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บัญชเีปลีย่นแปลงแก้ไข 
คู่มือการจดัการศกึษาวา่ดว้ยสทิธิของบุคคล องคก์รวชิาชีพ องคก์รชุมชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานในศูนยก์ารเรยีน  

และแนวทางการด าเนนิงานการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครวั 
อนมุัตเิมื่อวนัที ่24 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

แก้ไขเปลีย่นแปลงครั้งที ่1/2563 

1. คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 หน้า 17  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 แก้ไขเป็น 

“คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนต้องเป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบ

โรงเรียนปกติ หรือผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในศูนย์การเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

“คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนต้องเป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบ

โรงเรียนปกติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

2. คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 หน้า 15 
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 แก้ไขเป็น 

“คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนต้องเป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบ

โรงเรียนปกติ หรือผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในศูนย์การเรียน” 

“คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนต้องเป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบ

โรงเรียนปกต”ิ 

3. คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 หน้า 17 
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 แก้ไขเป็น 

“คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนต้องเป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบ

โรงเรียนปกติ หรือเป็นผู้มีความต้องการเข้าศึกษาในศูนย์การเรียน 
ในกรณีศูนย์การเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้

จดทะเบียนในประเทศไทยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน” 

 “คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนต้องเป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบ

โรงเรียนปกต*ิ 
ในกรณีศูนย์การเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้

จดทะเบียนในประเทศไทยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน” 

*หมายเหตุ กรณีคุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่ได้มีการก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเทียบเคียงกับประกาศคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขององค์กรเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
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4. แนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562** 

หนา้ ฉบบัพมิพค์รั้งที ่2 พ.ศ. 2563 แก้ไขเปน็ 
7  
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หนา้ ฉบบัพมิพค์รั้งที ่2 พ.ศ. 2563 แก้ไขเปน็ 
11 2.3 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บทบาทและ

หน้าที่ มีดังนี ้
4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไป

อย่างมีระบบและมีคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ครอบครัวผู้จัดการศึกษา ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ทั้งนี้ อาจ
ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านเรียน/ ภาคเครือข่ายการศึกษา
ทางเลือก เป็นต้น 

2.3 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บทบาทและ
หน้าที่ มีดังนี ้

4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไป
อย่างมีระบบและมีคุณภาพ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ครอบครัวผู้จัดการศึกษา ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

13 บทบาทหน้าที่ของบิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา มีดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อม 

1.1 ส ารวจความพร้อมของครอบครัวในการจัดการศึกษา เช่น  
การใช้ทรัพยากรต้นทุนของครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ การเข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจ
กับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  

บทบาทหน้าที่ของบิดา/มารดา/ผู้จัดการศึกษา มีดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อม 

1.1 ส ารวจความพร้อมของครอบครัวในการจัดการศึกษา เช่น  
การใช้ทรัพยากรต้นทุนของครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ การเข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจ
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 

19 2. การยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะท างานวิชาการ เพ่ือการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญหรือเครือข่ายการศึกษา
ทางเลือกเพ่ือร่วมเป็นคณะท างาน โดยอาจก าหนดจ านวน สัดส่วน 
และการเห็นพร้อมร่วมกันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ครอบครัว เพ่ือร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสม การส่งเสริม

2. การยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะท างานวิชาการ เพ่ือการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด เพ่ือร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าที่
เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผล ซึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัด
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หนา้ ฉบบัพมิพค์รั้งที ่2 พ.ศ. 2563 แก้ไขเปน็ 
คุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ซึ่งให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 2 (7) ที่ระบุให้แผนการจัดการศึกษามาจาก
ครอบครัวและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาร่วมกัน ก าหนด
ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาของครอบครัวให้ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือให้เป็นแผนการจัด
การศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 2 (7) ที่ระบุให้
แผนการจัดการศึกษามาจากครอบครัวและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาร่วมกัน ก าหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ  
และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวให้
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาร่วมกัน เพ่ือให้เป็นแผนการจัดการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ 

21 2.4 เวลาในการยื่นความประสงค์  ครอบครัว สามารถยื่นความประสงค์
จะขออนุญาตจัดการศึกษาได้ตามความพร้อมของครอบครัวหรือ 
ปีละสองครั้ง โดยสอดคล้องกับการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
เพ่ือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการรับ
เงินอุดหนุน ซึ่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้จัดสรรงบประมาณให้ปีการศึกษาละสองภาคเรียนคือภาคเรียน 
ที่หนึ่ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และภาคเรียนที่สอง 
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 

2.4 เวลาในการยื่นความประสงค์ 
ครอบครัวสามารถยื่นความประสงค์จะขออนุญาตจัดการศึกษา

ได้ปีละสองครั้ง โดยสอดคล้องกับการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
เพ่ือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการรับ
เงินอุดหนุน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรร
งบประมาณให้ปีการศึกษาละสองภาคเรียนคือภาคเรียนที่หนึ่ง ระหว่าง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และภาคเรียนที่สอง ระหว่างเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน 

24 แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ของ
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาท่ีไม่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินความรู้  ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่ที่มีความรู้ด้านการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว คณะกรรมการฝ่ายผู้ขอจัดการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ข้าราชการครู ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ของ
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาที่ไม่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
1. แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินความรู้  ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ข้าราชการครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าหนด 
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3.5.2 ภารกิจการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3.5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบยืนยันผลการเรียน ผลการวัดและ
ประเมินผู้เรียน ซึ่งผู้ประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรท าความ
เข้าใจกับครอบครัวในหลักการประเมิน ควรสร้างข้อตกลงกับ
ครอบครัว โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ คณะกรรมการควร
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวตามแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก หรือเป็นบุคคล
ที่ติดตามการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนอยู่เสมอ สัดส่วนของ
คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายควรเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากับครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ที่เห็นพ้องร่วมกัน 
ระดับปฐมวัยควรมีจ านวนกรรมการ 3 - 5 คน ระดับประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 – 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรมี
จ านวนกรรมการ จ านวน 5 – 7 คน หรือตามความเหมาะสม  
และด าเนินการดังนี้ 

3.5.2 ภารกิจการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบยืนยันผลการเรียน ผลการวัดและ
ประเมินผู้ เรียน คณะกรรมการควรประกอบด้วยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิ เทศก์ นักวิชาการศึกษา 
ข้าราชการครู ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือปฏิบัติหน้าที่ด้านหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดการศึกษา
ศึกษาโดยครอบครัว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนดตามความเหมาะสม ส าหรับจ านวนกรรมการระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรมีจ านวนกรรมการ  
3 – 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีจ านวนกรรมการ 5 – 7 คน 
และด าเนินการดังนี้ 
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 **หมายเหตุ ภาคีเครือข่ายบ้านเรียน/ภาคเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ไม่ควรเข้ามาอยู่ในระบบการท างานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เนื่องจากภาคีเครือข่ายบ้านเรียน/ภาคเครือขา่ย
การศึกษาทางเลือกมิใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนและการจัดการศึกษาโดยตรง ตามความเห็นของ สพป.กทม. ที่ ศ ธ 04230/0472 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563  
สอดคล้องกับความเห็นของ สน. ตามหนังสือ สน. ที่ 04285/1597 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีความเห็นว่า การที่บ้านเรียนสวนสนุกจะน าบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ครอบครัวตามที่
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ก าหนด เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดท าแผนการจัดการศึกษากับ สพป. ลพบุรี เขต 1 ไม่ชอบด้วย
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว 


