจ ำตัวประชำชน...............................  
วุฒิกำรศึกษำ .....................................สถำบัน...............................................................ปี พ.ศ................ .  
อยู่บ้ำนเลขที่ ..................................ถนน............................................ซอย.................................................  
ต ำบล /แขวง.........................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................  
สถำนที่จัดกำรศึกษำ เลขที่ ................ถนน.......................................ซอย................................................  
ต ำบล /แขวง.........................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................  
โทรศัพท์ ...................................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................................  
โทรสำร ..................................................................... E-mail……………………………………………………………………. 
 
 
  พร้อมนี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำมำด้วยแล้ว ดังนี้  
      ส ำเนำ หรือภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำนของครอบครัว  ,ผู้เรียนและผู้จัดกำรศึกษำ  
    ส ำเนำ หรือภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนของครอบครัว  ,ผู้เรียนและผู้จัดกำรศึกษำ  
    ส ำเนำ หรือภำพถ่ำยสูติบัตรของผู้เรียน 
    ส ำเนำหลักฐำนวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของผู้เรียน 
      ท่ีต้ัง และแผนผังสถำนท่ีจัดกำรศึกษำ 
    ส ำเนำหลักฐำนวุฒิกำรศึกษำของผู้จัดกำรศึกษำ 
    แผนกำรจัดกำรศึกษำ  
    อื่น ๆ (โปรดระบุ ).............................................................................................................  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
      ลงช่ือ .......................................................ผู้ยื่นค ำควำมประสงค์  
              .......()................................................  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตัวอย่าง  
แบบยืน่ค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

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

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

เรื่อง ขออนุญำตจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยครอบครัว  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ........................................................เขต .......  

  ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว..................................................................................................)  
เลขประจ ำตัวประชำชน ...............................................วุฒิกำรศึกษำอำยุ.............ปี ..........................................  
อำชีพ ................................................................ท่ีอยู่ท่ี ปรำกฏตำมทะเบียนบ้ำน................................................. 
ถิ่นที่พักอำศัยเป็นประจ ำอยู่ในปัจจุบัน ...............................................................................................................  
   มีความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่ 
   ด .ช. ,ด .นำงสำวญ, นำย, .......................................................................................................  
เลขประจ ำตัวประชำชน ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................  
ในระดับกำรศึกษำ ช้ัน   ..............................................ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ.............................เป็นต้น ไป 
   ผู้จัดการศึกษา คือ 
   นำย  ,นำง, นำงสำว .........................................เลขประจ ำตัวประชำชน...............................  
วุฒิกำรศึกษำ .........................................สถำบัน........................................................................................  
อยู่บ้ำนเลขที่ ..................................ถนน............................................ซอย.................................................  
ต ำบล /แขวง.........................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................  
สถำนที่ซึ่งใช้จัดกำรศึกษำ เลขที่ ............................ซอยถนน...................................................................  
ต ำบล /แขวง.........................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................  
พร้อมนี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำมำด้วยแล้ว ดังนี้  
      1. ส าเนา หรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน 
    2 .ท่ีต้ัง และแผนผังสถานท่ีจัดการศึกษา 
    3. ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา  
    4. แผนการจัดการศึกษา  
      5. ส าเนาหรือภาพถ่ายสูติบัตรของนักเรียน 
    6. ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
    7. อื่น ๆ )โปรดระบุ........................................................................................................... (  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
      ลงช่ือ .......................................................ผู้ ยื่นค ำขออนุญำต 
                   ).......................................................(  

 
รูปถ่ำย 
นักเรียน 



 
ตัวอย่าง 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัว 
 ช่ือ – สกุล  บิดา ......................................................................วุฒกิารศึกษา...........................................  
 ประสบการณ์ ...........................................................................................................................................  
 อายุ ..........................................................อาชีพ.......................................................................................  
 ท่ีอยู่ .........................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ช่ือ – สกุล  มารดา ...................................................................วุฒกิารศึกษา...........................................  
 ประสบการณ์ ...........................................................................................................................................  
 อายุ ..........................................................อาชีพ.......................................................................................  
 ท่ีอยู่ .........................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
2.  ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เรียน 
 2. 1 ระบุข้อมูลของผู้เรียน  
  ช่ือ – สกุล ผู้เรียน ...........................................................................................................................  
  วัน เดือน ปีเกิด ...................................................................อายุ......................................................  
  ประวัติการศึกษา )กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน(  
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
 2.2 (ระบุการพัฒนาการของผู้เรียน/ความสามารถพิเศษ/ความต้องการพิเศษ)พัฒนำกำรเรียนของผู้เรียน  
    พัฒนาการตามวัย 
    พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ 
    พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ 
3.  ระดับกำรศึกษำที่จัด 
 .................................................................................................................................................................  
 เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว 
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
4.  จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 



 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
5.  รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ )โปรดระบุ (  
   จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน หรือ
ครอบครัวอื่น และมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน 
   จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอืน่ โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากรใน
โรงเรียนหรือเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้า
สู่ระบบโรงเรียน 
   จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน เป็นการจ าลองสังคมเล็ก   เช่ือว่าการ
เช่ือมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้ 
   อื่น ๆ ระบุ ......................................................................................................................................  
6.  โครงสร้ำงเวลำเรียน  
 .................................................................................................................................................................  
7.  กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กลุ่มประสบกำรณ์  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
8.  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
9.  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
10.  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
11.  อื่น ๆ  )(ครอบครัวสำมำรถเพิ่มเติมรำยละเอียดที่เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อ(ผู้เรียนได้  
 .................................................................................................................................................................  
 
 
 
 



กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กลุ่ม
ประสบกำรณ์ 

เป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียนที่มุ่งหวัง
ภำคเรียน /ชั้นปี/

ช่วงชั้น 

กิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

หลักฐำนร่องรอย
จำกกำรเรียนรู้ 

 
 

    

 
  หมายเหตุ Fileคู่มือการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. ฉบับใหม่ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


