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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 

เนื่องจากโลกท่ีวิวัฒน์และไร้พรมแดนผนวกกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ 
การสร้างและการกระจายวิทยาการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความรู้มากและซับซ้อนยิ่งขึ้น วิธีการเข้าถึงความรู้           
ก็เปล่ียนแปลงไป พร้อมกันนั้น การค้นพบใหม่ในหลายสาขา ช่วยให้การเรียนรู้ของมนุษย์มีความลึกซึ้งกว่า        
ท่ีผ่านมาท้ังทางวัตถุและทางจิตวิญญาณ ทฤษฎี ต าราจ านวนมากถูกสอบทานรื้อเปล่ียน ความรู้มีสภาวะเหมือน
คล่ืนท่ีเคล่ือนตัวไม่หยุดนิ่ง ต้องเปิดใจเปิดสมองออกให้กว้าง และมีหลักกาลามสูตร คือเช่ือว่ารู้ได้จริงจากผล
ของการประจักษ์ด้วยตนเองเป็นส าคัญ 

การศึกษารูปแบบเดิม ๆ เช่น การท่องบ่นไปตามแบบเรียนหรือจดจ าตามค าครูบอก 
จึงกลายเป็นข้อจ ากัดและถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล้าหลังไม่ทันโลก การศึกษาแบบสร้างความรู้เฉพาะด้าน           
สอนทักษะตายตัว เริ่มด้อยความส าคัญลงและปรับเปล่ียนไปสู่การเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถเช่ือมโยง
เป็นองค์รวม ส่ิงส าคัญท่ีสุดไม่ใช่ตัวความรู้ แต่คือทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การรับรู้ในวิธกีารเรียนรู้ได้           
อย่างแยบคาย และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมส่ิงท่ีเกิดขันพร้อมๆกันล าพังการเจริญเติบโต                       

ทางเศรษฐกิจ คือ ก่อเกิดความเช่ือสู่ปัญหาชีวิตและสังคมท่ีรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างคนรวยกับ               

คนจน การท าลายธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการแพร่ระบาดของความเส่ือมโทรมทางคุณธรรมจริยธรรม            

อีกท้ังสังคมท่ีท่วมท้น ด้วยข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ประชาชนต้องการความเท่าเทียมกัน เรียกร้อง               

แสวงหาสิทธิเสรีภาพและโอกาสการมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบต่างๆด้วยตัวเองบริการต่างๆ           

ทางสังคมต้องเพิ่มขนาดเพิ่มประเภทกิจการใหญ่โตและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนเกิดกว่าท่ีรัฐจะสามารถ

ตอบสนองได้เหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อการศึกษาให้ต้องเพิ่มหน้าท่ีมีบทบาทสูงขึ้นในการสร้างพื้นฐาน        

การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีเคารพต่อเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพื่อเตรียมคนให้มีความพร้อมส าหรับ

กิจการท้ังมวลของสังคมร่วมกับรัฐ 

  ดังนั้น  จ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปการศึกษา ปรับเปล่ียนกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ท่ามกลาง

บริบทของโลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคน มุ่งพัฒนาสติ พัฒนาปัญญา 

เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ผู้สามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของตนไปในทางสร้างสรรค์หลักการส าคัญอันเป็น

เจตนารมณ์ประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือการส่งเสริม  

การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันทาง 
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สังคม ต่าง ๆ ให้มีบทบาทเป็นผู้จัดการศึกษา นอกเหนือจากท่ีรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการอยู่เพื่อให้รูปแบบการจัดการศึกษามีความหลากหลาย ยึดหยุ่น สอดคล้องกับความแตกต่างของ

ผู้เรียน ตรงตามธรรมชาติของการเรียนรู้ท่ีมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท้ังยังเป็นไปตามการพัฒนา

เปล่ียนแปลง ของโลกวันนี้และในอนาคต 

  รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไว้อย่างชัดเจน จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มี

ส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยรัฐจะเป็นผู้วางระบบ นโยบาย ก ากับคุณภาพและมาตรฐานการระดม 

ทรัพยากร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาโดยครอบครั วท่ีพ่อแม่ 

ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาให้กับบุตร บนพื้นฐานความรักความปรารถนาดีต่อบุตร

หลานของตน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาเรียนรู้ท่ีมีพัฒนาการในสังคมไทย และเช่ือว่าจะเป็น

นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปเป็นล าดับ รัฐภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมี

นโยบายท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้ความส าคัญ เร่งด าเนินการให้มีกลไกทางกฎหมายและกลไกสนับสนุนอื่น 

ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท้ังนี้ ภายใต้หลักหรือกรอบในการด าเนินการ 5 ประการ 

ได้แก่ 

 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
 2.พ่อแม่จะต้องมีอิสระในการด าเนินการ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 3.มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 4.มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 5.มีความเป็นสากลเทียบเคียงกับต่างประเทศได้ 
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีมีความหลากหลาย มีความต้องการการศึกษา

พิเศษและ ขาดโอกาสทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้ารับการศึกษาได้ด้วย 

จึงเห็นได้ว่า การศึกษาโดยครอบครัว หรือบ้านเรียน เป็นการจัดการศึกษาทางเลือกใน 
รูปแบบหนึ่งท่ีตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการจัดศึกษาแห่งชาติ อย่างเป็น
รูปธรรม มีรูปแบบแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างหลากหลายกันไปตามปรัชญา ทัศนะความเช่ือทาง
การศึกษาของครอบครัว ตามสภาพของบ้านเรียนและผู้เรียน  โดยเฉพาะครอบครัวที่ก าลัง เริ่มจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเป็นครั้งแรก จะด าเนินการจัดการศึกษาคล้ายโรงเรียน  คือ มีวิชาเรียน คาบเรียน ผู้สอน หนังสือ 
แบบเรียน แบบฝึกหัด การทดสอบ ตามแผนการศึกษาของครอบครัว      ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดกรอบ
ใหญ่ๆ  เอาไว้ และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
แนวทางในส่วนของวิชาหลักแล้วผสมผสานประยุกต์กับ 
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หลักสูตรอื่นๆ ตามท่ีครอบครัว สนใจ เพราะต้องการให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความพร้อม 
ทางด้านวิชาการ หากจะกลับเข้า  สู่การศึกษา   ในระบบก็จะสามารถท าให้   ส าหรับครอบครัวที่มี
ประสบการณ์จะจัดการศึกษาปรับเปล่ียนตามกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น 
และมีความเป็นอิสระมากขึ้น   มุ่งตอบสนองความสนใจของผู้เรียนและสร้างกระบวนการเรียนรู้อยูใ่นวิธีชีวิต
ประจ าตัว  เป็นต้น          

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (home school)  นิยมเรียกกันในหมู่ครอบครัว 
 ผู้จัดการศึกษา  “ บ้านเรียน”  ซึ่งความน่าสนใจของบ้านเรียนอยู่ท่ี เป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่จะ
น าบุตรหลานออกจากการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือไม่น าบุตรหลานของตนเข้าสู่ระบบการเรียนในโรงเรียน
ตามท่ีครอบครัว สมัยปัจจุบันนิยมท ากัน และครอบครัวรวมทั้งผู้เรียน มีเหตุผลใดท่ีจะปฏิเสธการศึกษาใน
ระบบ โรงเรียนท่ีเป็นระบบท่ีได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาผู้เรียนมาหลายยุค หลายสมัย และการจัด
การศึกษาบ้านเรียนนั้นมี การจัดการศึกษาอย่างไร  เหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือไม่ แล้วจะ
จัดการเรียนการสอน สร้างสรรค์หลักสูตร  
รวมทั้งมีการวัดและเมินผลอย่างไร ตลอดจนปัญหาจากการท่ีสังคม มองว่าผู้เรียนบ้านเรียนจะต้องมีปัญหา

ทางด้านทักษะทางสังคม เพราะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ   ในวัยเดียวกัน  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 โดยรัฐจะเป็นผู้วางระบบ นโยบาย ก ากับคุณภาพและมาตรฐาน  

2. เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย มีความต้องการ 
การศึกษาพิเศษและ ขาดโอกาสทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้ารับ

การศึกษาได้ด้วย  

3. เพื่อสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างบ้านเรียนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน 
ให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน  ท้ังนี้เป็นการพัฒนาการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่อไป 

4. เพื่อวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีเรียนการศึกษาโดยครอบครัวใน 
แต่ละปีการศึกษา ในการเล่ือนระดับช้ัน พร้อมนิเทศ ติดตามตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการเรียนการสอนของ

บ้านเรียนในสังกัด 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยบอกทิศทางการท างานมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของกระบวนการต่าง ๆ ท่ี

ระบรุายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีองค์การนั้น ๆ 
2. ยกระดับองค์การในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน 



4. ลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ การท างานซ้ าซ้อน 
5. บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่ง

งาน หรือมีการลาออกจากหน้าท่ี 
6. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว(Homeschool) 

 องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอี่น 

 ความหมายงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว(Homeschool) ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย

สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ก าหนดไว้ว่า 

 ข้อท่ี  1 

 “จัดการศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแก่ผู้เรียน 

 “ครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือ

ผู้ปกครองตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 “ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า บุคคลในครอบครัวหรือผู้ท่ีไดรับมอบหมายจากครอบครัว นั้น ให้

จัดการศึกษา 

 “ผู้เรียน” หมายความว่า บุตรหรือบุคคลผู้อยู่ในปกครองของครอบครัว 

 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีครอบครัวมีภูมิล าเนา 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ข้อท่ี  2 ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญารจัดการศึกษาต่อส านักงานค าขอ

อนุญาตตามวรรคหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.ช่ือ-ช่ือสกุลของครอบครัว 

 2.ช่ือ-ช่ือสกุลของผู้เรียน 

 3. ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 

 4. ท่ีต้ังและแผนผังสถานท่ีซึ่งใช้จัดการศึกษา 

 5. ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ าว่ามัธยมศึกษาตอนปบลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา เว้น

แต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยส านักงานวา่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัด

การศึกษา 

 6. ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 

 7. แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและส านักงานร่วมกันก าหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและ

แนวทางการจัดการศึกษาตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

 ข้อท่ี  3 ให้ส านักงานเสนอค าขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการของเขตพื้นท่ีการศึกษา

พิจารณาโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตแก่ผู้จัดการศึกษาภายใน  30 วัน นับแต่วันท่ีได้ยื่นค า

ขออนุญาต 



 ข้อท่ี  4 ในกรณีท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เห็นว่า ครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจัดการศึกษาใด ไม่

จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาท่ีก าหนด  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีแนะน าให้ครอบครัวนั้น ปรับปรุงการ

จัดการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากครอบครัวดังกล่าวไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกการจัด

การศึกษา 

 ข้อ 5 ให้ครอบครัวด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัด

และประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจัดท ารายงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และสภาพปัญหาท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 ข้อ6 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง ในกรณีผู้เรียนไม่ผ่านการวัดผลและประเมินผล ให้ส านักงานเขตแจ้งครอบครัวจัดให้มีการเรียนซ่อม

เสริมแก่ผู้เรียนนั้น และจัดให้มีการวัดและประเมินผลใหม่ภายในระยะเวลาท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี ก าหนด 

 ข้อ 7 ส านักงานเขตพื้นท่ี ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแก่ผู้เรียนท่ีผ่านการวัด

และประเมินผล 

 ข้อ 8 การเลิกจัดการศึกษามี กรณีดังนี้ 

1. ส านักงานมีค าส่ัง 

  

  

 

 

  
  
 เอกสำรประกอบในกำรขอหนังสือรับรองจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
5. ส าเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 
ท้ังนี้ให้ บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
กำรท ำหนังสือรับรองส่งต่อนักเรียนเข้ำเรียนกำรศึกษำนอกระบบ จะรับรองให้เฉพำะนักเรียนที่มี 



ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เท่ำนั้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัยและได้รับ 
การศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 

2. เพื่อให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจท่ีถูกต้องและจัดการศึกษาอย่างมี 
คุณภาพ 

3. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางท่ีจะเช่ือมโยง 
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. เพื่อส่งเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพร่รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษา 
5. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษามีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
ขอบเขตของงำน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจ
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง ติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุงเช่ือมโยงการจัดการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษานอกระบบท่ีมีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบไม่ไม่ข้อจ ากัดเรื่องอายุและสถานท่ีโดยมุ่งหมาย
ให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย์ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ 
2. มีขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม 

อัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง 

ท่ัวถึง 
5. ประสานติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษานอกระบบ 

ให้ท่ัวถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
6. สรุปรายงาน 

 
  



 
 

 

 

 

 

 


