
ครอบครัวติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือขอค าแนะน าในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว

คณะท างานวิชาการ/คณะท างานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า หรือมีส่วนร่วม หรือปรับปรุงแก้ไข

ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา

ครอบครัวย่ืนค าขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมแผนการจัดการศึกษา ที่ปรับปรุงแก้ไข
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน า 

โดยส่งท่ีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
แจ้งครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาทราบ 
จัดท าบัตรนักเรียน และประสานสิทธิ 

ประโยชน์การศึกษาให้กับผู้เรียน

กลุ่มนโยบายและแผน ส่งข้อมูลให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เพื่อของบประมาณ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย์
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ครอบครัว

หรือผู้จัดการศึกษา

ครอบครัวท าหนังสืออุทธรณ์ ทบทวนมติ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

พิจารณาโดยด่วน

กรณีไม่อนุญาต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
แจ้งครอบครัว สามารถใช้สิทธิการฟ้อง

ต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

อนุญาต ไม่อนุญาต



คู่มือสำหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ 

---------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 

1. ช่ือกระบวนงาน  การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
3. ประเภทของงานบริการ   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ   การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง 

4.1 กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
4.2   คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
4.3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ.2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

6. ระดับผลกระทบ      บริการท่ีมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม       บริการท่ัวไป 
7. พื้นที่ให้บริการ        ส่วนกลาง        ส่วนภูมิภาค        ท้องถิ่น          สถาบันการศึกษา 
                                ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)   
                                ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)           ต่างประเทศ  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)  

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ  หน่วยเวลา 30 วัน 

ส่วนของคู่มือประชาชน 
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) 

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว Home School 
10. ช่องทางการให้บริการ 

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 จุน พะเยา 56150 
เวลาเปิดให้บริการ     เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
     วันจันทร์    วันอังคาร   วันพุธ        วันพฤหัสบดี       วันศุกร์  
     วันเสาร์   วันอาทิตย์ 
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ   มีพักเท่ียง 
เวลาเปิดรับคำขอ เวลาเปิดรับคำขอ 08.30 น. 

    เวลาปิดรับคำขอ  16.30 น. 
หมายเหตุ : - 

   



 

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
แนะนำให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ได้ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด - ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจำปี 
การศึกษา 

1)  สถานท่ียื่นคำขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษา 
ให้ยื่นความประสงค์ ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีภูมิสำเนา หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ท่ีหนึ่ง 

แต่มีถิ ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซึ ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื ่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ โดยยื่นคำขออนุญาตได้ ดังนี้ 
 - ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถย่ืนท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
2)  รายละเอียดของเอกสารคำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การจัดศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว กรณีท่ัวไป ประกอบด้วย 
(1) ช่ือ - ช่ือสกุลของครอบครัว 
(2) ช่ือ - ช่ือสกุลของผู้เรียน 
(3) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
(4) ท่ีต้ังและแผนผังสถานท่ีซึ่งใช้จัดการศึกษา 
(5) ) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ของผู้จัดการศึกษาเว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์  
ในการจัดการศึกษา 

(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(7) แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย  

หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
3) กรณีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ ให้นำหลักฐานการศึกษา (ปพ. 1), เอกสารการขอย้ายสถานท่ี 

เรียนจากสถานศึกษาเดิม, ชื่อ - สกุลครอบครัว, ชื่อ - สกุลผู้เรียน, สำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและ
ผู้เรียน, แผนผังที่ตั้งสถานที่ ซึ่งใช้จัดการศึกษา, สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา, ระดับและประเภท 
การจัดการศึกษา, แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันกำหนดความมุ่งหมาย 
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาเดิมดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวกับผู้เรียนท่ียังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ 
 
 
 
 
 



 

4) กรณีผู้เรียน ที่เรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือจากการศึกษาโดย
ครอบครัว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ให้น่าหลักฐานการเรียนรู้เดิมเท่าที่มี ชื่อ - สกุลครอบครัว, ชื่อ - 
สกุลผู้เรียน,สำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน, ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา, 
สำเนาหลักฐานวุฒิ การศึกษาของจัดการศึกษา ระดับและประเภทการจัดการศึกษา, แผนการจัดการศึกษาท่ี
ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติมาประกอบการขออนุญาต เพื่อใช้ในการประเมินเทียบโอนภายหลังการได้รับอนุญาตต่อไป 

5) การจัดทำแผนการจัดการศึกษาครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาต้องจัดทำแผนการศึกษาร่วมกับ
สำนักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาก่อนยื่นคำขอ โดยมีองค์ประกอบดังนี ้

(1) ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว  
(2) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
(3) ระดับการศึกษาท่ีขอจัด 

  (4) จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
(5) รูปแบบการจัดการศึกษา 
(6) การจัดสาระการเรียนรู้ 
(7) การจัดกระบวนการเรียนรู ้
(8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

6) ในกรณีท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการภายใน 
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกำหนด 

7) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภท ขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ 

30 นาที สพป.พะเยา เขต 2 - 

2 การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสาร
ของผู้ย่ืนคำขอจัดการศึกษา 

15 วัน สพป.พะเยา เขต 2 - 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา 

12 วัน สพป.พะเยา เขต 2 - 

4 การลงนามอนุญาต จัดทำหนังสือและลงนามอนุญาต 
โดยผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 วัน สพป.พะเยา เขต 2 - 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน (หน่วยเวลา) 

13. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน – หน่วยของเวลา 
 



 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
 14.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกจากหน่วยงานภาครัฐ 

(เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง) 
 14.2 เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

(เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง) 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสารสำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน 1 2 ฉบับ ของบิดา มารดา 
2 บัตรประจำตัวประชาชน 1 2 ฉบับ ของผู้จัดการศึกษา  

กรณีมอบผู้จัดการศึกษา 
3 สำเนาทะเบียนบ้าน - 2 ฉบับ ของบิดา มารดา 

และผู้เรีนน 
4 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ 1 2 ฉบับ ถ้ามี 
5 สูติบัตร 1 2 ฉบับ ของผู้เรียน 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสารสำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แผนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว
ที่ได้จัดทำร่วมกับ สพท. หรือสถานศึกษา
ที่มอบหมาย 

1 2 ชุด รายละเอียดของแผนฯ 
ต้องเป็นไปตามท่ีกำหนด
ในกฎกระทรวง 

2 วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 1 2 ชุด ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 

3 ใบประเมิน ใบรับรองความรู้ความสามารถ
ของผู้จัดการศึกษา 

1 2 ชุด กรณีที่ผู้จัดมีวุฒิต่ำกว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 

4 แผนที่ต้ังสถานที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว 

1 2 ฉบับ ระบุที่ต้ัง แผนผังสถานที่
อย่างชัดเจน 

5 เอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) 1 2 ฉบับ กรณีที่ผู้เรียนลาออกจาก
การศึกษาในระบบ 

6 เอกสารการขอย้ายสถานที่เรียน 1 2 ฉบับ กรณีที่ผู้เรียนลาออกจาก
การศึกษาในระบบ 

7 หลักฐานการเรียนรู้เพ่ิมเติม 1 2 ฉบับ กรณีผู้เรียนย้ายจาก
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

8 รูปถ่ายผู้เรียน หน้าตรง ขนาด 1 น้ิว 3  รูป ไม่เกิน 6 เดือน 
9 ใบรับรองแพทย์ 1 2 ฉบับ กรณีแพทย์ระบุความเห็น

ว่าผู้เรียนไม่สามารถศึกษา
ในระบบได้ 



 

15. ค่าธรรมเนียม 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม     ไม่มีค่าธรรมเนียม 
ร้อยละ      ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีซ่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)  - 
หมายเหตุ – 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
- ร้องเรียนด้วยตนเอง 
- ไปรษณีย์ ท่ี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน 

จังหวัดพะเยา 56150 จุน พะเยา 56150 
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