
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวรุ่งสรุีย์ เทียมวัน  

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 



คำนำ 

 คู ่มือปฏิบัติงานฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นโดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงาน กลุ ่มส่งเสริม                    
การจัดการศึกษา ใช้เป็นคู่มือ แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดเวลาการทำงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้
ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสามารถทำให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานทางการศึกษาต่อไป 
 ผู ้จ ัดทำหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าคู ่ม ือปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของบุคคล ครอบครัว  
Homeschool) องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอี่นๆ  เล่มนี้ 
คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานการศึกษานอกระบบ 

 
1. ชื่อกระบวนงาน งานการศึกษานอกระบบ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัยและ                  
ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 

2.2 เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2.3 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยง  

ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.4 เพ่ือส่งเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพร่รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา 
2.5 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษามีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

3. ขอบเขตของงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจ               
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง                         
ติดตามประเมินผล ปรับปรุงเชื่อมโยงการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
4. คำจำกัดความ 
 การศึกษานอกระบบ หมายถึง เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง
อายุและสถานที่โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย์ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ 

5.2 มีขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.3 วางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.4 ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
อย่างทั่วถึง 

5.5 ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษา              
นอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5.6 สรุปรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
7.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

8 .แบบสรุปมาตรฐานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

การขอส่งนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับเข้าศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. ชี่อกระบวนการ การขอส่งนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับเข้าศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
    การศึกษา ตามอัธยาศัย 
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กท่ีไม่สามารถเรียนในสถานศึกษาปกติได้ ได้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ขอบเขตงาน 
 การกำหนดขั้นตอนการขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดส่ง
เด็กท่ีไม่สามารถเรียนในสถานศึกษาปกติได้ไปเข้าเรียน กศน. เพื่อให้เด็กท่ีขาดโอกาสได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ 
4. คำจำกัดความ 
 1) นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หมายถึง นักเรียนที่มีปัญหาทางครอบครัว นักเรียนที่มีปัญหา    
ทางร่างกาย , สติปัญญา 
 2) ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ปกครอง นักเรียนที่ประสงค์ขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 3) เจ้าหน้าที่  หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา                   
เขต 1   
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) ผู้ปกครอง ยื่นคำร้องขอให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเด็กไปเข้าเรียน กศน. พร้อมเอกสาร             
ที่เก่ียวข้อง 
 2) เจ้าหน้าที่ตรวจคำร้องของผู้ปกครองพร้อมเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา  มารดา 
  - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา 
  - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  )ถ้ามี)  
  -  สำเนาหลักฐานการศึกษา 
 3) เจ้าหน้าที่ทำหนังสือส่งตัวเด็กเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือลงนาม 
 4) เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ ส่งตัวเด็กให้ผู้ปกครอง 
 5) เจ้าหน้าที่จัดเก็บสำเนาหนังสือส่งตัวเด็กใส่แฟ้มเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 .Flow Chart 
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองส่งมอบนักเรียนเข้าเรียนต่อ กศน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    อนุญาต                                                             ไม่อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

1.ผู้ปกครองและนักเรียน  
ยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ 
เข้าศึกษาต่อ กศน. พร้อม
หลักฐาน  )ภายใน 10 นาที) 
 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความถูกต้องของคำร้อง
ขอย้ายไปเรียน กศน. 
)ภายใน 10 นาที) 

กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและมี
ทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่บรกิารของ 

สพป.อย.1 
)ภายใน 10 นาที) 

กรณเีอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ได้มทีะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่บรกิาร 

ของ สพป.อย.1 
)ภายใน 10 นาที) 

3. เจ้าหน้าทีจ่ัดทำหนังสือมอบตัว 
          เข้าเรียน กศน.  

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 
)ภายใน 30 นาที) 

4. ผู้ปกครองรับหนังสือมอบตัว 
ไปยื่นต่อหน่วยงาน กศน. 

สิ้นสุด 

 



 
7. แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
  - แบบคำร้องขอส่งเด็กเข้าเรียน กศน. 
  - สำเนาวุฒิการศึกษา เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน )ปพ.1) 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 60 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

1 .ชื่องาน การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน                        
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
2 .วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ                                      
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  

2.2 เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถาน ประกอบการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการศึกษา  

2.3 เพ่ือเป็นการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
3 .ขอบเขตของงาน  

3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
3.2 การยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษา  
3.3 การจัดทำแผนการจัดการศึกษา  
3.4 การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
3.5 การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา  
3.6 การกำกับ และติดตามการจัดการศึกษา  
3.7 การยกเลิกการจัดการศึกษา 

4 .คำจำกัดความ  
4.1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บิดามารดา หรือบิดา                

หรือมารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตนเอง โดย เป็นผู้สอนด้วยตนเอง 
หรือเป็นผู้อำนวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  

4.2 การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดตั้งศูนย์การเรียน เพ่ือจัดการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
5 .ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

5.1 ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ในการ                  
จัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 

5.2 ผู้จัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา 
และสถานประกอบการ ฯลฯ  

5.3 จัดทำแผนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  

5.4 ขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตในการอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ  

5.5 การจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง  

5.6 การตัดสินและรับรองผลการศึกษา 5.7 กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา และรายงานผล 
 



6 .Flow Chart 
 

 
 
7 .แบบฟอร์มที่ใช้  

7.1 แบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
7.2 แบบอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
7.3 รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
7.4 แบบคำสั่งให้เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
7.5 แบบยื่นคำขออนุญาตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนโดยสถาน ประกอบการ  
7.6 แบบขออนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ  
7.7 รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ  
7.8 แบบคำสั่งให้เลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ  
7.9 แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  
7.10 แบบบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน  
7.11 แบบรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียน  
7.12 แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
7.13 แบบบันทึกการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
7.14 แบบประเมินผลโดยครอบครัว  
7.15 ทะเบียนนักเรียน  
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 

รายการ กำหนดการ 
1. การยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีละ               
2 ครั้ง  
1) กลุ่มส่งเสริมฯ ให้คำแนะนำรายละเอียดในการเตรียมการ                
เพ่ือขออนุญาต  
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
2) ผู้ประสงค์ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว ส่งแบบ                     
ยื่นความประสงค์ขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว                      
พร้อมแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและเอกสารประกอบ  
3 )คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผน                    
การจัดการศึกษา 

ครั้งที่ 1 เมษายน - พฤษภาคม  
ครั้งที่ 2 กันยายน - ตุลาคม  

2. การยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
1) บ้านเรียนยื่นคำร้องขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวฯ  
พร้อมแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับการครบถ้วนสมบูรณ์  
2) กลุ่มส่งเสริมฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขออนุญาต  
3 )นำเสนอคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยครอบครัว  

ครั้งที่ 1 เมษายน - พฤษภาคม  
ครั้งที่ 2 กันยายน - ตุลาคม  

3. การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  มกราคม - ธันวาคม  
4. การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัว  
1) บ้านเรียนส่งรายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมายัง
สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
2) เขตพ้ืนที่ฯ ประเมินตรวจยืนยันผลการเรียน โดยการสังเกต 
สัมภาษณ์ แฟ้มสะสม ผลงาน ร่องรอยหลักฐานและประเมิน            
สภาพจริงผู้เรียน โดยคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลฯ  
3) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  

กุมภาพันธ์  
 
 
มีนาคม  
 

4. แจ้งผลการประเมิน  เมษายน - พฤษภาคม  
5. สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปี  เมษายน  

 
8 .เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
8.4 ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
8.5 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

 
 


