
สรุปขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ครอบครัวหรือผู้จดัการศึกษาติดตอ่กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา เพือ่ขอค าปรึกษาแนะน า 

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 

คณะท างานวิชาการ/คณะท างานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า หรือมสีว่นร่วม หรือปรับปรุงแก้ไข 

ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวหรือผูจ้ัดการศึกษา 
 

ครอบครัวปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าคณะท างานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุงแก้ไข 

 
ครอบครัวยื่นค าขออนุญาตจดัการศึกษาพร้อมแผนการจัดการศึกษา ท่ีปรับปรุงแก้ไข 

ตามที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน า โดยส่งที่กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการ

จังหวัด 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
แจ้งครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาทราบ 
จัดท าบัตรนักเรียน และประสานสทิธิ 

ประโยชน์การศึกษาให้กับผูเ้รียน 

ครอบครัวท าหนังสืออุทธรณ ์
ทบทวนมติ คณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัด 

กลุ่มนโยบายและแผน ส่งข้อมูลให ้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เพื่อของบประมาณ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

พิจารณาโดยด่วน 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ครอบครัว 

หรือผู้จดัการศึกษา 

กรณไีม่อนุญาต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แจ้งครอบครัว สามารถใช้สิทธิการฟ้อง 

ต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ : นางณชสร  นิลทวี 
                 นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
                 มือถือ 094-194-6966  
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ขั้นตอนและระยะเวลาการเสนอขออนุญาตเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

1. ขั้นตอนและระยะเวลาการเสนอขออนุญาตเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
ที ่ ประเภท 

ขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ขั้นตรวจสอบ 
เพ่ือเตรียมการ 
จัดท าแผน 

ตรวจสอบค าขอและ
เอกสารประกอบ 
- ค าขอจัดท าแผน 
- ค าขอจัดการศึกษา 
- ตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ตามเอกสารของผู้ยื่น 
  ค าขอจัดการศึกษา 
 

30 นาท ี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

2 จัดท าแผน
ประกอบค าขอ 
จัดการศึกษา 

ร่วมจัดท าแผนการจัด
การศึกษา 
(กรณีครอบครัวยื่น 
ความประสงค์จัดท า 
แผนโดยครอบครัว 
กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา) 
 

10 วัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

3 การพิจารณา 
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

15 วัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

4 การลงนาม
อนุญาต 

จัดท าหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

3 วัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
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2. เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง/ก.มหาดไทย 1  - ฉบับ บิดา/มารดาผู้เรียน 
2 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง/ก.มหาดไทย 1  - ฉบับ ผู้จัดการศึกษา (กรณี

มอบผู้จัดการศึกษา) 
3 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง/ก.มหาดไทย 1  - ฉบับ บิดา/มารดา/ผู้เรียน 
4 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง/ก.มหาดไทย 1  2 ฉบับ ถ้ามี/รับรองส าเนา 

ถูกต้อง 
5 สูติบัตร กรมการปกครอง/ก.มหาดไทย 1  2 ฉบับ ผู้เรียน/รับรองส าเนา 

ถูกต้อง 
 

 
3. เอกสารประกอบค าร้องขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

ที ่ รายการเอกสาร 
ยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ที่ได้จัดท าร่วมกับ สพป. 
หรือสถานศึกษาที่มอบหมาย 

 1  2 ชุด 1) รายละเอียดของแผนฯ 
เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

2 วุฒิการศึกษาของผู้จัด 
การศึกษา 

 1  2 ชุด 1) ผู้จัดการศึกษาต้องมีวุฒิ 
ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
2) รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

3 ใบประเมิน ใบรับรองความรู้ 
ความสามารถของผู้จัด 
การศึกษา 
 

 1  2 ชุด 1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่ ากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง 
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3. เอกสารประกอบค าร้องขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ต่อ) 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4 แผนผังที่ตั้งสถานท่ีจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยครอบครัว 

 1  2 ฉบับ 1) ระบุที่ตั้ง แผนผัง สถานที่ 
อย่างชัดเจน 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

5 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
(ปพ.1) 

 1  2 ฉบับ 1) กรณีที่ผู้เรียนลาออก 
จากการศึกษาในระบบ 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

6 เอกสารการขอย้ายที่เรียน  1  2 ฉบับ 1) กรณีที่ผู้เรียนลาออก 
จากการศึกษาในระบบ 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

7 หลักฐานการเรียนรู้เดิม  1  2 ฉบับ 1) กรณีที่ผู้เรียนย้ายจาก 
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

8 รูปถ่ายผู้เรียนหน้าตรง 
ขนาด 1 นิ้ว 
 

 3  - รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 

9 ใบรับรองแพทย์  1  2 ฉบับ 1) กรณีแพทย์ระบุความเห็น 
ว่าผู้เรียนไม่สามารถศึกษา 
ในระบบได้ 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง 
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แบบยื่นความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
ระดับ.....................................................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
เขียนที่...................................................................... 

วันที่.............เดือน..............................................................พ.ศ........... ..... 

เรื่อง  ยื่นความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).............................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน.........................................................................อาชีพ............................. .......................................... 
ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขท่ี..........................ถนน.................................................................................. ................. 
ซอย...........................................ต าบล....................................................อ าเภอ/เขต.. ........................................................... 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................E-mail…………………………………………………….. 
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ าอยู่ในปัจจุบัน บ้านเลขที่........................ถนน..................................................................................  
ซอย...........................................ต าบล....................................................อ าเภอ/เขต.............. ............................................... 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มือถือ………………………………………….. 
โทรสาร................................................E-mail…………………………………………………………………………………………………………. 
 
มีความประสงค์ขอจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้แก่ 
  ด.ช., ด.ญ............................................................................................................................. ...................... 
เลขประจ าตัวประชาชน.........................................................................เกี่ยวข้องเป็น... ........................................................ 
ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา....................................เป็นต้นไป 
  โดยมีผู้จัดการศึกษาคือ 
  นาย, นาง, นางสาว................................................... ........เลขประจ าตัวประชาชน.................................... 
วุฒิการศึกษา.......................................................สถาบัน.................................................... ......................ป ีพ.ศ. ................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...................ถนน.....................................................................ซอย...................................... .............................. 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต................................... .............จังหวัด............................................... 
สถานที่จัดการศึกษา เลขท่ี.....................ถนน......................................................ซอย................... ........................................ 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด........................... .................... 
โทรศัพท์.......................................................................โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………………… 
โทรสาร................................................E-mail…………………………………………………………………………………………………………. 
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-2- 
 
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 ส าเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา 
 ส าเนา หรือภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา 
 ส าเนา หรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน 
 ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน 
 ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา 
 ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 
 แผนการจัดการศึกษา 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ ................................................ 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
      ลงชื่อ.....................................................................ผู้ยื่นความประสงค์ 
            (...................................................................) 
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แบบยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 
 

เขียนที่...................................................................... 

วันที่.............เดือน..............................................................พ.ศ........... ..... 

เรื่อง  ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).............................................................................................. ................ 
เลขประจ าตัวประชาชน........................................................อายุ..............ปี  วุฒิการศึกษา................. ................................. 
อาชีพ............................................ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน................... ................................................................ ..... 
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจ าอยู่ในปัจจุบัน....................................................................................... ........................................... 

   มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่ 
  ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว.......................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน.........................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................................  
ในระดับการศึกษา ชั้น........................................................... ตั้งแต่ปีการศึกษา............................ ........เป็นต้นไป 
  ผู้จัดการศึกษาคือ 
  นาย, นาง, นางสาว...........................................................เลขประจ าตัวประชาชน................................ .... 
วุฒิการศึกษา.......................................................สถาบัน....................................... ................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...................ถนน.....................................................................ซอย................. ................................................... 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................... ............................ 
สถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา เลขท่ี.....................ถนน.................................................ซอย........................................................ 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด..... .........................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 1. ส าเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน 
 2. ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา 
 3. ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 
 4. แผนการจัดการศึกษา 
 5. ส าเนา หรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน 
 6. ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
 7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ ........................................... 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ลงชื่อ.....................................................................ผู้ยื่นค าขออนุญาต 
            (...................................................................) 
 

 
รูปถ่าย 
นักเรียน 
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แบบฟอร์มการจัดท าแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
 ชื่อ-สกุล บิดา.....................................................................วฒุิการศึกษา................................... .............................. 
 ประสบการณ์................................................................................................................... ........................................ 
 อายุ..........................................ปี  อาชีพ.................................. ............................................................................... 
 ที่อยู่...................................................................................................................... ................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 ชื่อ-สกุล มารดา..................................................................วฒุิการศึกษา................................................................. 
 ประสบการณ์................................................................................................................... ........................................ 
 อายุ..........................................ปี  อาชีพ.......................................................................... ....................................... 
 ที่อยู่................................................................................... ......................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................................... 

2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
 2.1 ระบุข้อมูลของผู้เรียน 
       ชื่อ-สกุล ผู้เรียน................................................................................................................ ............................... 
       วัน เดือน ปีเกิด..........................................................................อายุ............................................... ................ 
       ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน) 
       ........................................................................................................................................................................  
       ............................................................................................................................. ........................................... 
 2.2 พัฒนาการของผู้เรียน (ระบุการพัฒนาการของผู้เรียน/ความสามารถพิเศษ/ความต้องการพิเศษ) 
        พัฒนาการตามวัย 
        พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ 
        พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ 
       ............................................................................................................................. ........................................... 
       ................................................................................ ........................................................................................  

3. ระดับการศึกษาที่จัด 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว 
 ........................................................................................................................................................................ ....... 
 .......................................................................................................................... ..................................................... 

4. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
 ............................................................................................................................. .................................................. 
 ............................................................................................................................. .................................................. 
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5. รูปแบบการจัดการศึกษา (โปรดระบุ) 
  จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน หรือครอบครัวอื่น 
และมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน 
  จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากรในโรงเรียน 
หรือเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
  จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน เป็นการจ าลองสังคมเล็ก ๆ เชื่อมโยงกับกลุ่ม 
เป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้ 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

6. โครงสร้างเวลาเรียน 
  ............................................................................................................................. ................................................... 

7. การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ 
 ............................................................................................................................................................. ................... 
 .............................................................................................................. .................................................................. 

8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................................... 

9. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................................ .................... 
 ............................................................................................................. ................................................................... 

10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
11. อ่ืน ๆ (ครอบครัวสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้) 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กลุ่มประสบการณ์ 

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ที่มุ่งหวัง 

ภาคเรียน/ชั้นปี/ช่วงชั้น 

กิจกรรม 
การเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

หลักฐานร่องรอย 
จากการเรียนรู้ 

     
 
 
 
 
 


