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ค�าน�า

	 ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นโดยครอบครัว	 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�ต�มม�ตร�	 ๕๔	 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	กำ�หนดให้รัฐต้องดำ�เนินก�รให้ประช�ชนได้รับก�รศึกษ�ต�มคว�มต้องก�ร 

ในระบบต�่ง	ๆ 	รวมทัง้สง่เสรมิ	ใหม้กี�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ	และจดัใหม้กี�รรว่มมอืกนัระหว�่งรฐั	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และภ�คเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ทกุระดบั	โดยรฐัมหีน้�ทีด่ำ�เนนิก�ร	กำ�กบั	สง่เสรมิ	และสนบัสนนุใหก้�รจดัก�รศกึษ� 

ดังกล่�วมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล	และกำ�หนดให้ก�รศึกษ�ทั้งปวงต้องมุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้เป็นคนดี	มีวินัย	ภูมิใจ

ในช�ติ	ส�ม�รถเชี่ยวช�ญได้ต�มคว�มถนัดของตน	และมีคว�มรับผิดชอบต่อครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศช�ติ 

และเป็นไปต�มม�ตร�	 ๑๒	 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 กำ�หนดไว้ว่� 

นอกเหนือจ�กรัฐ	เอกชน	และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน	ใหบุ้คคล	ครอบครวั	องคก์รชุมชน	องคก์รเอกชน	องคก์รวชิ�ชีพ	

สถ�บันศ�สน�	สถ�นประกอบก�ร	และสถ�บันสังคมอื่น	มีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ไดต้ระหนกัและเหน็คว�มสำ�คญัของก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

ต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยดังกล่�ว	 จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

ม�อย่�งต่อเนื่อง	 ก�รจัดทำ�เอกส�รก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นของครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ� 

ที่ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	ในภูมิภ�คต่�ง	ๆ	จำ�นวน	๕๗	ครอบครัว	เพื่อก�รส่งเสริม 

สนับสนุนเพ่ือก�รศึกษ�รูปแบบ	 และก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 

ให้กับครอบครัว	 ผู้ที่สนใจ	 และบุคล�กรของสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 ส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น	 

ก�รนิเทศ	ติดต�ม	ประเมินผล	และก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ขอขอบคณุสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	ครอบครวั	ผูจ้ดัก�รศกึษ� 

คณะผู้จัดทำ�เอกส�ร	 และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 เอกส�รก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 

จะเปน็ประโยชน์แกค่รอบครวั	ผูจ้ดัก�รศกึษ�	สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	และผูท้ีส่นใจจะนำ�ไปพฒัน�ก�รจดัก�รศกึษ�

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวให้มีคุณภ�พยิ่งขึ้นต่อไป

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง :		 ก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

ผู้วิจัย : 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ปีที่พิมพ์ :	 ๒๕๖๐

	 ร�ยง�นก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัวฉบับนี้เป็นผลก�รดำ�เนินง�นของก�รจัด 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวในปีก�รศึกษ�	 ๒๕๖๐	 โดยก�รศึกษ�ครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อห�ในก�รจัดทำ�เหตุผล 

ในก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว	 จุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 แผนก�รจัดก�รศึกษ�	 

รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�	 ก�รจัดก�รเรียนรู้	 ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 สื่อและแหล่งเรียนรู้	 ก�รจัดบรรย�ก�ศ 

สภ�พแวดล้อม	ก�รวัดและประเมินผล	คว�มสำ�เร็จและคว�มภ�คภูมิใจ	ปัญห�อุปสรรค	และข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน� 

ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	

	 ร�ยง�นน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษ�รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 และเพื่อเผยแพร ่

ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นโดยครอบครัวให้กับครอบครัวที่จัดก�รศึกษ�	หน่วยง�นภ�ครัฐ	 องค์กร	 เครือข่�ยและ 

ผู้สนใจทั่วไป	 ได้ศึกษ�ข้อมูลของก�รจัดก�รศึกษ�ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ	 เพื่อนำ�ม�เป็นบทเรียนให้กับครอบครัวต่�ง	 ๆ	 

ได้นำ�ม�เป็นแนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�ของตน	 ตลอดจนเป็นก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ให้กับครอบครัวอื่นท่ีสนใจ	

และเจ้�หน้�ทีท่ีป่ฏบิตังิ�นในสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนนิง�น	เป็นข้อมลูทีส่�ม�รถนำ�ไปใช้ 

ในก�รปฏิบตังิ�นในก�รนิเทศ	ตดิต�มและส่งเสรมิก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวัให้เกดิประสทิธภิ�พในโอก�สต่อไป 

กลุ่มเป้�หม�ยคือครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ในภูมิภ�คต่�ง	 ๆ	 ท่ัวประเทศจำ�นวน	 ๕๗	 ครอบครัว	 ในระหว่�งเดือน

พฤษภ�คม-มิถุน�ยน	๒๕๖๐	โดยใช้กระบวนก�รถอดบทเรียนในก�รเก็บข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรย�ย

 สรุปผลกำรถอดบทเรียน

	 เป้�หม�ยสำ�คัญของก�รจัดก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�นโดยครอบครวั	คอื	ต้องก�รพฒัน�ผูเ้รยีนให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	

เป็นคนด	ีคนเก่งและมคีว�มสขุ	ซึง่จะแตกต่�งกนัไปต�มบรบิท	คว�มพร้อมและศกัยภ�พของผูจ้ดัก�รศกึษ�	ส�ม�รถสรปุ

ต�มประเด็นของถอดบทเรียน	ดังนี้

 ๑. ด้ำนเหตผุลในกำรจดักำรศกึษำของครอบครวั	พบว่�	ก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นของครอบครวัเกดิจ�ก

คว�มต้องก�รของผูป้กครอง	ทีข่�ดคว�มเชือ่มัน่ก�รจดัก�รศกึษ�ในระบบ	และครอบครวัมคีว�มเชือ่มัน่ว่�ส�ม�รถจดัก�ร

ศึกษ�ให้กับผู้เรียนได้ดีกว่�ก�รจัดก�รศึกษ�ในระบบโรงเรียน	มีคว�มพร้อมในก�รจัดก�รศึกษ�ที่ส่งเสริมและสอดคล้อง

กับคว�มต้องก�รของผู้เรียนและให้คว�มรัก	 คว�มอบอุ่น	 คว�มปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนได้ดีกว่�ในระบบโรงเรียน	ปัญห� 

ด้�นสุขภ�พของผู้เรียน	 ส่งเสริมอัจฉริยภ�พของผู้เรียนท่ีต้องก�รได้รับก�รพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศและผู้เรียนส�ม�รถ

ประกอบอ�ชีพได้	เหตุผลด้�นศ�สน�ที่ต้องก�รปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ต�มหลักศ�สน�ที่นับถือ	เพื่อก�รหล่อหลอม

จิตใจและบุคลิกภ�พที่สำ�คัญของผู้เรียน



 ๒.  จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว	 พบว่�	 ครอบครัวมีจุดมุ่งหม�ยในก�รจัด 

ก�รศกึษ�ก�รจดัทีแ่ตกต่�งกนั	มคีว�มคดิเหน็ว่�ก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั	ส�ม�รถพฒัน�ผูเ้รยีน	๕	ด้�น	

คอื	ด้�นวชิ�ก�รด้�นคณุธรรม	จรยิธรรมต�มหลกัศ�สน�	ด้�นคว�มส�ม�รถพเิศษสูอ่�ชพี	ด้�นเดก็ทีม่คีว�มต้องก�รพเิศษ	

และด้�นทักษะชีวิต	

 ๓.  กำรจัดท�ำแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว พบว่�	ครอบครัวได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ๓	 ลักษณะ	 คือครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

ครอบครวัหรอืผู้จดัก�รศกึษ�จดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�ร่วมกบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	ในลกัษณะร่วมคดิ	ร่วมทำ� 

ให้คำ�ปรึกษ�	 รวมถึงตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ได้รับอนุญ�ตแล้วและครอบครัวหรือผู ้จัดก�รศึกษ�จัดทำ� 

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ร่วมกับองค์กร	หน่วยง�นอื่น	ๆ	

 ๔. รปูแบบกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนโดยครอบครวั พบว่�	ครอบครวัได้ดำ�เนนิก�รจดัก�รศกึษ�ให้กับผูเ้รยีน 

ใน	 ๓	 ลักษณะ	 จัดแบบครอบครัวเดี่ยว	 โดยไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอื่นหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	 ๆ	 จัดแบบ

ครอบครัวเดีย่วแต่มีก�รเข้�ร่วมกบัครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวัอืน่	ๆ 	ต�มโอก�ส	เพือ่ต่อยอดคว�มสนใจเฉพ�ะด้�น	และ

จดัแบบกลุม่ครอบครวั	มกี�รจัดกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนร่วมกนัหล�ยครอบครวั	เกดิก�รแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	 

โดยมอบหม�ยให้ผู้ที่มีคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียน

 ๕. กำรจัดกำรเรียนรู้ สรุปได้ว่�	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รจัดก�รเรียนรู้	ได้แก่	บิด�และม�รด�	บิด�หรือม�รด�	

ครอบครัวร่วมกันจัดบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่มีคว�มถนัดเฉพ�ะด้�น	 เครือข่�ยครอบครัวบ้�นเรียน	 และบุคคล 

ในสังคม	 กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้	 พบว่�	 กรณีผู้เรียนท่ีมีคว�มต้องก�รพิเศษ	 ครอบครัวจัดก�รเรียนรู้โดยเน้นให ้

เด็กพิก�รมีทักษะช่วยเหลือตนเองต�มศักยภ�พ	 กรณีท่ีผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถพิเศษ	 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อส่งเสริม 

คว�มเป็นเลศิโดยใช้วธิกี�รจ้�งผูเ้ชีย่วช�ญเฉพ�ะด้�นม�จดัก�รเรยีนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีนเป็นพเิศษ	กรณผีูเ้รยีนปกติ	เรยีนรูร้�ยวชิ�

ใน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรยีนรู	้ต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	พทุธศกัร�ช	๒๕๕๑	โดยปรบัใช้ม�ตรฐ�น	ตวัชีว้ดั 

สู่ก�รปฏิบัติเป็นกลุ่มประสบก�รณ์	ต�มจุดเน้นของครอบครัว	ก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นศ�สน�	ผู้เรียนเรียนรู้หลักศ�สน�

ควบคู่กับก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระวิช�พื้นฐ�น	

 ๖.  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู ้เรียน มีกิจกรรมแนะแนว	 กิจกรรมนักเรียน	 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

ส�ธ�รณประโยชน์	ในส่วนของก�รจัดต�ร�งก�รเรียนรู้มี	๒	รูปแบบคือ	ต�ร�งก�รเรียนรู้แบบยืดหยุ่น	และต�ร�งก�รเรียนรู้

แบบกำ�หนดเวล�เรียนที่ชัดเจน

 ๗. กำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม	มีทั้งภ�ยในบ้�นและนอกบ้�น	สภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�น	ครอบครัว

จดัเพือ่สนับสนนุท�งวชิ�ก�รต่�ง	ๆ 	ทีจ่ะทำ�ให้ผูเ้รยีนได้รบัคว�มรู	้ประสบก�รณ์ก�รเรยีนรูแ้ละสภ�พแวดล้อมภ�ยนอกบ้�น 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	จ�กสภ�พแวดล้อมรอบตัว	ส่งเสริมพัฒน�ก�รและประสบก�รณ์ของผู้เรียน

 ๘. กำรวัดผลประเมินผล	 เป็นก�รดำ�เนินก�รท้ังก่อนก�รดำ�เนินก�ร	 ระหว่�งดำ�เนินก�ร	 และหลังก�รจัด

กิจกรรมก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีจะรู้ถึงคว�มก้�วหน้�ของก�รพัฒน�ศักยภ�พของผู้เรียน	 จนไปถึง 

ก�รตดัสนิผลก�รเรยีนรูใ้นทีส่ดุ	โดยส่วนใหญ่ผูจั้ดก�รศกึษ�มกี�รวดัผล	ประเมนิผล	จ�กก�รสงัเกต	ก�รตรวจสอบหลกัฐ�น 

ร่องรอยของก�รจัดกิจกรรม	 ก�รใช้ข้อสอบ	 ก�รสัมภ�ษณ์	 และก�รตรวจดูผลง�นของผู้เรียน	 และพบว่�	 วิธีก�รวัดผล	



ประเมินผลของก�รจัดก�รศึกษ�มี	๒	ลักษณะ	ประกอบด้วย	ครอบครัวดำ�เนินก�รวัดและประเมินผลโดยครอบครัว	และ

ครอบครวัดำ�เนินก�รวดัและประเมนิผลร่วมกบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	นอกจ�กนีใ้นบ�งครอบครวัยงัให้ผูเ้รยีนได้ม ี

ก�รทดสอบในระดับช�ติ	คือ	O-NET	และ	NT	ในส่วนของครอบครัวได้จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�

ประจำ�ปีทุกปี	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ใช้ข้อมูลดังกล่�วประกอบกับข้อมูลจ�กก�รประเมินต�มสภ�พจริงม�ใช ้

ในก�รตัดสินผลก�รเรียน

 ๑๐. ควำมส�ำเร็จควำมภำคภูมิใจ	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�มีคว�มภ�คภูมิใจเก่ียวกับก�รท่ีได้พบคว�ม 

เป็นตวัตนทีแ่ท้จรงิของผูเ้รยีนในเรือ่งของก�รเรยีนรูต้�มคว�มถนดัและศักยภ�พของผูเ้รียน	ต�มลกัษณะคว�มส�ม�รถพเิศษ

ของผู้เรียนที่มีคว�มต้องก�รพิเศษที่แตกต่�งกัน	 นอกจ�กนี้ยังพบว่�	 ผู้เรียนมีคว�มสุขกับก�รได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว	 

มคีว�มสำ�เรจ็ต�มคว�มส�ม�รถของตนเอง	มเีวล�และโอก�สในก�รได้ฝึกฝนประสบก�รณ์จ�กผูเ้ชีย่วช�ญโดยตรงผูเ้รยีน 

มีคว�มพึงพอใจและมีคว�มต้องก�รที่จะเรียนรู้	 ส�ม�รถเลือกเรียนในสิ่งท่ีต้องก�ร	 จึงเป็นก�รเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	

ส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พของผู้เรียนได้อย่�งเต็มที่	จนมีผลง�นเชิงประจักษ์	และเป็นที่ยอมรับในสังคม

 ๑๑.  ปัญหำและอุปสรรค	 โดยจำ�แนกต�มผู้มีส่วนเก่ียวข้องในก�รจัดก�รศึกษ�	 พบว่�มี	 ๒	 ภ�คส่วน	 คือ	 

ส่วนของภ�ครัฐ	คือก�รให้คว�มรู้	คว�มเข้�ใจเรื่องก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวในระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มีน้อยและข�ดคว�มต่อเนื่อง	บ�งแห่งมีก�รนิเทศ	ติดต�ม	ประเมินผลน้อย	งบประม�ณที่จัดสรรให้ครอบครัว 

ไม่เพยีงพอกบัก�รพฒัน�ให้เกดิคุณภ�พ	เจ้�หน้�ทีผู่ร้บัผดิชอบ	และผูเ้กีย่วข้องในก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยครอบครวั	

มีก�รเปลี่ยนแปลงบ่อย	 ทำ�ให้ก�รประส�นง�น	 ไม่ต่อเนื่องก�รประส�นง�นไม่สะดวก	 เนื่องจ�กอยู่คนละจังหวัดและ 

ก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูบ้�งสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	นำ�วธิกี�รประเมนิในระบบโรงเรยีนไปใช้กบัครอบครวั 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัก�รจดัก�รเรยีนรูข้องครอบครวั	ปัญห�และอปุสรรคในส่วนของครอบครวั	ร�ยละเอยีด	ดงันี	้บ�งครอบครวั

ข�ดสือ่	แหล่งเรียนรูเ้ทคโนโลย	ีและอปุกรณ์ในก�รจัดก�รศกึษ�	บ�งครอบครวั	ข�ดคว�มรู	้ข�ดทักษะในก�รจดัก�รเรยีนรู ้

และกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รียน	และบ�งครอบครวัมคีว�มย�กลำ�บ�กในก�รปฏบัิตติ�มม�ตรฐ�นตวัช้ีวดัของแบบประเมนิต่�ง	ๆ  

เช่น	ม�ตรฐ�นก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน	

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

	 ข้อเสนอแนะในส่วนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ๑.		ควรจดัทำ�คูม่อืก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั	ให้น่�อ่�น	และเข้�ใจได้ง่�ย	ส�ม�รถนำ�ไปปฏบิตัไิด้

	 ๒.	 ควรสนับสนุนงบประม�ณในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ให้เพียงพอที่จะส่งผลต่อก�รจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	

	 ๓.		ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เพื่อส่งเสริมศักยภ�พผู้เรียนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ	

	 ๔.		ควรประสัมพันธ์ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวหล�กหล�ยช่องท�ง

	 ๕.		ควรจัดโครงก�รพัฒน�ผู้สอนที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	ให้มีเทคนิค	วิธีก�รก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้ให้มีประสิทธิภ�พ	



 ข้อเสนอแนะในส่วนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๑.		คัดเลือกบุคล�กรที่มีก�รให้บริก�รและอำ�นวยคว�มสะดวกที่ดี	 มีมนุษยสัมพันธ์	 มีก�รกำ�กับ	 ติดต�ม	 

ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	อย่�งน้อยภ�คเรียนละ	๒	ครั้ง	

	 ๒.		จัดทำ�ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในเขตบริก�รหรือภ�ยในจังหวัด	 และอำ�นวยคว�มสะดวกให้ครอบครัวในก�ร

ไปใช้แหล่งเรียนรู้

	 ๓.	 จดัอบรมให้คว�มรูใ้นก�รพฒัน�เทคนิค	แนวท�งก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนใหม่	ๆ 	ให้กบัผูร้บัผดิชอบ 

ในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	



สารบัญ

หน้ำ

ค�ำน�ำ 

บทสรุปผู้บริหำร 

บทที่ ๑  บทน�ำ	 	 ๑

	 ที่ม�และคว�มสำ�คัญ	 ๑

	 วัตถุประสงค์	 ๒

	 ขอบเขตก�รศึกษ�	 ๒

	 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	 ๒

	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร	 ๒

	 ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ	 ๓

บทที่ ๒  หลักกำร แนวคิด นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว	 ๔

	 หลักก�ร	แนวคิดก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ๔

	 กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ๔

	 ก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ๖

บทที่ ๓  ข้อค้นพบจำกกำรถอดบทเรียน ๗

	 ข้อมูลพื้นฐ�น		 	๗

	 แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ๑๖

	 ก�รจัดก�รเรียนรู้	 ๑๘

	 สื่อ	แหล่งเรียนรู้	และภูมิปัญญ�		 ๒๐	

	 ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	และร่องรอยที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้		 ๒๒

	 คว�มภ�คภูมิใจ		 ๒๔

	 ปัญห�และอุปสรรค		 ๒๖	

	 ข้อเสนอแนะ		 ๒๗

บทที่ ๔  บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๒๘

	 บทสรุป	ข้อเสนอแนะ	 ๒๘

เอกสำรอ้ำงอิง  	 ๓๒	

ภำคผนวก 

	 ประสบก�รณ์ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครอบครัว	๕๗	ครอบครัว	 ๓๓

คณะผู้จัดท�ำ  	 	 ๒๐๑



1การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

บทที่ ๑

บทน�า

ที่มำและควำมส�ำคัญ
	 ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวเป็นก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีเปิดโอก�สให้ครอบครัวมีส่วนร่วม 

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	ม�ตร�	๕๔	กำ�หนดให้ 

รัฐต้องดำ�เนินก�รให้ประช�ชนได้รับก�รศึกษ�ต�มคว�มต้องก�รในระบบต่�ง	 ๆ	 รวมทั้งส่งเสริมให้มีก�รเรียนรู ้

ตลอดชวิีต	และจดัให้มกี�รร่วมมอืกนัระหว่�งรฐั	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และภ�คเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ทุกระดบั	 

โดยรัฐมหีน้�ทีด่ำ�เนนิก�ร	กำ�กบั	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุให้ก�รจดัก�รศกึษ�ดงักล่�วมคีณุภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล	และ

กำ�หนดให้ก�รศกึษ�ทัง้ปวงต้องมุง่พฒัน�ผูเ้รยีนให้เป็นคนด	ีมวีนิยั	ภมูใิจในช�ต	ิส�ม�รถเช่ียวช�ญได้ต�มคว�มถนดัของตน 

และมีคว�มรับผิดชอบต่อครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศช�ติ	ประกอบกับส�ระสำ�คัญในม�ตร�	๑๒	แห่งพระร�ชบัญญัติ 

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 กำ�หนดไว้ว่�นอกเหนือจ�กรัฐ	 

เอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้บุคคล	ครอบครัวองค์กรชุมชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิช�ชีพ	สถ�บันศ�สน�	 

สถ�นประกอบก�ร	และสถ�บนัสงัคมอืน่	มสีทิธใินก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ทัง้นีใ้ห้เป็นไปต�มทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวง

ดังนั้นกระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงได้ออกกฎกระทรวง	ว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๔๗	

และเมือ่ประก�ศใช้กฎกระทรวงดังกล่�ว	ในปี	๒๕๔๘	เริม่มคีรอบครวัไปจดทะเบียนขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�กบัสำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต�มที่มีภูมิลำ�เน�อยู่เพิ่มม�กขึ้นและกระจ�ยอยู่ทุกภูมิภ�ค

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยสำ�นักง�นพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�ได้ส่งเสริม

สนบัสนนุก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวัม�อย่�งต่อเนือ่ง	ปัจจบุนัจำ�นวนข้อมลูของครอบครวัทีไ่ด้รบัอนญุ�ต 

ให้จดัก�รศกึษ�ด้วยตนเอง	มคีรอบครวัหรอืผูจั้ดก�รศกึษ�จำ�นวน	๔๒๐	ครอบครวั	ผูเ้รยีนจำ�นวน	๖๔๖	คน	(ข้อมลู	ณ	วนัที ่

๓๐	มิถุน�ยน	๒๕๖๐)	ซึ่งแต่ละครอบครัวมีแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ที่หล�กหล�ยบนพื้นฐ�นของคว�มต้องก�ร	เงื่อนไข	

ข้อจำ�กดั	ปัจจยัต่�ง	ๆ 	ทีแ่ตกต่�งกนัต�มปรชัญ�	ทศันะ	คว�มเชือ่	รวมทัง้สภ�พบรบิทคว�มพร้อมของแต่ละครอบครวัและ

ตวัผู้เรียน	ประกอบกบัคณุภ�พผูเ้รยีนทีจ่บจ�กก�รจัดก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั	ผูเ้รยีนมคีว�มส�ม�รถทีโ่ดดเด่น

เป็นทีย่อมรับ	ซ่ึงเป็นภ�พคว�มสำ�เรจ็อย่�งเด่นชดั	และมพีฒัน�ก�รอย่�งต่อเนือ่งเป็นทีส่นใจแก่สงัคมในก�รจดัก�รศกึษ�

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวม�กยิ่งขึ้น	 ด้วยเหตุแห่งคว�มเสมอภ�คและคว�มมีอิสระในก�รเลือกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

โดยครอบครัวให้กับบุตรหล�นด้วยตนเอง	 ก�รถอดประสบก�รณ์ก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัวในทุกมิติ 

ทีผ่่�นม�	จงึนับเป็นบทเรยีนทีม่คีณุค่�	ทัง้ต่อครอบครวั	หน่วยง�น	องค์กรต่�ง	ๆ 	ในก�รพฒัน�ก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

โดยครอบครัวได้อย่�งมีคุณภ�พ

	 นอกจ�กนี้ผลก�รศึกษ�สภ�พและคว�มพร้อมก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 (สำ�นักพัฒน�

นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�,	 ๒๕๕๘)	 พบว่�บุคล�กรของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ� 

ข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	ควรจัดให้มีก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�
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ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวที่ส�ม�รถเป็นตัวอย่�งได้	 และควรมีก�รเผยแพร่	 ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจในแนวท�งก�รจัดก�ร

ศึกษ�ในรูปแบบที่หล�กหล�ย	จ�กปัญห�และคว�มต้องก�รดังกล่�ว	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�	จึงได้จัด

ให้มีก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	เพื่อนำ�คว�มรู้	เทคนิค	วิธีก�รต่�ง	ๆ 	ของก�รดำ�เนินง�น 

ของครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ม�ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	 ประสบก�รณ์จ�กก�รปฏิบัติจริงของแต่ละครอบครัวนำ�ม�

แลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละพฒัน�ร่วมกบัครอบครวัอืน่	ๆ 	เกดิเป็นคว�มสำ�เรจ็และคว�มภ�คภมูใิจในก�รจดัก�รจดัก�รศกึษ�

ต�มจุดเน้นที่มุ่งหวังของแต่ละครอบครัว	บทเรียนหรือบทสรุปคว�มรู้จ�กข้อค้นพบที่ได้จะเป็นรูปธรรมเกิดคว�มชัดเจน 

ในประเด็นต่�ง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 เกิดนวัตกรรมในก�รดำ�เนินง�น	 รวมทั้ง 

รับทร�บสภ�พปัญห�	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะเพื่อก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นต่อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อศึกษ�รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

	 ๒.	 เพื่อเผยแพร่ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวให้กับครอบครัวที่จัดก�รศึกษ�	 หน่วยง�นภ�ครัฐ

องค์กรเครือข่�ยและผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขตการศึกษา
	 ก�รถอดบทเรยีนก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวัจ�กครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ�ในภมูภิ�คต่�ง	ๆ 	 

ของประเทศไทย	 จำ�นวน	 ๕๗	 ครอบครัว	 ครอบคลุมด้�นข้อมูลพื้นฐ�นตรอบครัว	 ข้อมูลพื้นฐ�นผู้เรียน	 ก�รจัดทำ� 

แผนก�รจัดก�รศึกษ�	 รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	สื่อและแหล่งเรียนรู้	 ก�รวัดและประเมินผล

ก�รเรียนรู้	 คว�มสำ�เร็จและคว�มภ�คภูมิใจของก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 และปัญห�อุปสรรค	 รวมถึง

ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	

ระยะเวลาด�าเนินการ
	 ตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม-กันย�ยน	๒๕๖๐

ขั้นตอนการด�าเนินการ
	 ก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	มีขั้นตอนและวิธีดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 ๑.		ศึกษ�เอกส�รที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.		คัดเลือกครอบครัวที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นโดยครอบครัว	 ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษ�	 ประถมศึกษ�	

และมัธยมศึกษ�	จ�กภูมิภ�คต่�ง	ๆ	จำ�นวน	๕๗	ครอบครัว

	 ๓.	 จัดทำ�เครื่องมือในก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ประกอบด้วย	 แบบบันทึก

ข้อมูลพื้นฐ�น	และแบบบันทึกก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว
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	 ๔.	 จัดประชุมถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 จำ�นวน	๕๗	 ครอบครัว	 ในช่วงเดือน

พฤษภ�คม-มิถุน�ยน	๒๕๖๐	แบ่งเป็น	๔	จุด	ดังนี้

	 	 จุดที่	๑	วันที่	๒๑-๒๓	พฤษภ�คม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมฮิพ	ถนนรัชด�ภิเษก	กรุงเทพฯ	เป็นครอบครัวหรือ 

ผู้จัดก�รศึกษ�ในภ�คกล�ง	ภ�คตะวันตก	ภ�คตะวันออก	และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	จำ�นวน	๒๐	ครอบครัว

  จดุท่ี	๒	วนัที	่๒๙-๓๑	พฤษภ�คม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมฮอลเิดย์ก�รเด้น	อ.เมอืง	จ.เชยีงใหม่	จำ�นวน	๑๘	ครอบครวั

	 	 จุดที่	๓	วันที่	๔-๖	มิถุน�ยน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมโกลเด้นฮิลล์	อ.เมือง	จ.กระบี่	จำ�นวน	๙	ครอบครัว

	 	 จดุท่ี	๔	วนัที	่๘-๑๐	มถินุ�ยน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมห�ดใหญ่ร�ม�	อ.ห�ดใหญ่	จ.สงขล�	จำ�นวน	๑๐	ครอบครวั

	 ๕.		รวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนก�รถอดบทเรียนจ�กก�รสัมภ�ษณ์	 สังเกต	 และศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�นก�รจัด 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

	 ๖.		วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ข้อมูล

	 ๗.		จัดทำ�ร�ยง�นก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 ครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ�และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวัได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้	สร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มสัมพันธ์ที่ดี

	 ๒.	 ผู้เกี่ยวข้อง	 ส�ธ�รณชนและผู้ที่สนใจท่ัวไป	 มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น 

โดยครอบครัวม�กขึ้น	และเป็นท�งเลือกในก�รตัดสินใจสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ที่เหม�ะสมของตนเอง

	 ๓.	 ครอบครัวที่สนใจส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งและส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น 

โดยครอบครัว

	 ๔.	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องส�ม�รถนำ�ข้อค้นพบท่ีได้จ�กก�รถอดบทเรียนไปกำ�หนดนโยบ�ยเพื่อก�รส่งเสริม

สนับสนุนก�รจัดก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว
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บทที่ ๒ 

หลักการ แนวคิด นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

หลักการ แนวคิดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
	 ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวเป็นรูปแบบหนึ่งของก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย	พทุธศกัร�ช	๒๕๖๐	ม�ตร�	๕๔	และส�ระสำ�คญัในพระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แห่งช�ต ิ

พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	ม�ตร�	๑๒	กำ�หนดว่�	นอกเหนือจ�กรัฐ	เอกชน	และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	ให้บคุคล	ครอบครวั	องค์กรชมุชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวชิ�ชพี	สถ�บนัศ�สน�	สถ�นประกอบก�ร 

และสถ�บันสังคมอื่นมีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ท้ังนี้ให้เป็นไปต�มท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวงก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	(สภ�ก�รศึกษ�	;	๒๕๕๑)	มีลักษณะดังนี้

	 ๑.	 มุ่งเน้นก�รจัดก�รศึกษ�ให้ผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล

	 ๒.	 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อตอบสนองเด็กที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ	หรือเด็กที่มีปัญห�ด้�นก�รเรียนรู้	รวมทั้ง

เด็กทั่วไปที่มีคว�มต้องก�รเฉพ�ะเจ�ะจง

	 ๓.	 ส�ม�รถออกแบบพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มต�มศักยภ�พของเด็กแต่ละคน

	 ๔.	 มีห้องเรียนรู้	คือ	“ที่บ้�น”

	 ๕.	 นำ�คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีและส�รสนเทศ	เป็นเครื่องมือและสื่อในก�รจัดก�รเรียนรู้

	 ๖.	 ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้ทุกเวล�	ทุกสถ�นที่

	 ๗.	 ผู้เรียนได้เรียนรู้ต�มคว�มต้องก�ร	คว�มถนัด	คว�มสนใจ	ไม่ถูกจำ�กัดด้วยเวล�และสถ�นที่

	 ๘.	 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�ที่เน้นก�รมีส่วนร่วมของทุกฝ่�ย	มีก�รสร้�งเครือข่�ยเชื่อมโยงก�รเรียนรู้ร่วมกัน

	 ๙.	 ครอบครัวได้สร้�งนวัตกรรมก�รเรียนรู้อย่�งหล�กหล�ย	ทั้งด้�นหลักสูตรแผนก�รจัดก�รศึกษ�	 ก�รจัด 

ก�รเรียนก�รสอน	ก�รวัดและประเมินผล	ก�รบริห�รจัดก�ร	 และอื่น	 ๆ	 รวมทั้งก�รพัฒน�ทักษะท�งสังคมบนพื้นฐ�น

ก�รพึ่งพ�ตนเองให้ม�กที่สุด

	 ๑๐.	 มีหลักสูตรหรือที่เรียกว่�	 แผนก�รจัดก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคล	 (Individual	 Education	 Planing)	 

ที่เหม�ะสมสอดคล้องต�มคว�มต้องก�รของผู้เรียนและครอบครัว

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
	 ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวมีกฎหม�ยต่�ง	 ๆ	 ท่ีกำ�หนดในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	

พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	ม�ตร�	 ๕๔	ที่ระบุว่�	 “รัฐต้องดำ�เนินก�รให้ประช�ชนได้รับก�รศึกษ�ต�มคว�มต้องก�รในระบบ

ต่�ง	ๆ	รวมทั้งส่งเสริม	ให้มีก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	และจัดให้มีก�รร่วมมือกันระหว่�งรัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ

ภ�คเอกชน	 ในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ	 โดยรัฐมีหน้�ท่ีดำ�เนินก�รกำ�กับ	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนให้ก�รจัดก�รศึกษ� 

ดังกล่�วมคีณุภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล”	และในม�ตร�	๑๒	แห่งพระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แห่งช�ต	ิพ.ศ.	๒๕๔๒	ทีร่ะบุ
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ว่�	“นอกเหนือจ�กรัฐ	เอกชน	และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้บุคคล	ครอบครัว	องค์กรชุมชน	องค์กรเอกชน	องค์กร

วิช�ชพี	สถ�บนัศ�สน�	สถ�นประกอบก�ร	และสถ�บนัสงัคมอืน่มสีทิธิใ์นก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ทัง้นี	้ให้เป็นไปต�ม

ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง”	ตลอดจนยังมีกฎหม�ยอื่น	ๆ	ได้แก่	

	 พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติฉบับที่ให้คว�มคุ ้มครองและส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

โดยครอบครัว	ได้แก่

 ม�ตร�	๑๐	ก�รจดัก�รศึกษ�ต้องจดัให้บคุคลมสีทิธแิละโอก�สเสมอกนั	ในก�รรบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นไม่น้อยกว่�

สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่�งทั่วถึงและมีคุณภ�พ	โดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย

	 ก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับบุคคลซึ่งมีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย	 จิตใจ	 สติปัญญ�	 อ�รมณ์	 สังคม	 ก�รสื่อส�ร 

และก�รเรียนรู้หรือมีร่�งก�ยพิก�ร	หรือทุพพลภ�พหรือบุคคล	ซึ่งไม่ส�ม�รถพึงตนเองได้	หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอก�ส	

ต้องจัดให้บุคคลดังกล่�วมีสิทธิและโอก�สได้รับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเป็นพิเศษ

	 ก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิก�รในวรรคสอง	 ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบคว�มพิก�ร	 โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยและ 

ให้บุคคลดังกล่�วมีสิทธิได้รับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	สื่อ	บริก�ร	และคว�มช่วยเหลืออื่นใดท�งก�รศึกษ�	ต�มหลักเกณฑ์

และวิธีก�รที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

	 ก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับบุคคลซึ่งมีคว�มส�ม�รถพิเศษต้องจัดรูปแบบท่ีเหม�ะสมโดยคำ�นึงถึงคว�มส�ม�รถ

ของบุคคลนั้น

	 ม�ตร�	๑๓	บิด�	ม�รด�	หรือผู้ปกครองมีสิทธิประโยชน์	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		ก�รสนับสนุนจ�กรัฐ	 ให้มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถในก�รอบรมเลี้ยงดู	 และก�รให้ก�รศึกษ�แก่บุตร 

หรือบุคคลซึ่งอยู่ในคว�มดูแล

	 	 (๒)		เงินอดุหนุนจ�กรัฐสำ�หรับก�รจัดก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นของบุตรหรอืบุคคลซ่ึงอยูใ่นคว�มดแูลท่ีครอบครวั

จัดให้	ทั้งนี้ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 	 (๓)		ก�รลดหย่อนหรือยกเว้นภ�ษีสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�ที่กฎหม�ยกำ�หนด

 ม�ตร�	๑๔	บคุคล	ครอบครวั	ชมุชน	องค์กรชุมชน	องค์ก�รเอกชน	องค์กรวชิ�ชพี	สถ�บนัศ�สน�	สถ�นประกอบก�ร 

และสถ�บันสังคมอื่น	ซึ่งสนับสนุนหรือจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต�มควรแก่กรณี	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		ก�รสนบัสนนุจ�กรฐัให้มคีว�มรู	้คว�มส�ม�รถในก�รอบรมเลีย้งดบูคุคล	ซึง่อยูใ่นคว�มดแูลรบัผดิชอบ

	 	 (๒)		เงินอุดหนุนจ�กรัฐสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 	 (๓)		ก�รลดหย่อนหรือยกเว้นภ�ษีสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยก�รศึกษ�ต�มกฎหม�ยที่กำ�หนด

	 ม�ตร�	๖๑	ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�ที่จัดโดยบุคคล	ครอบครัว	องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน	องค์กร

วิช�ชีพ	สถ�บันศ�สน�	สถ�นประกอบก�ร	และสถ�บันสังคมอื่น	ต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มจำ�เป็น

	 นอกจ�กนี้กฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ได้ให ้

สิทธิแก่ครอบครัว	 ได้แก่	 บิด�-ม�รด�	 หรือบิด�	 หรือม�รด�	 ซึ่งเป็นผู ้ใช ้อำ�น�จปกครอง	 หรือผู ้ปกครอง	 

ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	 จัดก�รศึกษ�	 หรือมอบหม�ยให้บุคคลที่ครอบครัวมอบหม�ยให้เป็นผู้จัด 

ก�รศึกษ�ให้แก่บุตรของตน	 ทั้งน้ี	 ก�รที่ครอบครัวจะดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ได้ต้องผ่�นก�รได้รับอนุญ�ต 

ต�มขั้นตอนจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่ครอบครัวมีภูมิลำ�เน�อยู่จึงจะดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ได้
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การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
	 ก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวัเป็นก�รจดัก�รศกึษ�ทีค่รอบครวัส�ม�รถจดัให้ผูเ้รยีนเป็นร�ยบคุคล	

ซ่ึงภ�ครัฐให้ก�รส่งเสรมิสนบัสนนุ	ก�รจัดก�รศึกษ�ทัง้ด้�นวชิ�ก�รและสทิธปิระโยชน์ต่�ง	ๆ 	โดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	และสำ�นักง�นเขตพ้ืนทีก่�รศึกษ�เป็นองค์กรหลกัท่ีมบีทบ�ทหน้�ท่ีสำ�คญั	ในก�รกำ�กบั	ดแูลช่วยเหลอื 

และสนับสนุนให้ครอบครัว	ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ให้บรรลุ	วัตถุประสงค์	เป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�	

	 ก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวที่สำ�คัญดังนี้

	 ๑.	 ก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�	๕	ร�ยก�ร	ประกอบด้วย

	 	 ๑)		ค่�จัดก�รเรียนก�รสอน	(เงินอุดหนุนร�ยหัว)

	 	 ๒)		ค่�หนังสือเรียน

	 	 ๓)		ค่�อุปกรณ์ก�รเรียน

	 	 ๔)		ค่�เครื่องแบบนักเรียน

	 	 ๕)		ค่�กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

	 ๒.		ก�รเสรมิสร้�งคว�มรู	้คว�มเข้�ใจ	ก�รเตมิเตม็คว�มพร้อมให้กบัครอบครวั	เช่น	Website	แนะนำ�ก�รศกึษ�

โดยครอบครัว	คลินิกให้คำ�ปรึกษ�ฯลฯ

	 ๓.	 ก�รจดัให้มอีงค์คณะบคุคลหรอืบคุคลทีม่คีว�มรู	้คว�มเข้�ใจในปรชัญ�	หลกัก�รก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น 

โดยครอบครัว	ดูแล	ให้คำ�ปรึกษ�	แนะนำ�แก่ครอบครัวทั้งด้�นวิช�ก�รและด้�นอื่น	ๆ	

	 ๔.	 ก�รส่งเสริมก�รระดมทรัพย�กรจ�กทุกภ�คส่วนร่วมกันพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว

	 ๕.	 ก�รส่งเสริมสนับสนุนให้มีก�รจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่�งครอบครัว	 ก�รจัดตั้งองค์กร	 เครือข่�ย 

ของครอบครัว

	 ๖.	 ก�รดูแล	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครอบครัวได้รับคว�มช่วยเหลือท�งด้�นวิช�ก�รต�มคว�มเหม�ะสม 

เช่น	แหล่งเรียนรู้ต่�ง	ๆ	

	 ๗.	 ก�รส่งเสริมและพัฒน�แหล่งเรียนรู้	ทั้งด้�นคุณภ�พและปริม�ณ

	 ๘.		ก�รส่งเสริมให้ครอบครัวขอรับสิทธิในก�รสมัครเข้�ฝึกวิช�ทห�รหรือเรียนรักษ�ดินแดน	(รด.)	

	 ๙.	 ก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้�รับก�รประเมินคุณภ�พระดับช�ติ	 (O-NET)	 ในชั้น	 ป.๓	 ป.๖	 ม.๓	 และ	 ม.๖	 

จ�กสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 (องค์กรมห�ชน)	 โดยเฉพ�ะในปีสุดท้�ยของระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รศึกษ�ต่อระดับอุดมศึกษ�

	 ๑๐.		ก�รส่งเสริมก�รเข้�ร่วมกิจกรรมหรือก�รประกวดแข่งขัน	 ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ 

คว�มส�ม�รถในโอก�สต่�ง	ๆ		 	 	
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บทที่ ๓

ข้อค้นพบจากการถอดบทเรียน

	 ก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	กลุ่มเป้�หม�ย	จำ�นวน	๕๗	ครอบครัว	มีประเด็น

ก�รถอดบทเรียนประกอบด้วย	 ข้อมูลพื้นฐ�นของครอบครัว	 หรือผู้จัดก�รศึกษ�	 ข้อมูลพื้นฐ�นผู้เรียน	 ก�รกำ�หนดชื่อ

บ้�นเรยีน	แผนก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวั	จดุมุง่หม�ยของก�รจดัก�รศกึษ�	ทีม่�ของแผนก�รจดัก�รศกึษ�	รปูแบบ 

ก�รจัดก�รศึกษ�	 ก�รจัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ก�รจัดก�รเรียนรู้	 สื่อแหล่งเรียนรู้	 ภูมิปัญญ�	 ก�รวัดและประเมินผล	 

หลักฐ�นร่องรอยก�รเรียนรู้	คว�มสำ�เร็จคว�มภ�คภูมิใจ	ปัญห�	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะ	มีร�ยละเอียดดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน
 ๑. ข้อมูลพื้นฐำนครอบครัวหรือผู้จัดกำรศึกษำ

	 	 ๑.๑		 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�จำ�แนกร�ยภ�ค

 

ภ�คเหนือ

๓๒%

ภ�คใต้

๓๕%

ภ�คกล�ง

๒๖%

ภ�คตะวันออก

๒%

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

๕%
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	 	 ๑.๒		สภ�พก�รจัดก�รศึกษ�

 

	 	 ๑.๓		ผู้จัดก�รศึกษ�

 

เป็นครอบครัวที่เคยจัด
ก�รศึกษ�	แต่ปัจจุบัน

ยกเลิกไปแล้ว
๑๒.๒๘%

เป็นครอบครัวที่เคยจัด
ก�รศึกษ�อยู่ในปัจจุบัน

๘๗.๗๒%

มอบผู้อื่นจัด
๑๒.๒๘%

บิด�ม�รด�จัดเอง
๘๗.๗๒%
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	 	 ๑.๔		วุฒิก�รศึกษ�ของครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�

 

 

	 	 ๑.๕		อ�ชีพของครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�

 

ปริญญ�โท
๒๖%

ปริญญ�เอก
๗%

ไม่ระบุ
๒%

ตำ่�กว่�ปริญญ�
๕%

อนุปริญญ�
๕%

ปริญญ�ตรี
๕๕%

รับจ้�ง
๕%

ครูโรงเรียนกวดวิช�/
ครูสอนพิเศษ

๗%

นักวิช�ก�รอิสระ
นักวิจัยอิสระ

๑๑%

ไม่ระบุ
๙%

ข้�ร�ชก�ร
ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

๕%

ธุรกิจส่วนตัว
๔๐%

พนักง�นเอกชน
๔%

แม่บ้�นพ่อบ้�น
๑๙%
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	 	 ๑.๖		ช่วงอ�ยุของครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�

 

	 	 ๑.๗		จำ�นวนผู้เรียนที่ได้รับอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ของครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�

 

ระหว่�ง	๓๐-๓๙	ปี
๒๘%

ไม่ระบุ
๔%

๖๐	ปีขึ้นไป
๓%

ระหว่�ง	๕๐-๕๙	ปี
๑๔%

ระหว่�ง	๔๐-๔๙	ปี
๕๑%

จำ�นวน	๒	คน
๒๑%

จำ�นวน	๓	คน
๒%

จำ�นวน	๔	คน
๒%

จำ�นวน	๔	คนขึ้นไป
๗%

จำ�นวน	๑	คน
๖๘%
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	 	 ๑.๘		ปีก�รศึกษ�ที่ได้รับอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�

 

 ๒.  ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เรียน

  ๒.๑ ครอบครัวที่เคยจัดกำรศึกษำแต่ปัจจุบันยกเลิกแล้ว

	 	 	 	 ๒.๑.๑		สังกัดที่ผู้เรียนเคยเรียนในระบบโรงเรียน

 

ไม่ระบุ
๕%

พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๓
๑๔%

พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๗
๒๓%

พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๐
๕๘%

เคยเรียนสังกัด	สช.
๔๐%

เคยเรียนสังกัด	สพป.
๕๐%

เคยเรียนสังกัด	สพม.
๑๐%
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	 	 	 	 ๒.๑.๒	 ระดับก�รศึกษ�ที่ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�	

	 	 	 	 ๒.๑.๓		ประเภทของผู้เรียน	

ก่อนประถม
๑๐%มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

๒๐%

มัธยมศึกษ�ตอนต้น
๒๐% ประถมศึกษ�

๕๐%

มีคว�มต้องก�รพิเศษ
๑๐%

คว�มส�ม�รถพิเศษ
๒๐%

ปกติ
๗๐%
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	 	 	 	 ๒.๑.๔		คว�มสนใจหรือคว�มถนัดของผู้เรียน

 

	 	 	 	 ๒.๑.๕	 ส�เหตุของก�รยกเลิกก�รจัดก�รศึกษ�

 

ไม่ระบุ
๔๐%

เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์
๑๐%

ภ�ษ�
๑๐%

วิทย�ศ�สตร์
๔๐%

เรียนต่อด้�นศ�สน�
๑๐%

เข้�เรียนในระบบโรงเรียน
๕๐%

จบก�รศึกษ�
๔๐%
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  ๒.๒ ครอบครัวที่จัดกำรศึกษำในปัจจุบัน

	 	 	 	 ๒.๒.๑	 สังกัดที่ผู้เรียนเคยเรียนในระบบโรงเรียน

 

	 	 	 	 ๒.๒.๒		ระดับก�รศึกษ�ที่ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

 

เคยเรียนสังกัด	สพป.
๒๘%

เคยเรียนสังกัด	สพม.
๑%

เคยเรียนสังกัด	สช.
๒๑%

อื่น	ๆ	
๓%

ไม่ระบุ
๖%

ไม่เคยเรียน
๔๑%

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
๙%

มัธยมศึกษ�ตอนต้น
๑๐%

ก่อนประถม
๑๖%

ประถมศึกษ�
๖๕%
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คว�มส�ม�รถพิเศษ
๙%

มีคว�มต้องก�รพิเศษ
๓%

ปกติ
๘๘%

ดนตรี
๙% ศิลปะ

๑๐%

กีฬ�
๑๙%

อ�ชีพ
๔%

ภ�ษ�
๖%

คณิตศ�สตร์
๓%

วิทย�ศ�สตร์
๓%

ประวัติศ�สตร์
๒%

ศ�สน�
๑%

ไม่ระบุ
๔๐%

เทคโนโลยี/
สิ่งประดิษฐ์

๓%

	 	 	 	 ๒.๒.๓	 ประเภทของผู้เรียน

 

	 	 	 	 ๒.๒.๔	 คว�มสนใจหรือคว�มถนัดของผู้เรียน

 



16 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
	 จ�กก�รถอดบทเรียนเกีย่วกบัแผนก�รจัดก�รศกึษ�	พบว่�มข้ีอมลูท่ีเก่ียวข้องกับแผนก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น 

โดยครอบครัวดังต่อไปนี้

 ๑.  เหตุผล หรือมูลเหตุในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว

	 	 ๑.๑		 ครอบครัวมีคว�มเชื่อมั่นว่�ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียนได้ดีกว่�ก�รจัดก�รศึกษ�ในระบบ

โรงเรียน	 มีคว�มพร้อมในก�รจัดก�รศึกษ�ที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้เรียน	 และให้คว�มรัก	 

คว�มอบอุ่น	คว�มปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนได้ดีกว่�ในระบบโรงเรียน	

	 	 ๑.๒		ผู้เรียนมีปัญห�ด้�นสุขภ�พ	หรือมีคว�มพิก�ร	หรือมีโรคประจำ�ตัว	ทำ�ให้พ่อแม่มีคว�มวิตกกังกลว่�

จะเป็นภ�ระให้กับโรงเรียน

	 	 ๑.๓		ผู้เรียนมีคว�มเป็นอัจฉริยภ�พ	 มีคว�มส�ม�รถพิเศษ	 มีคว�มสนใจเฉพ�ะท�งที่ต้องก�รได้รับ 

ก�รพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศ

	 	 ๑.๔		 ก�รเรียนรู้ในระบบโรงเรียน	 ไม่เอื้อต่อก�รเรียนรู้ไม่ส�ม�รถนำ�คว�มรู้และทักษะไปใช้ในก�รศึกษ�

ต่อและก�รประกอบอ�ชีพได้	

	 	 ๑.๕		ระบบก�รศกึษ�ในโรงเรยีนมีก�รบ้�นม�กเกนิไป	กระเป๋�หนกั	ต้องเรยีนต�มต�ร�งเวล�เรยีน	ในขณะที่ 

ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 จะมีเวล�ในก�รเรียนรู้ต�มคว�มสนใจและคว�มพร้อมได้ดีกว่�ในห้องเรียน	

และส�ม�รถจัดก�รเรียนรู้ได้หล�กหล�ย	

	 	 ๑.๖		 พ่อแม่ต้องก�รใช้หลักก�รศ�สน�ควบคู่กับก�รปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมต�มหลักศ�สน�ท่ีนับถือ	

เพื่อก�รหล่อหลอมจิตใจและบุคลิกภ�พที่สำ�คัญของผู้เรียน

 ๒.  จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว

	 	 ๒.๑		เพื่อให้ผู้เรียนมีคว�มสุขที่ได้เรียนรู้ต�มคว�มถนัดคว�มสนใจ	 ต�มศักยภ�พตนเองและสอดคล้อง 

กับคว�มส�ม�รถพิเศษ	มีเวล�ฝึกฝนทักษะสู่อ�ชีพ	เช่น	นักกีฬ�	นักแสดง	นักดนตรี	ฯลฯ

	 	 ๒.๒		เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริงหรือเรียนรู้ไปกับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน	 ไม่ยึดติด 

กับกรอบเวล�และเนื้อห�ก�รเรียนรู้

	 	 ๒.๓		เพื่อให้ผู้เรียนได้รับก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พเป็นร�ยบุคคล	มีอิสระในก�รเรียนรู้	มีคว�มสุขและ

สร้�งสรรค์คว�มรู้ด้วยตนเอง	

	 	 ๒.๔		เพือ่ให้ผูเ้รยีนเป็นคนดี	มคีว�มรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม	ใฝ่เรยีนรูม้ทีกัษะชวีติและจติส�ธ�รณะ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข	เติบโตอย่�งสมบูรณ์ทั้งท�งด้�นร่�งก�ยอ�รมณ์สังคมและสติปัญญ�	

	 	 ๒.๕		 เพื่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ต�มหลักศ�สน�กับผู ้นำ�ชุมชนหรือผู ้นำ�ท�งศ�สน�ควบคู่กับก�รเรียน 

ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	๒๕๕๑	
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 ๓.  ที่มำของแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว

	 	 ๓.๑		ครอบครัวหรือผู ้จัดก�รศึกษ�จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ด้วยตนเอง	 โดยศึกษ�ค้นคว้� 

จ�กอินเทอร์เน็ต	และปรึกษ�ระหว่�งบ้�นเรียนอื่น	ๆ	ก�รได้รับคำ�แนะนำ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญกรณีจัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียน 

ที่มีคว�มต้องก�รพิเศษ	 รวมถึงก�รใช้แนวท�งพัฒน�ก�รต�มช่วงวัยของก�รศึกษ�ต�มแนวท�งของวอลดอร์ฟและ 

ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	๒๕๕๑	

	 	 ๓.๒		ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 

ในลักษณะร่วมคิด	ร่วมทำ�	ให้คำ�ปรึกษ�	รวมถึงก�รให้ตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ได้รับอนุญ�ตแล้ว

	 	 ๓.๓		ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ร่วมกับองค์กร	 หน่วยง�นอื่น	 ๆ	 เช่น 

จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ร่วมกับผู้นำ�ศ�สน�ในชุมชน

 ๔.  รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว

	 	 ๔.๑		จัดแบบครอบครัวเดี่ยว	โดยไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอื่นหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	ๆ	เพร�ะ

ครอบครวัมคีว�มพร้อมในก�รจดัก�รศกึษ�ด้วยตนเอง	และต้องก�รเอ�ใจใส่ใกล้ชดิกบัผูเ้รยีนตลอดเวล�	มเีป้�หม�ยเรือ่ง

เวล�ในก�รทุ่มเทฝึกซ้อมสำ�หรับผู้เรียนได้เต็มที่	ประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�และอยู่ห่�งจ�กครอบครัวอื่น	ๆ	

	 	 ๔.๒		จัดแบบครอบครวัเด่ียวแต่มกี�รเข้�ร่วมกบัครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวัอืน่	ๆ 	ต�มโอก�ส	เพือ่ต่อยอด 

คว�มสนใจเฉพ�ะด้�น	 เช่น	 ศิลปะ	 กีฬ�	 ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ฯลฯ	 หรือมีก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์	 ก�รใช้ชีวิต 

และคว�มเป็นอยู่ที่แตกต่�งกัน

	 	 ๔.๓		จัดแบบกลุม่ครอบครวั	มกี�รจัดกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนร่วมกนัหล�ยครอบครวัเพือ่ก�รแลกเปลีย่น

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	โดยมอบหม�ยให้ผู้ที่มีคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียน

 ๕.  กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือกลุ่มประสบกำรณ์

	 	 ๕.๑		จัดเป็นร�ยวิช�ใน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	

๒๕๕๑	 โดยปรับใช้ม�ตรฐ�น	 ตัวชี้วัดหรือจุดเน้นเพิ่มเติม	 เช่น	 เน้นทักษะชีวิต	 ก�รทำ�ง�นเป็นกิจกรรมต�มคว�มสนใจ

พัฒน�ก�ร	๔	ด้�น	(พัฒน�ก�รระดับปฐมวัย)

	 	 ๕.๒		จดัเป็นกลุม่ประสบก�รณ์	เช่น	กลุม่ประสบก�รณ์บรูณ�ก�ร	STEM	กลุม่ประสบก�รณ์เน้นง�นศลิปะ

กลุ่มประสบก�รณ์ท�งภ�ษ�	ก�รจดักลุม่ประสบก�รณ์ต�มคว�มสนใจและคว�มถนดัของเดก็	โดยยดึวตัถปุระสงค์ในก�ร

จัดก�รเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว

	 	 ๕.๓		จัดผสมผส�นระหว่�งร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 กับกลุ่มประสบก�รณ์	 โดยบูรณ�ก�ร 

กลุ่มประสบก�รณ์กับส�ระก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	โดยมีจุดมุ่งหม�ยดังนี้

	 	 	 	 ๕.๓.๑		เพ่ือให้มีเวล�ฝึกฝนทักษะสู่อ�ชีพอย่�งอิสระ	 เช่น	 นักกีฬ�	 นักแสดง	 นักดนตรีส่งเสริม	

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคว�มถนัดคว�มสนใจ	และมีคว�มสุขที่จะได้เรียนต�มศักยภ�พตนเอง	

		 	 	 	 ๕.๓.๒		เพื่อให้ผู้เรียนมีคว�มเชื่อต�มหลักศ�สน�คือ	ก�รเชื่ออย่�งมีเหตุผลมีคว�มรัก	มีคว�มเมตต�	

และรักก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต
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การจัดการเรียนการรู้
 ๑.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียนรู้ ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�	 เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	

ประกอบด้วย	 บิด�และม�รด�	 บิด�หรือม�รด�	 หรือจ้�งบุคคลท่ีมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถท่ีมีคว�มถนัดเฉพ�ะด้�น	 เช่น	

คณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์	ภ�ษ�ต่�งประเทศกีฬ�	ทักษะอ�ชีพ	นอกจ�กนี้ยังพบว่�บ�งครอบครัวได้จัดก�รศึกษ�ในแบบ

บุคคลในครอบครัวร่วมกันจัดเช่น	ญ�ติพี่น้องที่มีอ�ชีพและคว�มส�ม�รถอื่น	 รวมถึงก�รขอคว�มร่วมมือกับเครือข่�ย 

ผู้ปกครองครอบครัว	บุคคลในสังคมหมู่บ้�นช่วยกันระดมคว�มคิด	ช่วยเป็นผู้สอนหรือจัดกิจกรรมต�มคว�มเหม�ะสม	

 ๒.  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีดังนี้

   ๒.๑ ผูเ้รยีนทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนสำ�หรบัผูเ้รยีนทีม่คีว�มต้องก�รพเิศษได้แก่	

บกพร่องท�งก�รเรียนรู้	ออทิสติกแอลดี	ด�วน์ซินโดรม	บกพร่องท�งด้�นร่�งก�ย	และพิก�รซำ้�ซ้อน	ก�รจัดก�รเรียนรู้ 

เน้นคว�มสนใจของผูเ้รยีน	มกี�รจดักจิกรรมหล�กหล�ย	มคีว�มสนกุและยดืหยุน่	โดยคำ�นงึถึงคว�มพร้อมและคว�มสนใจ

ของผูเ้รยีน	กจิกรรมทีจ่ดับ�งกจิกรรมมกี�รกำ�หนดล่วงหน้�	บ�งกจิกรรมจดักจิกรรมสอดคล้องเหม�ะสมกบัสถ�นก�รณ์	 

ณ	 เวล�นั้น	 ๆ	 มีทั้งเกม	 ก�รออกกำ�ลังก�ย	 กิจกรรมผ่อนคล�ย	 ก�รไปทัศนศึกษ�นอกสถ�นที่ต�มแหล่งเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 

มีก�รฝึกทักษะ	 ต�มที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว	 ก�รสื่อส�รกับผู้เรียนก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมกีฬ�เป็นฐ�นก�รเรียนรู้	 และบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 ที่ตอบสนองลักษณะเฉพ�ะของผู้เรียน 

หรอืเป็นก�รเรียนรู้ในตัวชีว้ดัหรอืเป้�หม�ยคุณภ�พผูเ้รยีนเน้นก�รพฒัน�เดก็พเิศษแบบองค์รวม	ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน

จะจดัเป็นกลุม่	ซ่ึงเป็นก�รจดัโดยยดึพฒัน�ก�รเป็นหลกั	มกี�รใช้เทคนคิ	Floor	time	และละครบำ�บดั	(Drama	Therapy) 

ดังนั้นก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนต�มประเภทคว�มพิก�ร	และต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล	 โดยไม่ได้มุ่งเน้น

ทักษะด้�นวิช�ก�ร	แต่มุ่งเน้นให้เด็กพิก�รมีทักษะช่วยเหลือตนเองต�มศักยภ�พ

  ๒.๒  ผู้เรยีนท่ีมคีวำมสำมำรถพเิศษ ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนสำ�หรบัผูเ้รยีนทีม่คีว�มส�ม�รถพเิศษได้แก่	

ทกัษะท�งด้�นศลิปะ	ทกัษะท�งด้�นดนตร	ีทกัษะท�งด้�นกฬี�	ทกัษะท�งวชิ�ก�ร	ฯลฯ	ครอบครวัใช้วธิกี�รจ้�งผูเ้ชีย่วช�ญ

เฉพ�ะด้�นม�จัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียนเป็นพิเศษ	

  ๒.๓ ผู้เรียนปกติ ก�รจัดก�รเรียนรู้ร�ยวิช�ใน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	๒๕๕๑	โดยปรับใช้ม�ตรฐ�น	ตัวชี้วัดสู่ก�รปฏิบัติเป็นกลุ่มประสบก�รณ์ต่�ง	ๆ	นอกจ�กนี้ยังได้

จัดก�รเรียนรู้ต�มจุดเน้นของครอบครัว	จำ�แนกได้ดังนี้

    ๒.๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นศำสนำ	 สำ�หรับผู้เรียนมีคว�มต้องก�รเรียนรู้หลักศ�สน�ควบคู่ไปกับ 

ก�รเรียนต�มกลุ่มส�ระวิช�พื้นฐ�น	 โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อเพิ่มคุณภ�พชีวิต	ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	 และอุดมก�รณ	์ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้�ถึงคว�มรู้	 และรักก�รอ่�นส่งผลให้ผู้เรียนรักก�รเรียนมีคว�มเช่ือและศรัทธ�ในศ�สน�ท่ีตนนับถือ	

เน้นกระบวนก�รเรียนรู้ที่เป็นไปต�มธรรมช�ติ	ผ่�นกิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้

    ๒.๓.๒  จดักำรเรยีนรูท่ี้เน้นวชิำกำร	ผูเ้รยีนได้เรยีนรูอ้ย่�งหล�กหล�ยโดยมกี�รใช้เนือ้ห�บรูณ�ก�ร

เข้�กับกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในแต่ละกิจกรรม	 ใช้วิธีสร้�งแรงจูงใจ	 และว�งเป้�หม�ยที่ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถให้แก่ผู้เรียน	

เน้นก�รจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อห�ส�ระวิช�ที่เรียนในแต่ละระดับชั้น
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    ๒.๓.๓ จดักำรเรยีนรูท่ี้เน้นทักษะชวีติ ผูเ้รยีนได้เรยีนรูต้ำมควำมสนใจ ควำมถนดั ควำมสำมำรถ  

โดยเชือ่มโยงประสบก�รณ์ปร�กฏก�รณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในชวีติประจำ�วนักบักระบวนก�รเรยีนรู	้เน้นให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

ประยุกต์ทักษะ	คว�มรู้ในชีวิตประจำ�วัน	แสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	ก�รอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม	ก�รทำ�ง�น	ก�รแก้ไข

ปัญห�	ก�รป้องกนัหรอืหลกีเลีย่งพฤติกรรมเสีย่ง	รวมถงึก�รเข้�ใจในตนเอง	เค�รพผูอ้ืน่	และมองเหน็คณุค่�ของสิง่แวดล้อม

บรรลุต�มจุดมุ่งหม�ยที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว	 จัดก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ต�มธรรมช�ต ิ

มีแนวท�งก�รพัฒน�จ�กก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนสู่ก�รจำ�หน่�ยเน้นก�รปฏิบัติจริงอย่�งหล�กหล�ย	 ผู้เรียน 

จะมองเห็นคว�มสำ�คัญที่เกิดจ�กคว�มชอบม�กขึ้น

 ๓.  กระบวนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ปรับใช้กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

สอดคล้องกับก�รจัดก�รศึกษ�	ดังนี้

  ๓.๑ กิจกรรมแนะแนว	 ผู้เรียนได้รับคำ�แนะนำ�	 เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องแนวท�งก�รพัฒน�

ศักยภ�พต�มคว�มถนัด	 คว�มสนใจ	 โดยบุคคลในครอบครัว	 ครูพิเศษ	บุคคลในอ�ชีพต่�ง	 ๆ	 รวมทั้งก�รศึกษ�ค้นคว้� 

ในห้องสมุด	และแหล่งเรียนรู้	ส�ม�รถพัฒน�ตนเองเหม�ะสมกับวัย

   ๓.๒ กิจกรรมนักเรียน จัดให้ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมค่�ย	 เข้�ศึกษ�วิช�ทห�รหรือรักษ�ดินแดน	 (รด.)	

กิจกรรมลูกเสือเนตรน�รี	 ยุวก�ช�ด	 ร่วมกิจกรรมเข้�ค่�ยลูกเสือกับโรงเรียนในระบบ	 จัดกระบวนก�รเรียนรู้ต�ม 

แนวฝึกปฏิบัติของกิจกรรมลูกเสือ	 เนตรน�รี	 ยุวก�ช�ด	 เพื่อฝึกคว�มมีวินัย	 คว�มรับผิดชอบ	 คว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 

คว�มอดทน	คว�มกระตือรือร้น

  ๓.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�จัดให้ผู้เรียน	 มีส่วนร่วม 

ในกจิกรรมเพือ่สงัคมและส�ธ�รณประโยชน์	เป็นแนวคดิของครอบครวัท่ีให้คว�มสำ�คญักบัก�รเรยีนรู	้ควบคูก่บัก�รปลกูฝัง 

ลักษณะนิสัยที่ดี	เช่น	ก�รเก็บขยะในหมู่บ้�น	ปลูกต้นไม้ต�มโอก�สสำ�คัญต่�ง	ๆ 	ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต�มประเพณีต่�ง	ๆ 	 

ในชุมชน	 พัฒน�ส�ธ�รณสถ�น	 ขุดลอกคูนำ้�ในหมู่บ้�น	 กิจกรรมท�งสังคม	 ก�รช่วยฝึกสอนกีฬ�ให้กับนักกีฬ�รุ่นน้อง	

ร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 เยี่ยมผู้ป่วย	 คนชร�	 ร่วมกับอ�ส�สมัคร

ส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 กำ�จัดลูกนำ้�ยุงล�ย	 ก�รคัดแยกขยะ	 ฝึกง�นร้�นอ�ห�ร	 กิจกรรมวัฒนธรรมหรือชุมชน	 

ช่วยเหลือเด็กกำ�พร้�	ฯลฯ	โดยเน้นจิตอ�ส�	คว�มมีวินัย	ขยัน	ประหยัด	และก�รช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ๔. กำรจัดตำรำงกำรเรียนรู้ ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�มีก�รดำ�เนินก�ร	ดังนี้

  ๔.๑ ตำรำงกำรเรยีนรูแ้บบยดืหยุน่ ต�ร�งเรยีนในลกัษณะนีค้รอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ�ไม่มกี�รกำ�หนด

เวล�หรือต�ร�งเรียนที่ชัดเจนหรือต�ยตัวก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในแต่ละวัน	 ข้ึนอยู่กับคว�มต้องก�รหรือคว�มสนใจ

ของผู้เรียนแต่มีก�รกำ�หนดต�ร�งก�รฝึกทักษะ	 ต�ร�งก�รพัฒน�ตนเองเป็นไปต�มกิจกรรมท่ีต้องก�รฝึก	 ก�รเรียนรู้ 

มคีว�มยดืหยุน่	มช่ีวงเวล�อสิระสำ�หรบักจิกรรมทีส่นใจ	ต�ร�งเรยีนมกี�รเปลีย่นแปลงกจิกรรมได้ตลอดเวล�	สอดคล้องกบั

ภ�ระง�นภ�ยในครอบครัว	ในต�ร�งเรียนแต่ละวัน	ที่มีวิช�หลักอยู่เพียงสองหรือส�มวิช�	เช่น	วิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	

ภ�ษ�ไทย	ภ�ษ�องักฤษ	สงัคมศกึษ�	ส่วนวชิ�อืน่	ๆ 	ทัง้ศลิปะ	สขุศกึษ�	พละ	ก�รง�น	มกี�รบรูณ�ก�รก�รเรยีนรูไ้ปกบัก�ร

เรยีนรูว้ชิ�หลกั	แต่ผูเ้รยีนได้เรยีนรูค้รบเนือ้ห�ส�ระก�รเรยีนรูต้�มทีก่ำ�หนดไว้ในแผนก�รจดัก�รศกึษ�	มกี�รจดักจิกรรม

หรือองค์คว�มรู้ให้ผู้เรียนต�มคว�มสนใจ	นอกจ�กนั้ยังมีก�รกำ�หนดเวล�เรียนให้สอดคล้องกับต�ร�งเรียนของสถ�บัน	 

หรือองค์กรท�งก�รศึกษ�ที่จัดก�รศึกษ�ท�งไกล	เช่น	โรงเรียนไกลกังวลหรือหลักสูตรก�รเรียนรู้ออนไลน์	
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  ๔.๒ ตำรำงกำรเรียนรู้แบบก�ำหนดเวลำเรียนที่ชัดเจน	 ลักษณะต�ร�งเรียนแบบนี้ครอบครัวหรือผู้จัด 

ก�รศึกษ�มีก�รกำ�หนดระยะเวล�ก�รเรียนรู้กิจกรรมที่แน่นอน	เช่น	ช่วงเช้�	เป็นก�รจัดกิจกรรมทั่วไป	เช่น	ก�รสนทน�

ก�รเล่น	 ก�รเล่นเกม	 ก�รทำ�สิ่งประดิษฐ์	 ช่วงบ่�ย	 เป็นก�รเรียนรู้เชิงวิช�ก�ร	 โดยจัดก�รเรียนรู้ในลักษณะบูรณ�ก�ร

วิช�ก�รที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ทำ�ในช่วงเช้�	 บ�งครอบครัวในวันอ�ทิตย์จะมีกิจกรรมพิเศษต�มคว�มสนใจของผู้เรียน	

เช่น	เรียนดนตรี	เรียนภ�ษ�จีน

	 	 ครอบครัวที่เน้นด้�นศ�สน�อิสล�มควบคู่กับวิช�ส�มัญมีก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู ้ในแต่ละวัน 

เช่น	เวล�	๐๖.๐๐-๙.๓๐	น.	ท่องจำ�คำ�ภีร์อัลกุรอ�นเวล�	๙.๓๐-๑๕.๐๐	น.	เรียนส�ยส�มัญ	๘	กลุ่มส�ระ	และเข้�มัสยิด 

ทุกวันศุกร์

 ๕. กำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำท่ีต้องกำรเน้นเป็นพิเศษ ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ได้จัดกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้	ดังนี้	

	 	 ๕.๑		 กลุ่มวิช�คณิตศ�สตร์	และวิช�วิทย�ศ�สตร์	มีก�รจ้�งครูพิเศษม�สอน	รวมทั้งเรียนจ�กต�ร�งเรียน

ต�มต�ร�งของไกลกังวล	นอกจ�กนี้	บ�งครอบครัวส่งเสริมก�รเรียน	Art	Math

	 	 ๕.๒		 กลุ่มภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ต้องก�รเน้นภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ภ�ษ�อังกฤษ

ภ�ษ�จนี	ภ�ษ�ญ่ีปุน่	ภ�ษ�เก�หล	ีภ�ษ�อ�หรบั	ภ�ษ�มล�ย	ูครอบครวัได้จดัให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูก้บัผูเ้ชีย่วช�ญเฉพ�ะด้�น 

ทั้งช�วไทยและช�วต่�งช�ติ	ก�รเรียนรู้ออนไลน์	และเรียนรู้ในสถ�บันภ�ษ�ต่�ง	ๆ	

	 	 ๕.๓		 กลุ่มศิลปะ	ก�รแสดง	ดนตรี	ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะ 

ด้�นศิลปิน	บุคคลภูมิปัญญ�	ช�วต่�งช�ติรวมทั้งก�รเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ในต่�งประเทศ

	 	 ๕.๔		 กลุ่มกีฬ�	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ได้จัดให้ผู้เรียนได้รับก�รฝึกทักษะและก�รเรียนรู้กับผู้ท่ีม ี

คว�มเชี่ยวช�ญ	ชำ�น�ญเฉพ�ะประเภทกีฬ�	

	 	 ๕.๕		 กลุ่มเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับก�รฝึกทักษะ 

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รเรียนรู้กับผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ	ชำ�น�ญเฉพ�ะท�ง

	 	 ๕.๖		 กลุม่คหกรรม	ครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ�ได้ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้ปฏบัิตทิกัษะในสถ�นประกอบก�ร

ที่เกี่ยวข้องกับส�ข�ที่สนใจ

	 	 ๕.๗		 กลุ่มศ�สน�	ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 ประสบก�รณ์ต�มหลักก�ร

ของศ�สน�ที่ตนนับถือ	จ�กผู้นำ�ท�งศ�สน�	

 ๖. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์ตรง

	 	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับครอบครัวอื่น	เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ก�รเรียนรู้ต�มแหล่งเรียนรู้	ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมกับสถ�นศึกษ�หรือโรงเรียนใกล้บ้�น	ร่วมกิจกรรม

กับท้องถิ่น	สถ�นประกอบก�ร	บุคล�กรมืออ�ชีพเป็นต้น

สื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
	 ครอบครัวหรือผู ้จัดก�รศึกษ�ได้มีก�รนำ�สื่อ	 และใช้แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญ�ม�ใช้ในก�รจัดก�รเรียนรู ้ 

อย่�งหล�กหล�ย	ดังนี้



21การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 ๑.  กำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมภำยในบ้ำนและนอกบ้ำน	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ได้ส่งเสริม	

สนับสนุนท�งวิช�ก�รต่�ง	 ๆ	 ที่จะทำ�ให้ผู้เรียนได้รับคว�มรู้	 ประสบก�รณ์ให้ม�กที่สุด	 ภ�ยใต้บรรย�ก�ศที่มีชีวิตชีว�	 

น่�เรียนรู้	ดังนี้

  ๑.๑ สภำพแวดล้อมภำยในบ้ำน	 ครอบครัวจัดให้มีบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�น	ที่เอื้อต่อ

ก�รเรียนรู้	โดยจัดให้มี	มุมต่�ง	ๆ	เช่น	มุมดนตรี	มุมหนังสือ	มุมสื่อ	มุมส่งเสริมพัฒน�ก�ร	มุมนั่งเล่น	ดูทีวี	มีซีดีภ�ษ�ไทย 

ภ�ษ�อังกฤษ	มุมหนังสือก�ร์ตูน	หนังสือทั่วไป	บริเวณข้�งฝ�ผนัง	จัดให้มีตู้หนังสือ	มุมเก็บสะสมผลง�น	แฟ้มสะสมง�น	

ภ�พถ่�ยในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ตลอดจนร่องรอย	 เอกส�ร	 หลักฐ�นแสดงผลก�รจัดก�รเรียนรู้	 บ�งครอบครัว 

มีหนังสือเรียนครบทุกส�ระก�รเรียนรู้มีสื่อวีดีทัศน์	วีดีโอ	อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อก�รเรียนรู้

  ๑.๒ สภำพแวดล้อมภำยนอกบ้ำน	 ครอบครัวจัดให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับสภ�พแวดล้อมนอกบ้�นเพื่อให ้

ผู้เรียนได้เรียนรู้	วิ่งเล่น	ออกกำ�ลังก�ย	ได้สัมผัสธรรมช�ติ	บ�งครอบครัวมีก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมรอบบ้�นให้เป็นสีเขียว

ของพืชพรรณ	และคว�มมีชีวิตชีว�	มีมุมสำ�หรับนั่งพักผ่อนมีก�รจัดสภ�พแวดล้อมภ�ยนอกบ้�น	ที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยน

ไปต�มพัฒน�ก�รของผู้เรียน	

 ๒.  กำรใช้สื่อ หนังสือ เอกสำรคอมพิวเตอร์ สื่อทำงไกลเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้

	 	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�มีก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี	จำ�แนกได้	๓	ลักษณะ	คือ	

  ๒.๑  หนังสือ ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ได้จัดให้มีหนังสือเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในก�รจัดก�รเรียนรู ้

ให้แก่ผู้เรียน	เช่น	คู่มือ	บทคว�ม	ส�รคดี	หนังสืออ่�นเพิ่มเติม	หนังสือคู่มือต่�ง	ๆ	หนังสือพิมพ์	ว�รส�ร	แผนก�รสอน	

และเครื่องมือ	สื่อก�รสอน	เอกส�รตำ�ร�เรียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับดนตรี	ศิลปะ	เป็นต้น

  ๒.๒  คอมพวิเตอร์ สือ่ เทคโนโลย ีครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ�จดัให้มคีอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ	และคอมพวิเตอร์

แบบพกพ�	 Ipadเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในก�รสืบค้นและเรียนรู้ในประเด็นที่ตนเองให้คว�มสนใจและใช้เป็น 

แหล่งสบืค้นเพือ่ห�ข้อมลูหรอืองค์คว�มรูใ้นก�รถ่�ยทอดให้แก่ผูเ้รยีนอกีด้วย	เรยีนรูจ้�กเวบ็ไซต์จ�กต่�งประเทศ	YouTube	

Application	Facebook	Line	 IG	สื่อก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม	DLIT	สื่อประเภท	CAI	 (Computer	Assisted 

Instruction)	ต�มคว�มสนใจของผู้เรียน

  ๒.๓ สื่ออุปกรณ์อื่น ๆ เป็นสื่อ	อุปกรณ์ที่ส่งเสริมคว�มส�ม�รถ	คว�มถนัด	คว�มสนใจเฉพ�ะท�ง	 เช่น	

เครื่องดนตรีไทยและส�กล	อุปกรณ์วิทย�ศ�สตร์	อุปกรณ์ศิลปะ	อุปกรณ์ท�งกีฬ�

 ๓. แหล่งเรยีนรูแ้ละภมิูปัญญำ ครอบครวัได้ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้�กสือ่บุคคล	ภมูปัิญญ�ท้องถ่ิน	ชมุชน	

ท้องถิ่น	 และสถ�นที่ต่�ง	 ๆ	 ต�มโอก�สที่จะเอื้อ	 ขึ้นอยู่กับช่วงเวล�และโอก�สต�มลักษณะเฉพ�ะของแต่ละครอบครัว	 

โดยส�ม�รถจำ�แนกแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนไปเรียนรู้	ดังนี้

	 	 ๓.๑		เรยีนรูจ้�กสือ่บคุคล	ครอบครวัได้นำ�ผูเ้รยีนไปเรยีนรูจ้�กบคุคลทีม่คีว�มเชีย่วช�ญเฉพ�ะท�งโดยตรง

ต�มคว�มสนใจเฉพ�ะท�ง	 เช่น	 เรียนรู้จ�กโปรกอล์ฟ	 เรียนรู้ด้�นจิตวิทย�จ�กนักจิตวิทย�	 เรียนรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร ์

ก�รกีฬ�	เรียนภ�ษ�อังกฤษที่ประเทศอินเดีย	ฝึกทำ�ง�นกับผู้ประกอบก�รในร้�นอ�ห�ร	ร้�นเบเกอรี่	ร้�นก�แฟ	โรงแรม	

เรยีนแบดมนิตนัจ�กครผููฝึ้กซ้อม	เรยีนรูด้้�นภ�ษ�องักฤษจ�กครพูเิศษ	คณติศ�สตร์	เรยีนป้ันเซร�มคิและศลิปะกบัศลิปิน

ท่ีมคีว�มรูเ้ฉพ�ะท�ง	เรยีนรูจ้�กผูเ้ชีย่วช�ญในอ�ชพีนัน้	ๆ 	ครอู�ส�ช�วต่�งช�ต	ิครสูอนว่�ยนำ�้	ครสูอนดนตร	ีสอนเปียโน 

เรียนรู้จ�กผู้ประกอบอ�ชีพในหมู่บ้�น	เช่น	ก�รทำ�น�	เลี้ยงวัว	ปลูกผัก	ข�ยของ	เป็นต้น
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	 	 ๓.๒		 เรยีนรูจ้�กบคุคลภมูปัิญญ�	ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้�กบคุคลภมูปัิญญ�ในศ�สตร์ต่�ง	ๆ 	เช่น	เรยีนรูก้�รทำ�ง�น

ศลิปะจ�กไม้	เรยีนรูจ้�กบคุคลภมูปัิญญ�อ�ชพีก�รตดัเยบ็เสือ้ผ้�	ก�รทำ�ขนม	ง�นประดษิฐ์จ�กใบตอง	ง�นจกัส�นต่�ง	ๆ  

ได้แก่	พัด	ตะกร้�	กระด้ง	ตะแกง	เรยีนรูจ้�กครสูอนศ�สน�จ�กพระ	เรยีนรูจ้�กบุคคลต้นแบบ	ผูใ้หญ่บ้�น	เรยีนรูก้�รละเล่น 

พื้นบ้�น	เช่น	มโนร�ห์	หนังตะลุง	ดนตรีไทย	

	 	 ๓.๓		ชุมชน	 ท้องถิ่นสถ�นที่ต่�ง	 ๆ	 ผู้เรียนไปเรียนรู้ต�มสถ�นที่จริงเน้นก�รเรียนรู้ผ่�นก�รลงมือปฏิบัติ	 

เรยีนรูจ้�กสถ�นทีต่่�ง	ๆ 	ต�มทีท่�งร�ชก�รจัดขึน้	จ�กแหล่งเรยีนรูท้�งธรรมช�ต	ิแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน	เช่น	วดั	โบร�ณสถ�น 

สถ�นประกอบก�ร	 และสน�มกีฬ�	 เช่น	 สน�มกอล์ฟ	 สน�มฟุตบอล	 โดยส�ม�รถจำ�แนกก�รเรียนรู ้จ�กชุมชน	 

ท้องถิ่นสถ�นที่ต่�ง	ๆ	ได้	๒	ลักษณะ	คือ

	 	 	 ลักษณะที่	๑	คว�มบันเทิง	เช่น	โรงภ�พยนตร์	ห้�งสรรพสินค้�	

	 	 	 ลกัษณะที	่๒	ก�รร่วมกจิกรรมต่�ง	ๆ 	ต�มคว�มสนใจ	เช่น	พพิธิภณัฑ์	ห้องสมดุประช�ชน	ตล�ด	ชมุชน	

โรงเรียน	มห�วิทย�ลัย	วัดใกล้บ้�นต�มวันสำ�คัญท�งศ�สน�	ก�รเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจ�กโฮงเฮียนสืบส�นภูมิปัญญ�	

ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 ในส่วนของกระบวนก�รตัดสินใจในก�รเลือกไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้	 ครอบครัวจัดให้ผู้เรียนว�งแผน 

ก�รเรียนรู้จ�กก�รศึกษ�ด้วยตนเอง	 เช่น	 ศึกษ�เส้นท�ง	 เลือกท่ีพัก	 จ�กสื่อแหล่งเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 และจึงดำ�เนินก�ร 

ต�มแผนที่ผู้เรียนได้ว�งไว้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้
 ๑.  กำรวัดและประเมินผล พบว่�	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�เป็นผู้ดำ�เนินก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน 

ด้วยตนเอง	 และดำ�เนินก�รร่วมกับผู้ร่วมจัดก�รศึกษ�	 ก�รวัดและประเมินผลของผู้เรียนมีท้ังก�รประเมินผลก�รเรียน 

ต�มกลุ่มส�ระ	หรือกลุ่มประสบก�รณ์	รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์	และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	มีวิธีก�รดังนี้	

  ๑.๑ กำรวัดผลประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของผู ้เรียน	 ครอบครัวหรือผู ้จัดก�รศึกษ�ดำ�เนินก�ร 

โดยแบ่งได้	๒	ลกัษณะ	ได้แก่วดัและประเมนิผลต�มกลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้๘	กลุม่	ต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น 

พุทธศักร�ช	๒๕๕๑	และวัดประเมินผลต�มกลุ่มประสบก�รณ์ที่ผู้จัดก�รศึกษ�เป็นผู้กำ�หนดเองเช่น	 กลุ่มประสบก�รณ์	

จำ�นวน	๕	กลุ่ม	คือ	๑)	กลุ่มประสบก�รณ์สังคม	ผู้คน	ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	๒)	กลุ่มประสบก�รณ์สิ่งประดิษฐ์และ

ก�รทดลอง	๓)	 กลุ่มประสบก�รณ์ดนตรีและกีฬ�	 ๔)	 กลุ่มประสบก�รณ์ศิลปะ	 และ	๕)	 กลุ่มประสบก�รณ์ก�รเรียนรู ้

ต�มวิถีชีวิต	เป็นต้น

	 	 วิธีก�รวัดผลประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียน	โดยภ�พรวม	ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ใช้วิธีก�รวัด 

และประเมินก�รเรียนรู้ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย	 ได้แก่	 ก�รสังเกตพฤติกรรม	 ก�รประเมินจ�กผลง�นหรือช้ินง�น	 

โครงง�น	ก�รนำ�เสนอท�ง	Instagram	Facebook	YouTube	ก�รประเมนิก�รปฏบัิตท้ัิงระหว่�งและหลงัก�รปฏบัิตกิิจกรรม 

ประเมินจ�กแฟ้มสะสมผลง�น	 ก�รสอบถ�ม	 สัมภ�ษณ์	 ซักถ�ม	 พูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น	 ให้ผู้เรียนอธิบ�ย 

ชิ้นง�น/ผลง�น	บันทึกก�รเรียนรู้	ร�ยง�นก�รเรียนรู้	จัดนิทรรศก�ร	ทดสอบ	
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	 	 เครื่องมือในก�รวัดและประเมินผลท่ีครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ใช้	 เป็นเครื่องมือท่ีสร้�งข้ึนเองหรือ

ปรับปรุงจ�กเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว	 เช่น	 แบบสังเกตพฤติกรรม	 แบบประเมินช้ินง�น/ผลง�น	 แบบประเมินก�รปฏิบัติ	 

แบบบันทึกผลก�รพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น	แบบสอบถ�ม	แบบสัมภ�ษณ์	แบบประเมินแฟ้มสะสมผลง�น	แบบทดสอบ 

แบบประเมนิพัฒน�ก�รของผูเ้รยีนในระดับปฐมวยั	แบบประเมนิผลก�รปฏบัิตจิรงิในภ�คสน�ม	เช่น	ผลก�รทำ�แบบฝึกหดั

ผลก�รแข่งขันกอล์ฟ	ผลก�รศึกษ�สำ�รวจเฉพ�ะเรื่อง	ฯลฯ

  ๑.๒  กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภ�พรวมพบว่�	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ใช้วิธี

ก�รสังเกตพฤติกรรม	ก�รสัมภ�ษณ์	ก�รประเมินก�รปฏิบัติจ�กก�รเข้�ร่วมกิจกรรม	หรือก�รมีส่วนร่วมของผู้เรียน	เช่น	

คุณลักษณะก�รมีวินัย	มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น	มีจิตส�ธ�รณะ	เป็นต้น	

  ๑.๓  กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยภ�พรวม	พบว่�ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ประเมินจ�ก

ก�รเข้�ร่วมกจิกรรมเพือ่สงัคมและส�ธ�รณประโยชน์ของผูเ้รยีนในสถ�นก�รณ์จรงิ	เช่น	กจิกรรมแนะแนวเพือ่ก�รว�งแผน	

ก�รปรึกษ�ห�รือร่วมกัน	ก�รช่วยเหลือผู้อื่น	เครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมินเป็นแบบสังเกตแบบสัมภ�ษณ์

 ๒. กำรตัดสินผลกำรประเมินผู้เรียน  

  ๒.๑  กำรวดัและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของผูเ้รยีนทัง้กลุม่สำระหรอืกลุม่ประสบกำรณ์ โดยภ�พรวม	

กำ�หนดเป็น	๓	ลักษณะ	คือ	

	 	 	 	 ๒.๑.๑		ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�กำ�หนดเป็นคะแนนหรือกำ�หนดเป็นเกรดโดยอิงต�มเกณฑ์ 

ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	๒๕๕๑

	 	 	 	 ๒.๑.๒		ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�กำ�หนดเป็นคะแนนหรือกำ�หนดเป็นเกรดโดยอิงม�ตรฐ�น 

ต�มเกณฑ์ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๕๑	 และ 

บูรณ�ก�รกับก�รกำ�หนดช่วงคะแนนที่ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�เป็นผู้กำ�หนดเอง	 เช่น	 กำ�หนดเป็นตัวอักษร 

ภ�ษ�อังกฤษ	ภ�ษ�ไทย	ร้อยละ	หรือคะแนนดิบ

	 	 	 	 ๒.๑.๓		ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�กำ�หนดเป็นระดับคุณภ�พด้วยตนเอง	เช่น	

	 	 	 	 	 	 กำ�หนดคุณภ�พ	๒	ระดับ	คือ	ผ่�น	และไม่ผ่�น	

	 	 	 	 	 	 กำ�หนดคุณภ�พ	๔	ระดับ	เช่น	

	 	 	 	 	 	 	 รู้	เข้�ใจ	หม�ยถึง	 ระดับคุณภ�พ	๑

	 	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติได้		หม�ยถึง	ระดับคุณภ�พ	๒

	 	 	 	 	 	 	 ประยุกต์ได้	หม�ยถึง	ระดับคุณภ�พ	๓

	 	 	 	 	 	 	 สร้�งสรรค์ต่อยอดพัฒน�	หม�ยถึง	ระดับคุณภ�พ	๔

  ๒.๒  กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภ�พรวม	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�กำ�หนดเป็น

ระดับคุณภ�พ	เช่น	๒	ระดับ	คือ	ผ่�น	หรือไม่ผ่�น	๓	ระดับ	คือ	ดีเยี่ยม	ดี	หรือพอใช้

  ๒.๓ กำรประเมนิกจิกรรมพฒันำผู้เรยีน	โดยภ�พรวม	ครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ�กำ�หนดเป็น	๒	ระดบั	

คือ	ผ่�นหรือไม่ผ่�น
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 ๓.  ระยะเวลำในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน	โดยภ�พรวม	มี	๓	ลักษณะ	คือ	

	 	 ๓.๑		 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�กำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลที่อิงกับก�รประเมินผล 

ก�รศึกษ�ในระบบโรงเรียน	เป็นก�รประเมินร�ยภ�ค	ร�ยปี

		 	 ๓.๒		ครอบครวัหรอืผูจั้ดก�รศึกษ�กำ�หนดระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนแบบยดืหยุน่แต่มกี�ร

ดำ�เนินก�รวดัและประเมนิผลต�มสถ�นก�รณ์สถ�นทีท่ีจ่ดัก�รเรยีนรูต้�มคว�มสะดวกของครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ�

	 	 ๓.๓		ครอบครวัหรอืผูจั้ดก�รศกึษ�ไม่ได้กำ�หนดระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผล	เช่น	ประเมนิผลตลอด

ระยะเวล�ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	โดยกำ�หนดเกณฑ์ก�รวัดและประเมินผลเป็น	๒	ระดับ	คือ	ผ่�น	และไม่ผ่�น	

 ๔.  กำรน�ำผลกำรวัดและประเมินผลมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยภ�พรวมพบว่�ครอบครัว

หรือผู้จัดก�รศึกษ�นำ�ผลก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	 ม�สะท้อนให้ผู้เรียนทร�บพัฒน�ก�รก�รเรียนรู้ระบุจุดเด่น

หรือจดุทีค่วรพัฒน�เพือ่ให้ผูเ้รยีนนำ�ม�ปรบัปรงุตนเอง	และครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ�นำ�ม�ปรบัปรงุก�รจดัก�รเรยีนรู ้

ให้ผู้เรียน

 ๕. กำรจัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	โดยภ�พรวมพบว่�	ผู้เรียนได้เก็บรวบรวมร่องรอย 

ทีเ่กดิจ�กก�รเรยีนรูอ้ย่�งหล�กหล�ย	เช่น	ร�ยง�น	แฟ้มสะสมผลง�น	ภ�พถ่�ย	คลปิวดีโีอ	บนัทกึก�รปฏบิตังิ�นของผูเ้รยีน 

บันทึกและนำ�เสนอท�ง	Instagram	Facebook	YouTube	เป็นต้น

 ๖. กำรประเมินระดับชำติ (NT/O-NET)	 กรณีที่ผู้เรียนเข้�ร่วมก�รประเมินท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติพบว่�	 

มีเหตุผลหล�กหล�ย	 เช่น	 เพื่อใช้เป็นหลักฐ�นในก�รศึกษ�ต่อระดับที่สูงขึ้น	 เพื่อทร�บพัฒน�ก�รของผู้เรียน	 เพื่อเป็น

ข้อมูลในก�รพัฒน�ผู้เรียน	เพื่อวัดคว�มรู้และเปรียบเทียบผลก�รเรียนรู้ในระบบก�รศึกษ�

	 กรณีที่ผู้เรียนไม่เข้�ร่วมก�รประเมินท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	 (NT/O-NET)	 พบว่�มีเหตุผลที่หล�กหล�ย	

เช่น	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�ไม่ได้มุ่งเน้นก�รจัดก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในเชิงวิช�ก�รแต่มุ่งเน้นในเชิงวิช�ชีพหรือ

ประสบก�รณ์	ไม่ประสงค์เข้�ร่วมก�รประเมิน	ไม่ชอบก�รแข่งขัน	มีแนวคิดว่�เนื้อห�ที่จัดก�รเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับตัว

ชีว้ดัของก�รประเมนิท�งก�รศกึษ�ระดบัช�ต	ิเหตผุลด้�นสขุภ�พของผูเ้รยีน	ก�รไม่ได้รบัก�รประส�นง�นจ�กสำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ระดับชั้นของผู้เรียนไม่ตรงกับเป้�หม�ยของก�รประเมินระดับช�ติ

	 นอกจ�กนีพ้บว่�บ�งครอบครวัประสงค์ให้ผูเ้รยีนร่วมประเมนิPre-O-NET,	GAT,	PAT	เพือ่วดัคว�มรูข้องผูเ้รยีน	

หรือก�รสอบเทียบกับสถ�บันอุดมศึกษ�เพื่อวัดคว�มรู้

 ๗. กำรจดัท�ำเอกสำรเพือ่รำยงำนผลกำรบรหิำรจดักำรศึกษำ	โดยภ�พรวมพบว่�ครอบครวัหรอืผูจ้ดัก�รศกึษ� 

ได้จดัทำ�ร�ยง�นก�รประเมนิตนเองให้กบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เป็นร�ยปี	เพือ่ให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ตัดสนิผล 

ก�รเรยีนของผู้เรยีน	และเพือ่สะท้อนให้เหน็คณุภ�พหรอืประสบก�รณ์ของผูเ้รยีน	โดยได้ร�ยง�นผลก�รเรยีนรูใ้นรปูแบบ

หล�กหล�ย	เช่น	รูปเล่มร�ยง�น	แฟ้มสะสมผลง�น	คลิปวีดีโอ	เป็นต้น	

ความภาคภูมิใจ 
	 ก�รถอดบทเรียน	 ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 จ�กผลก�รดำ�เนินก�รของครอบครัว	 ใน	 ๔	 ภูมิภ�ค	 

ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๐	จำ�นวน	๕๗	ครอบครัว	พบว่�	มีคว�มภ�คภูมิใจในก�รจัดก�รศึกษ�	ดังนี้	
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 ควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว	แบ่งเป็น	๓	ด้�น	ดังนี้

 ๑. ด้ำนครอบครัว

	 	 ๑.๑		 เกิดคว�มรักคว�มเข้�ใจ	ครอบครัวอบอุ่น	ผู้เรียนมีคว�มสุข	สนุกกับก�รเรียนรู้

	 	 ๑.๒		 ภูมิใจในก�รจัดก�รศึกษ�ได้ด้วยตนเอง	เห็นก�รพัฒน�ทักษะที่ต้องก�รเน้นให้ผู้เรียน

	 	 ๑.๓		ผูเ้รยีนปลอดจ�กส�รเสพตดิ	เนือ่งจ�กอยูใ่กล้ชดิกบัผูป้กครอง	และมพีฤตกิรรมทีเ่หม�ะสม	ส�ม�รถ

พ�ผู้เรียนก้�วสู่อน�คตที่มุ่งหวังได้

	 	 ๑.๔		 ครอบครัวที่มีผู้เรียนเจ็บป่วย	 และต้องใช้เวล�รักษ�ตัวน�น	 ครอบครัวส�ม�รถดูแลได้อย่�งใกล้ชิด

ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้เรียนได้	ทำ�ให้ผู้เรียนมีกำ�ลังใจ	มีคว�มสุข	

	 	 ๑.๕		 ผู้เรียนได้รับร�งวัล	 เกียรติบัตร	 โล่ชนะเลิศ	ด้�นศิลปะ	ดนตรี	กีฬ�	คว�มภ�คภูมิใจของครอบครัว	

ทำ�ให้สถ�บันครอบครัวมีคว�มเข็มแข็ง

	 	 ๑.๖		 ครอบครวัส่วนใหญ่มคีว�มสขุ	ได้ดแูลผูเ้รยีนได้อย่�งใกล้ชิด	มคีว�มสขุและภมูใิจท่ีทำ�ให้ผูเ้รยีนมคีว�มรู ้

คว�มส�ม�รถ	ต�มศักยภ�พ

	 	 ๑.๗		ครอบครัวที่จัดก�รศึกษ�ให้เด็กพิเศษ	ส�ม�รถส่งเสริมสนองคว�มต้องก�รผู้เรียน	ได้ต�มคว�มชอบ	

คว�มถนัด

	 		 ๑.๘		 ครอบครัวได้รับก�รยอมรบัก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	จ�กผูเ้กีย่วข้อง	เช่น	ญ�ต	ิคร	ูบคุคลในชมุชน 

 ๒. ด้ำนผู้เรียน จำ�แนกเป็น	๓	ด้�น	ดังนี้	

  ๒.๑ ด้ำนควำมรู้

	 	 	 	 ๒.๑.๑	 ผูเ้รยีนมคีว�มรู	้คว�มเข้�ใจส�ม�รถคดิวเิคร�ะห์	นำ�ไปสูก่�รสร้�งองค์คว�มรูส้�ม�รถตดัสนิใจ 

เกี่ยวกับตนเองได้อย่�งเหม�ะสม

	 	 	 	 ๒.๒.๒		ผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั	และระดบัประถมศึกษ�มคีว�มส�ม�รถในก�รอ่�น	และเขยีนมพัีฒน�ก�รต�มวยั 

	 	 	 	 ๒.๒.๓	 ผู้เรียนมีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 ผ่�นก�รทดสอบจ�กสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร ์

และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ผู้เรียนบ�งคนมีผลก�รทดสอบระดับช�ติ	 (O-NET)	 สูงกว่�ระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

และระดับช�ติ	และส�ม�รถสอบเข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�

	 	 	 	 ๒.๓.๔		ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้	 และสื่อส�รภ�ษ�ท่ีสอง	 เช่น	 ภ�ษ�อังกฤษ	 ภ�ษ�จีน	

ภ�ษ�ญี่ปุ่น

	 	 	 	 ๒.๓.๕		ผูเ้รยีนมคีว�มรู	้คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลย	ีเพือ่ก�รเรยีนรูแ้ละก�รเข้�ถงึแหล่งเรยีนรู้ 

ที่หล�กหล�ย

	 	 	 	 ๒.๓.๖		ผูเ้รยีนส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรูค้ว�มเข้�ใจ	คว�มรูส้กึ	และทศันคตขิองตนในก�รแลกเปลีย่น

ข้อมูลข่�วส�ร	และประสบก�รณ์อันเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ตนเอง

  ๒.๒ ด้ำนทักษะ

	 	 	 	 ๒.๒.๑	 ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�ทักษะและกระบวนก�รไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน	มีก�รเรียนรู้

ด้วยตนเอง	ก�รเรียนรูอ้ย่�งต่อเนือ่ง	ส�ม�รถปรบัตัวให้ทันกบัก�รเปลีย่นแปลงของสงัคม	และก�รรูจ้กัหลกีเลีย่งพฤตกิรรม

ที่ไม่พึงประสงค์
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	 	 	 	 ๒.๒.๒	 ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ต่�ง	 ๆ	 ที่เผชิญได้อย่�งเหม�ะสม	 แสวงห�คว�มรู ้

จ�กแหล่งเรยีนรูท้ีห่ล�กหล�ย	และนำ�ม�ประยกุต์คว�มรูม้�ใช้ในก�รแก้ปัญห�	มกี�รตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิ�พ	โดยคำ�นงึถงึ 

ผลกระทบกับตนเองและสังคม

	 	 	 	 ๒.๒.๓	 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนก�รท�งเทคโนโลยี	 เพื่อก�รพัฒน�ตนเอง	 ในก�รนำ�เสนอผลง�น	 

ก�รสื่อส�ร	ถูกต้องเหม�ะสม

	 	 	 	 ๒.๒.๔	 ผู ้เรียนมีเวล�ในก�รฝึกปฏิบัติทักษะที่ต ้องก�รเน้นอย่�งสมำ่�เสมอ	 มีคว�มเป็นเลิศ	 

จนได้รับร�งวัล	ด้�นกีฬ�	ดนตรี	ในระดับต่�ง	ๆ	

  ๒.๓  ด้ำนคุณลักษณะ

	 	 	 	 ๒.๓.๑	 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 เป็นคนดี	 มีคว�มรับผิดชอบ	 มีจิตส�ธ�รณะ	 เนื่องจ�ก 

ผู้ปกครองดูแลได้อย่�งใกล้ชิด	และเป็นตัวอย่�งที่ดีให้กับผู้เรียน

	 	 	 	 ๒.๓.๒		ผู้เรียนมีวินัย	 ซื่อสัตย์พอเพียง	 ในก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ทักษะต�มคว�มสนใจ	ปรับตัว 

ให้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงของสังคม	และก�รรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

	 	 	 	 ๒.๓.๓		ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนต�มหลักศ�สน�ที่ตนนับถือ	โดยนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม

 ๓. ด้ำนสังคม	 ผู้เรียนที่ผ่�นกระบวนก�รก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ส�ม�รถสร้�งช่ือเสียง

ให้กับตนเองและครอบครัว	 เป็นที่ยอมรับของสังคม	ทำ�ให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจ	เป็นผู้มีวินัย	มีคุณลักษณะที่ดี	มีชื่อเสียง

จ�กก�รได้รับร�งวัลหล�กหล�ย	ทั้งด้�นศิลปะ	 ดนตรี	 กีฬ�	 ในระดับต่�ง	 ๆ	 นอกจ�กนี้	 ครอบครัวหรือผู้เรียนยังได้รับ 

ก�รสนับสนุนจ�กภ�คเอกชน	โดยให้ใช้สน�มฝึกซ้อมกีฬ�กอล์ฟ	สนับสนุนงบประม�ณ	เพื่อสร้�งนักกีฬ�ในระดับจังหวัด	

และระดับช�ติ

  

ปัญหาและอุปสรรค
	 ผลของก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	พบปัญห�และอุปสรรค	ดังนี้

	 ๑.	 ก�รให้คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจเรื่องก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ในระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที ่

ก�รศึกษ�มีน้อยและข�ดคว�มต่อเนื่อง

	 ๒.		สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�บ�งแห่งมีก�รนิเทศ	ติดต�ม	ประเมินผลน้อย

	 ๓.	 งบประม�ณที่จัดสรรให้ครอบครัวไม่เพียงพอกับก�รพัฒน�ให้เกิดคุณภ�พ

	 ๔.	 เจ้�หน้�ทีผู่ร้บัผดิชอบ	และผูเ้กีย่วข้องในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวัของสำ�นกัง�นเขตพืน้ที่

ก�รศึกษ�	มีก�รเปลี่ยนแปลงบ่อย	ทำ�ให้ก�รประส�นง�น	ไม่ต่อเนื่อง

	 ๕.	 ก�รประส�นระหว่�งครอบครวักบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มธัยมศกึษ�ไม่สะดวก	เนือ่งจ�กอยูค่นละจงัหวดั

	 ๖.		บ�งครอบครัวข�ดสื่อ	แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี	และอุปกรณ์ในก�รจัดก�รศึกษ�	

	 ๗.		ผู้จัดก�รศึกษ�บ�งครอบครัว	ข�ดคว�มรู้	ข�ดทักษะในก�รจัดก�รเรียนรู้	และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	
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	 ๘.	 ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	 บ�งสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 นำ�วิธีก�รประเมินในระบบโรงเรียน 

ไปใช้กับก�รจัดก�รศึกษ�โดบครอบครัวซึ่งไม่สอดคล้องกับก�รจัดก�รเรียนรู้ของครอบครัว

ข้อเสนอแนะ
	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ได้ดำ�เนินก�รสนับสนุน	 ส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น 

โดยครอบครัว	 ม�อย่�งต่อเนื่องจนเกิดผลดีกับครอบครัว	 แต่เพื่อให้ก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว 

มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น	จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้	

 ระดับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 ๑.	 จัดทำ�คู่มือก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	ให้น่�อ่�น	และเข้�ใจได้ง่�ย	ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้

	 ๒.		สนับสนุนงบประม�ณในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ให้เพียงพอท่ีจะส่งผลต่อก�รจัดกิจกรรมพัฒน�

คุณภ�พก�รศึกษ�	 เช่น	 เงินอุดหนุนร�ยหัว	 ทัศนศึกษ�แหล่งเรียนรู้	 วิทย�กรพิเศษ	 ก�รจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อ�ห�รเสริมนม	 อ�ห�รกล�งวัน	 หนังสือเรียน	 ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร	 ศิลปะ	 ดนตรี	 กีฬ�	 ในระดับภ�ค	 ระดับช�ติ 

และงบประม�ณด้�นอื่น	ๆ	เช่น	ก�รส่งเสริมศักยภ�พผู้เรียนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ

	 ๓.	 ประสัมพันธ์ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวหล�กหล�ยช่องท�ง

	 ๔.	 จัดโครงก�รพัฒน�ผู้สอนที่จัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ให้มีเทคนิค	 วิธีก�รก�รจัดกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้ให้มีประสิทธิภ�พ	

	 ๕.	 จัดกิจกรรมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ระหว่�งครอบครัว	 เครือข่�ย	 เพื่อแบ่งปันประสบก�รณ์ในระดับภ�ค	

และระดับประเทศ	

 ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 ๑.	 มอบหม�ยผู้รับผิดชอบหรือผู้ประส�นง�นก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ท่ีมีก�รบริก�ร	 

อำ�นวยคว�มสะดวก	และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	

	 ๒.	 กำ�กับ	ติดต�ม	ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	อย่�งน้อยภ�คเรียนละ	๒	ครั้ง	

	 ๓.	 จัดทำ�ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในเขตบริก�รหรือในจังหวัด	 และประส�นให้บ้�นเรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้ได้	 

โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย

	 ๔.	 จดัอบรมให้คว�มรู	้ในก�รพัฒน�เทคนิค	แนวท�งก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนใหม่	ๆ 	ให้กบัผูร้บัผดิชอบ 

ในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ทุกภ�คเรียน
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บทที่ ๔

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 

	 ก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�รูปแบบก�รจัด 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 และเพื่อเผยแพร่ก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัวให้กับครอบครัวท่ีจัด 

ก�รศึกษ�	 หน่วยง�นภ�ครัฐ	 องค์กรเครือข่�ยและผู้สนใจทั่วไป	 ได้ศึกษ�ข้อมูลของก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

โดยครอบครวั	ซึง่มอียูท่ัว่ประเทศ	เพือ่นำ�ม�เป็นบทเรยีนให้กบัครอบครวัต่�ง	ๆ 	ได้นำ�ม�เป็นแนวท�งในก�รจดัก�รศกึษ�

ของตน	 ตลอดจนเป็นก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ให้กับครอบครัวอื่นที่สนใจ	 และเจ้�หน้�ที่ที่ปฏิบัติง�นในสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น	เป็นข้อมูลที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รปฏิบัติง�นในก�รนิเทศ	ติดต�ม

และส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวให้เกิดประสิทธิภ�พในโอก�สต่อไป

	 จ�กก�รศึกษ�ภ�พรวม	 ครอบครัวแต่ละครอบครัว	 ต่�งมีเป้�หม�ยสำ�คัญ	 คือ	 ต้องก�รพัฒน�ผู้เรียนให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์	เป็นคนดี	คนเก่งและมีคว�มสุข	แตกต่�งกันไปต�มบริบท	คว�มพร้อมและศักยภ�พของผู้จัดก�รศึกษ�

ของผู้เรียนและสภ�พแวดล้อมที่อยู่รอบข้�งของครอบครัว	โดยได้สรุปต�มประเด็นของก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

ด้านเหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
	 พบว่�ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นของครอบครัวเกิดจ�กคว�มต้องก�รของผู้ปกครอง	 ท่ีข�ดคว�มเช่ือมั่น

ก�รจัดก�รศึกษ�ในระบบ	 และครอบครัวมีคว�มเชื่อมั่นว่�ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียนได้ดีกว่�ก�รจัดก�รศึกษ�

ในระบบโรงเรียน	 มีคว�มพร้อมในก�รจัดก�รศึกษ�ที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้เรียนและให้คว�มรัก	

คว�มอบอุ่น	 คว�มปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนได้ดีกว่�ในระบบโรงเรียน	 ปัญห�ด้�นสุขภ�พของผู้เรียน	 ส่งเสริมอัจฉริยภ�พ 

ของผูเ้รยีนทีต้่องก�รได้รบัก�รพฒัน�สูค่ว�มเป็นเลศิและผู้เรยีนส�ม�รถประกอบอ�ชพีได้	ขณะท่ีระบบก�รศกึษ�ในโรงเรยีน

มีก�รบ้�นม�กเกินไปต้องเรียนต�มต�ร�งเวล�เรียน	 มีค่�ใช้จ่�ยสูง	 ในขณะท่ีก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 

จะมีเวล�ในก�รเรียนรู้ต�มคว�มสนใจและคว�มพร้อมส�ม�รถจัดก�รเรียนรู้ได้หล�กหล�ย	เหตุผลด้�นศ�สน�ที่ต้องก�ร

ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ต�มหลักศ�สน�ที่นับถือ	เพื่อก�รหล่อหลอมจิตใจและบุคลิกภ�พที่สำ�คัญของผู้เรียน

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
	 จ�กก�รสงัเคร�ะห์ก�รถอดบทเรยีนก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั	พบว่�	ครอบครวัมจีดุมุง่หม�ย

ในก�รจัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�งกัน	 ซึ่งครอบครัวมีคว�มคิดเห็นว่�ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ส�ม�รถ

พัฒน�ผู้เรียนได้ตรงต�มคว�มต้องก�ร	 และคว�มส�ม�รถของผู้เรียนให้เป็นไปต�มวัย	 ลดภ�วะคว�มเครียดของผู้เรียน

และคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล	 ซึ่งจุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�	 โดยสรุปคือ	 เพื่อให้ผู้เรียนมีคว�มสุขท่ีได้เรียนรู้

ต�มคว�มถนัดคว�มสนใจ	ต�มศักยภ�พตนเองและสอดคล้องกับคว�มส�ม�รถพิเศษ	มีเวล�ฝึกฝนทักษะสู่อ�ชีพ	ผู้เรียน

ได้เรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง	 หรือเรียนรู้ไปกับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน	 ไม่ยึดติดกับกรอบเวล�และเนื้อห�ก�รเรียนรู	้ 
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ผูเ้รยีนได้รบัก�รพฒัน�เตม็ต�มศกัยภ�พเป็นร�ยบคุคล	มอีสิระในก�รเรยีนรู	้มคีว�มสขุและสร้�งสรรค์คว�มรูด้้วยตนเอง	 

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี	 มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	 ใฝ่เรียนรู้	 มีทักษะชีวิตและจิตส�ธ�รณะอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข	 เติบโตอย่�งสมบูรณ์ทั้งท�งด้�นร่�งก�ยอ�รมณ์สังคมและสติปัญญ�	 ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ต�มหลกัศ�สน�ซึง่จดุมุ่งหม�ยของก�รจดัก�รศกึษ�	สรปุได้ว่�ต้องก�รพฒัน�ผูเ้รยีน	๕	ด้�น	คอื	ด้�นวชิ�ก�ร	ด้�นคณุธรรม 

จริยธรรมต�มหลักศ�สน�	ด้�นคว�มส�ม�รถพิเศษสู่อ�ชีพ	ด้�นเด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษ	และด้�นทักษะชีวิต	

การจัดท�าแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
	 ก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั	พบว่�	ครอบครวัได้ดำ�เนนิก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ๓	 ลักษณะ	 คือครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

ครอบครวัหรอืผู้จดัก�รศกึษ�จดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�ร่วมกบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	ในลกัษณะร่วมคดิ	ร่วมทำ�	

ให้คำ�ปรึกษ�	รวมถึงตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ได้รับอนุญ�ตแล้ว	และครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�จัดทำ�แผนก�ร

จัดก�รศึกษ�ร่วมกับองค์กร	หน่วยง�นอื่น	ๆ	

รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 จ�กก�รถอดบทเรยีนพบว่�	ครอบครวัได้ดำ�เนนิก�รจดัก�รศกึษ�ให้กบัผูเ้รยีนใน	๓	ลกัษณะ	จดัแบบครอบครวัเดีย่ว

โดยไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอื่นหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	 ๆ	 จัดแบบครอบครัวเดี่ยวแต่มีก�รเข้�ร่วมกับ 

ครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	ๆ	ต�มโอก�ส	เพื่อต่อยอดคว�มสนใจเฉพ�ะด้�น	และจัดแบบกลุ่มครอบครัว	มีก�รจัด 

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนร่วมกันหล�ยครอบครัว	 เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 โดยมอบหม�ยให้ผู้ที่มี 

คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้
	 จ�กก�รถอดบทเรยีน	ส�ม�รถสรปุได้ว่�	ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องในก�รจดัก�รเรยีนรู	้ได้แก่	บดิ�และม�รด�	บดิ�หรอื 

ม�รด�	 ครอบครัวร่วมกันจัดบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่มีคว�มถนัดเฉพ�ะด้�น	 เครือข่�ยครอบครัวบ้�นเรียน	 

และบุคคลในสังคม	

	 ด้�นกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้	 พบว่�	 กรณีผู้เรียนท่ีมีคว�มต้องก�รพิเศษครอบครัวจัดก�รเรียนรู้โดยเน้น 

คว�มสนใจ	จดักจิกรรมหล�กหล�ย	เน้นคว�มสนุกและยดืหยุน่	คำ�นงึถึงคว�มพร้อมและคว�มสนใจของผูเ้รยีน	กิจกรรมท่ีจดั 

สอดคล้องเหม�ะสมกบัสถ�นก�รณ์	ณ	เวล�น้ัน	ๆ 	จัดก�รเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนต�มประเภทคว�มพกิ�ร	และต�มแผนก�รจดัก�ร

ศกึษ�เฉพ�ะบคุคล	โดยไม่ได้	มุง่เน้นทกัษะด้�นวชิ�ก�ร	แต่มุง่เน้นให้เดก็พกิ�รมทีกัษะช่วยเหลอืตนเองต�มศกัยภ�พ	กรณี

ที่ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถพิเศษ	เป็นก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อส่งเสริมคว�มเป็นเลิศ	ครอบครัวใช้วิธีก�รจ้�งผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะ

ด้�นม�จัดก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นพิเศษ	 กรณีผู้เรียนปกติ	 เรียนรู้ร�ยวิช�ใน	 ๘	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ต�มหลักสูตร 

แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๕๑	 โดยปรับใช้ม�ตรฐ�น	 ตัวช้ีวัดสู่ก�รปฏิบัติเป็นกลุ่มประสบก�รณ์	 

ต�มจดุเน้นของครอบครวั	ก�รจดัก�รเรยีนรูท้ีเ่น้นศ�สน�	ผูเ้รยีนเรยีนรูห้ลกัศ�สน�ควบคูก่บัก�รเรยีนรูก้ลุม่ส�ระวชิ�พืน้ฐ�น	 
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ผูเ้รยีนเข้�ถงึคว�มรู	้รกัก�รอ่�น	กระบวนก�รเรยีนรูเ้ป็นไปต�มธรรมช�ตผ่ิ�นกจิกรรมก�รจดัก�รเรยีนรูก้�รจดัก�รเรยีนรู ้

ท่ีเน้นวิช�ก�ร	 บูรณ�ก�รวิช�ก�รเข้�กับกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง	 กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อห�ส�ระวิช�ที่เรียน	 ก�รจัด 

ก�รเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิต	ผู้เรียนได้เรียนรู้ต�มประสบก�รณ์ปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำ�วัน

	 ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนมีกิจกรรมแนะแนว	กิจกรรมนักเรียน	กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์

ในส่วนของก�รจดัต�ร�งก�รเรยีนรูม้	ี๒	รปูแบบคอื	ต�ร�งก�รเรยีนรูแ้บบยดืหยุน่	และต�ร�งก�รเรยีนรูแ้บบกำ�หนดเวล�

เรียนที่ชัดเจน

สื่อ แหล่งเรียนรู้ และบุคคลภูมิปัญญา
	 จ�กก�รถอดบทเรียน	พบว่�	ก�รจัดบรรย�ก�ศ	สภ�พแวดล้อมมีทั้งภ�ยในบ้�นและนอกบ้�นสภ�พแวดล้อม

ภ�ยในบ้�น	 ครอบครัวจัดเพ่ือสนับสนุนท�งวิช�ก�รต่�ง	 ๆ	 ท่ีจะทำ�ให้ผู้เรียนได้รับคว�มรู้	 ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ 

และสภ�พแวดล้อมภ�ยนอกบ้�น	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้	จ�กสภ�พแวดล้อมรอบตวั	ส่งเสรมิพฒัน�ก�รและประสบก�รณ์

ของผู้เรียน	

วิธีการวัดผลการจัดการศึกษา
	 ก�รวัดผลประเมินผล	เป็นก�รดำ�เนินก�รทั้งก่อนก�รดำ�เนินก�ร	ระหว่�งดำ�เนินก�ร	และหลังก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้ให้กบัผูเ้รยีน	ซึง่มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะรูถ้งึคว�มก้�วหน้�ของก�รพฒัน�ศกัยภ�พของผูเ้รยีน	จนไปถึงก�รตดัสนิผล

ก�รเรียนรู้ในที่สุด	 โดยส่วนใหญ่ผู้จัดก�รศึกษ�มีก�รวัดผล	ประเมินผล	จ�กก�รสังเกต	ก�รตรวจสอบหลักฐ�นร่องรอย

ของก�รจัดกิจกรรม	ก�รใช้ข้อสอบ	ก�รสัมภ�ษณ์	และก�รตรวจดูผลง�นของผู้เรียน	ซึ่งดูได้จ�กแฟ้มสะสมง�น	รูปภ�พ

กิจกรรม	 ก�รนำ�เสนอผลง�น	 ซึ่งเป็นก�รวัดผลต�มสภ�พจริงที่ครอบครัวจัดให้ผู้เรียน	 จ�กก�รศึกษ�ก�รถอดบทเรียน 

ในครั้งนี้	พบว่�	วิธีก�รวัดผล	ประเมินผลของก�รจัดก�รศึกษ�มี	๒	ลักษณะ	ประกอบด้วย

	 ๑.		ครอบครัวดำ�เนินก�รวัดและประเมินผลโดยครอบครัว

	 ๒.		ครอบครัวดำ�เนินก�รวัดและประเมินผลร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 นอกจ�กนี้ในบ�งครอบครัวยังใช้ก�รวัดและประเมินผล	 โดยเทียบเคียงจ�กก�รให้ผู้เรียนได้มีก�รไปทดสอบ 

ในระดับช�ติ	คือ	O-NET	และ	NT

	 ก�รตดัสนิผลก�รเรยีน	เป็นบทบ�ทหน้�ทีข่องสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	ซึง่ผูจ้ดัก�รศกึษ�ได้จดัทำ�ร�ยง�น

ผลก�รดำ�เนินง�นก�รจดัก�รศกึษ�ประจำ�ปีทกุปี	มคีณะกรรมก�รฝ่�ยวดัผล	ประเมนิผลของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	

จึงใช้ข้อมูลดังกล่�วประกอบกับข้อมูลจ�กก�รประเมินต�มสภ�พจริงม�ใช้ในก�รตัดสินใจผลก�รเรียน

ความส�าเร็จ/ความภาคภูมิใจ
	 จ�กก�รถอดบทเรียนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 พบว่�	 ครอบครัวหรือผู้จัดก�รศึกษ�มีคว�ม

ภ�คภูมิใจเกี่ยวกับก�รที่ได้พบคว�มเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้เรียนในเรื่องของก�รเรียนรู้ต�มคว�มถนัดและศักยภ�พ

ของผู้เรียน	ต�มลักษณะคว�มส�ม�รถพิเศษของผู้เรียนที่มีคว�มต้องก�รพิเศษที่แตกต่�งกัน	นอกจ�กนี้ยังพบว่�	ผู้เรียน
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มคีว�มสุขกบัก�รได้อยูใ่กล้ชดิกบัครอบครวั	มคีว�มสำ�เรจ็ต�มคว�มส�ม�รถของตนเอง	มเีวล�และโอก�สในก�รได้ฝึกฝน

ประสบก�รณ์จ�กผู้เชี่ยวช�ญโดยตรง	 ผู้เรียนมีคว�มพึงพอใจและมีคว�มต้องก�รท่ีจะเรียนรู้	 ส�ม�รถเลือกเรียนในสิ่งท่ี

ต้องก�ร	 จึงเป็นก�รเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	 ส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พของผู้เรียนได้อย่�งเต็มที่	 จนมีผลง�นเชิงประจักษ์	

และเป็นที่ยอมรับในสังคม

ปัญหาและอุปสรรค
	 ก�รดำ�เนนิก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั	พบปัญห�และอปุสรรค	โดยจำ�แนกต�มผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ในก�รจัดก�รศึกษ�	พบว่�มี	๒	ภ�คส่วน	คือ	ส่วนของภ�ครัฐ	ร�ยละเอียดดังนี้	ก�รให้คว�มรู้	คว�มเข้�ใจเรื่องก�รจัดก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวในระดับสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มีน้อยและข�ดคว�มต่อเนื่อง	 บ�งแห่งมีก�รนิเทศ	

ติดต�ม	ประเมินผลน้อย	งบประม�ณที่จัดสรรให้ครอบครัวไม่เพียงพอกับก�รพัฒน�ให้เกิดคุณภ�พ	เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบ 

และผู้เกี่ยวข้องในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	มีก�รเปลี่ยนแปลงบ่อย	ทำ�ให้ก�รประส�นง�น	ไม่ต่อเนื่อง

ก�รประส�นง�นไม่สะดวก	เนือ่งจ�กอยูค่นละจงัหวดัและก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูบ้�งเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	นำ�วธิี

ก�รประเมินในระบบโรงเรียนไปใช้กับครอบครัวซึ่งไม่สอดคล้องกับก�รจัดก�รเรียนรู้ของครอบครัว

	 ปัญห�และอุปสรรคในส่วนของครอบครัว	 ร�ยละเอียดดังนี้	 บ�งครอบครัวข�ดสื่อ	 แหล่งเรียนรู้เทคโนโลย	ี 

และอุปกรณ์ในก�รจัดก�รศึกษ�	บ�งครอบครัว	ข�ดคว�มรู้	ข�ดทักษะในก�รจัดก�รเรียนรู้	และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 

และบ�งครอบครัวมีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นตัวชี้วัดของแบบประเมินต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ม�ตรฐ�น 

ก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน	

ข้อเสนอแนะ
	 จ�กก�รถอดบทเรียน	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีข้อเสนอแนะต่อ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

และสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ข้อเสนอแนะในส่วนของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นพบประเดน็	ดงันี้ 

ควรจดัทำ�คูม่อืก�รจดัก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�นโดยครอบครวั	ให้น่�อ่�น	และเข้�ใจได้ง่�ย	ส�ม�รถนำ�ไปปฏบิตัไิด้	ควรสนบัสนนุ 

งบประม�ณในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ให้เพียงพอท่ีจะส่งผลต่อก�ร	 พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 ควรจัดเวที 

แลกเปลีย่นเรียนรู้	เพือ่ส่งเสรมิศักยภ�พผูเ้รยีนทีม่คีว�มส�ม�รถพเิศษ	ควรประสมัพนัธ์ก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยครอบครวั

หล�กหล�ยช่องท�ง	 และควรจัดโครงก�รพัฒน�ผู้สอนที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 ให้มีเทคนิค	 วิธีก�ร 

ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้มีประสิทธิภ�พ	

	 ข้อเสนอแนะในส่วนของสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	 พบร�ยละเอียดดังนี้	 สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ� 

ควรห�บคุล�กรทีม่จิีตบริก�ร	มมีนุษยสมัพนัธ์ทีดี่	มกี�รกำ�กบั	ตดิต�ม	ก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั	อย่�งน้อย 

ภ�คเรียนละ	๒	ครั้ง	จัดทำ�ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในเขตบริก�รหรือภ�ยในจังหวัด	และอำ�นวยคว�มสะดวกให้ครอบครัว

ในก�รไปใช้แหล่งเรยีนรู	้ตลอดจนก�รจดัอบรมให้คว�มรูใ้นก�รพฒัน�เทคนคิ	แนวท�งก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน

ใหม่	ๆ	ให้กับผู้รับผิดชอบในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น.	 (๒๕๕๘).	 รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำสภำพและควำมพร้อม 

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว. กรุงเทพมห�นคร	:	โรงพิมพ์อักษรไทย.

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�.	 (๒๕๕๑).	 รำยงำนกำรติดตำมประเมินผล เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดย 
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ภาคผนวก
ประสบการณ์

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ๕๗ ครอบครัว

	 ๑	 ครอบครัวครูลี้	ครูท�ย

	 ๒	 ครอบครัวภูมิพัฒน์

	 ๓		 ครอบครัวด�รุลฮ�ซ�นะห์

	 ๔	 ครอบครัวลูก-ลม

	 ๕	 ครอบครัวสุบ�ชิ

	 ๖	 ครอบครัวหมู่เก็ม

	 ๗	 ครอบครัวโต๊ะสะเล่

	 ๘	 ครอบครัวณัฐฆีมิณ

	 ๙	 ครอบครัวเฏ	กฤติก�นต์

	 ๑๐	 ครอบครัวพ�นิชภักดิ์

	 ๑๑	 ครอบครัวร�มัญอุดม

	 ๑๒	 ครอบครัวสมพร�นนท์

	 ๑๓	 ครอบครัวมุ

	 ๑๔	 ครอบครัว	ม�ก�สะ

	 ๑๕	 ครอบครัวเหี้ยมห�ญ

	 ๑๖	 ครอบครัวเบญจลักษณ์

	 ๑๗	 ครอบครัวพร�ว

	 ๑๘	 ครอบครัวนนทพัทธ์

	 ๑๙	 ครอบครัววัฒนขำ�

	 ๒๐	 ครอบครัวอัลอิสรอ

	 ๒๑	 ครอบครัวบุษกร

	 ๒๒	 ครอบครัวน้องแฝด

	 ๒๓	 ครอบครัวแสนพรม

	 ๒๔	 ครอบครัวไทยเจริญ

	 ๒๕	 ครอบครัวจิ๊บ

	 ๒๖	 ครอบครัววิถีไทย

	 ๒๗	 ครอบครัวรักษ์ปัญญ์

	 ๒๘	 บ้�นเกื้อกูล	(บ้�นเพื่อเด็กพิก�ร)

	 ๒๙	 ครอบครัวลงมือปฏิบัติ

	 ๓๐	 ครอบครัวปัญโญ

	 ๓๑	 ครอบครัวส�ยฝัน

	 ๓๒	 ครอบครัวรักษ์ธรรมมะช�ติ

	 ๓๓	 ครอบครัวเปื้อนฝุ่น

	 ๓๔	 ครอบครัวก้�นตอง

	 ๓๕	 ครอบครัวนักฝัน

	 ๓๖	 ครอบครัวเข็มเงิน

	 ๓๗	 ครอบครัวสินิทธ์สิริ

	 ๓๘	 ครอบครัวน้องพลอย

	 ๓๙	 ครอบครัวส�ยใยแห่งก�รเรียนรู้

	 ๔๐	 ครอบครัวชวนชื่น

	 ๔๑	 ครอบครัวกิตติอัมพ�นนท์

	 ๔๒	 ครอบครัววงศ์ทรัพย์อินทร์

	 ๔๓	 ครอบครัวฉัตรภัทรไชย

	 ๔๔	 ครอบครัวหวังไพสิฐ

	 ๔๕	 ครอบครัวเพ้นท์ฟ้�

	 ๔๖	 ครอบครัวเอ๊ก	อ๊�ก

	 ๔๗	 ครอบครัวฟีนิกซ์

	 ๔๘	 ครอบครัวสิริอภิสิทธิ์

	 ๔๙	 ครอบครัวมรดกใหม่

	 ๕๐	 ครอบครัวส�ยนำ้�

	 ๕๑	 ครอบครัวสอ�ดพงษ์

	 ๕๒	 ครอบครัวบ้�นเชิงเข�

	 ๕๓	 ครอบครัวสีเขียว

	 ๕๔	 ครอบครัวบ้�นดวงตะวัน

	 ๕๕	 ครอบครัวชน�เทพ�กร

	 ๕๖	 ครอบครัวคำ�สิงห์

	 ๕๗	 ครอบครัวลิตเติ้ลเชียงใหม่
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 คณุพ่อห�ญพงศ์	กฤษฎิห์ริญัทว	ีอ�ชพีเป็นครสูอนภ�ษ�จนีในโรงเรยีนเอกชน	และคณุแม่ธนัย์รด�	กฤษฎิห์ริญัทวี 

เปิดโรงเรียนสอนพิเศษวิช�ภ�ษ�อังกฤษและเป็นติวเตอร์	 คุณพ่อมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นก�รใช้ภ�ษ�จีนกล�ง	 

จงึเป็นแรงบนัด�ลใจให้ครอบครวัและตัดสนิใจขอจัดก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยครอบครวัให้กบัผูเ้รยีนท่ีเป็นลกู	จำ�นวน	๔	คน 

คือคนที่	๑	เด็กช�ยธัชพิชัย	กฤษฎิ์หิรัญทวี	กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๖	คนที่	๒	เด็กช�ยกวีพิภัทร	กฤษฎิ์หิรัญทวี 

กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๔	 คนที่	 ๓	 เด็กช�ยภูธเนษฐ์	 กฤษฎิ์หิรัญทวี	 กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๒ 

และคนที่	 ๔	 เด็กช�ยปกรณ์ยศ	 กฤษฎิ์หิรัญทวี	 กำ�ลังศึกษ�อยู่ช้ันอนุบ�ล	 ๑	 ซึ่งได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ� 

โดยครอบครัว	 ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	 ๑	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๘	 เหตุผลในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 เนื่องจ�ก	 

ลูกคนที่	๑	เข้�เรียนในระบบตั้งแต่ชั้นอนุบ�ล	ถึงประถมศึกษ�ปีที่	๔	และคนที่	๒	ที่เข้�เรียนในระบบตั้งแต่	ชั้นอนุบ�ล	 

ถงึชัน้ประถมศกึษ�ปีที	่๒	ลกูไม่มคีวำมสขุในกำรเรยีนรูเ้นือ่งจำกมเีนือ้หำกำรเรยีนมำก ต้องเรยีนเหมอืนกนัหมดทกุคน 

กำรบ้ำนแต่ละวันมีมำก กำรวัดและประเมินผลใช้เครื่องมือเดียวกัน ในกำรวัดเด็กเก่ง เด็กอ่อน กำรส่งต่อนักเรียน 

ไม่สอดคล้องสมัพันธ์กัน เดก็นกัเรยีนต่อห้องเรยีนมีมำกเกนิไป ครดูแูลเดก็ไม่ทัว่ถงึ เอำใจดแูลเดก็ทีเ่รยีนเก่งเป็นพเิศษ 

เดก็ห้องเก่งช่วงเช้�ครจูะสอนตวิ	โดยจะไม่ให้เดก็ไปเข้�แถวเค�รพธงช�ต	ิส่วนเดก็ทีเ่รยีนไม่เก่งจะข�ดคว�มสนใจจ�กคร ู

ซ่ึงผู้ที่เป็นม�รด�	 ก็นึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นนักเรียนจะเป็นเด็กที่เรียนเก่ง	 ทำ�ชื่อเสียง	 รับร�งวัลให้กับโรงเรียนม�กม�ย	 

โดยครูจะรักและดูแลเอ�ใจใส่เป็นอย่�งดี	เมื่อทำ�อะไรผิดครูก็จะไม่ดุ	ไม่ตี	ตรงกันข้�มกับเด็กที่เรียนไม่เก่ง	เมื่อทำ�ผิดครู 

กจ็ะดุ	จะตทีนัที	ด้วยส�เหตดุงักล่�ว	ผูเ้ป็นพ่อและแม่จงึมคีวำมเหน็ตรงกนัว่ำกำรจดักำรศกึษำในระบบจะมุง่เน้นและ 

เร่งพฒันำผูเ้รยีนในด้ำน IQ มำกกว่ำด้ำน EQ ซึง่ไม่สมดุลและสอดคล้องกบัวยัของผูเ้รยีน จงึท�ำให้ผูเ้รยีนมคีวำมเครยีด

ในกำรเรยีน ไม่มคีวำมสขุกบักำรไปโรงเรยีนและไม่อยำกไปโรงเรยีน	และประกอบกบัผูท้ีเ่ป็นม�รด�ซึง่เป็นผูท้ีม่คีว�มรู้	

คว�มส�ม�รถด้�นก�รใช้ภ�ษ�องักฤษได้เป็นอย่�งดี	และ	จบก�รศกึษ�จ�กประเทศออสเตรเลยี	มคีว�มสนใจและประทับใจ 

ในก�รจัดก�รศึกษ�โฮมสคูลของประเทศออสเตรเลีย	

๑ ครอบครัวครูลี้ ครูทาย 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
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	 ครอบครัวเร�ต้องก�รให้ลูกทั้ง ๔ คน มีอิสระในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำมำรถ

เลือกที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละรำยวิชำที่เด็กแต่ละคนมีควำมสนใจ	มีคว�มถนัด	และ	มีคว�มที่ชอบ	ซึ่งเด็กแต่ละคน

จะมคีว�มแตกต่�งทีไ่ม่เหมอืนกนั	โดยท�งครอบครวัจะมุง่เน้นผูเ้รยีนท�งด้�นทกัษะทีเ่ดก็ชอบ	และมคีว�มถนดั	ม�กกว่�

ที่จะมุ่งเน้นท�งด้�นวิช�ก�รให้กับผู้เรียน	 ครอบครัวได้จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้กันเองโดยดูแบบอย่�งของโรงเรียน

รุ่งอรุณจ�กในอินเทอร์เน็ต	 และจ�กกลุ่มบ้�นเรียนต่�ง	 ๆ	 ท่ีเผยแพร่ใน	 Facebook	 และร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นท่ี 

ก�รศึกษ�ปัตต�นี	 เขต	 ๑	 ในก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ลักษณะกำรจัดเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว  

แต่อ�จเข้�ร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวัอืน่	ๆ 	โดยมเีหตผุล	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู	้และแลกเปลีย่นทศันคติ

	 คณุพ่อและคณุแม่เป็นผูจ้ดัก�รเรยีนรูเ้องเป็นส่วนใหญ่	โดยปรบัรปูแบบวธิกี�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั

ไปสูก่�รปฏบิตั	ิโดยจดัเป็นกลุม่ประสบก�รณ์	จำ�นวน	๔	กลุม่	ได้แก่	๑)	กลุม่ทกัษะชวีติ	ได้แก่	วชิ�	คณติศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย 

ภ�ษ�อังกฤษ	 ภ�ษ�จีน	 วิทย�ศ�สตร์	 ก�รง�นอ�ชีพ	 เทคโนโลยี	 ๒)	 กลุ่มทักษะกีฬ�	 ได้แก่	 วิช�สุขศึกษ�	 พลศึกษ�	 

๓)	กลุ่มทักษะดนตรี	ได้แก่	วิช�ศิลปะ	ดนตรี	๔)	กลุ่มทักษะท�งสังคม	ได้แก่	วิช�ท�งสังคม	กิจกรรมก�รพัฒน�ผู้เรียน	

โดยกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้แต่ละวันครบทั้ง	 ๗	 วัน	 กำ�หนดกิจกรรมที่ครอบครัวจัดในแต่ละวันจะเน้นเป็นช่วงเวล�	 

โดยภำคเช้ำจะเน้นกำรจดักำรเรยีนรูท้ำงด้ำนวชิำกำร ได้แก่ ภำษำองักฤษ ภำษำจนี ภำษำไทย คณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ 

ส่วนภำคบ่ำย จะเน้นกำรจดักำรเรยีนรูต้ำมควำมถนดั ควำมสนใจของผูเ้รยีน	เช่น	กลุม่ด้�นกฬี�	จะเน้นทกัษะก�รเล่น 

กีฬ�ปิงปอง	กีฬ�ลีล�ศ	กลุ่มด้�นดนตรี	จะเน้นทักษะก�รเล่นเปียโน	กีต�ร์	ก�รขับร้องเพลง	และช่วงที่พ่อแม่สอนพิเศษ

ในวันเส�ร์	วันอ�ทิตย์	ก็จะให้ลูกเข้�ไปเรียนรู้ในห้องเรียนด้วย	โดยลูกคนที่	๑	เด็กช�ย	ธัชพิชัย	กฤษฎิ์หิรัญทวี	มีคว�ม

สนใจและชอบท�งด้�นดนตรี	 ร้องเพลง	 แกะตัวโน๊ตเพลง	คนที่	 ๒	 เด็กช�ยกวีพิภัทร	 กฤษฎิ์หิรัญทวี	 มีคว�มสนใจและ 

ชอบท�งด้�นวิช�ก�รและกฬี�ลลี�ศ	คนที	่๓	เด็กช�ยภูธเนษฐ์	กฤษฎิห์ริญัทว	ีมคีว�มสนใจและชอบท�งด้�นก�รทำ�อ�ห�ร

และกีฬ�ลีล�ศ	และคนที่	๔	เด็กช�ยปกรณ์ยศ	กฤษฎิ์หิรัญทวี	ยังไม่ค้นพบคว�มสนใจและคว�มชอบ	แต่ท�งครอบครัว

จะส่งเสริมในเรื่องก�รใช้ภ�ษ�	เพื่อก�รสื่อส�ร	โดยเฉพ�ะภ�ษ�อังกฤษ	ภ�ษ�จีน	และภ�ษ�ไทย	

	 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 จะใช้กิจกรรมธรรมะ	 กิจกรรมลูกสิงโต	 ซึ่งจะไปเรียนทุกวันพุธที่สม�คมสร้�งคุณค่� 

แห่งประเทศไทย	มกีจิกรรมก�รสวดมนต์	ฟังธรรม	แข่งกฬี�	และในชวีติประจำ�วนัแต่ละวนั	ท�งครอบครวัจะให้ลกู	ๆ 	ช่วยกนั 

ทำ�กิจกรรมต่�ง	ๆ	ของครอบครัว	เช่น	ช่วยกันเก็บของ	ช่วยกว�ดบ้�น	ล้�งจ�น	ต�กผ้�	เก็บเสื้อผ้�	เพื่อให้ลูก	ๆ	มีทักษะ

ในก�รดำ�รงชีวิต	ส่วนก�รจัดก�รเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มบ้�นเรียนมีบ้�ง	แต่ค่อนข้�งน้อย	ขึ้นอยู่กับโอก�ส	ซึ่งครอบครัวจะดู

ก่อนว่�มคีว�มเหม�ะสม	น่�สนใจหรอืไม่เพยีงใด	แต่ส่วนมำกแล้วจะใช้วธิกีำรเรยีนรูร่้วมกลุม่ครอบครวัจำกอนิเทอร์เนต็ 

Facebook ของกลุ่มบ้ำนเรียน แล้วน�ำมำปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของตนเอง	นอกจ�กนี้ก็จะพ� 

ผู้เรียนไปเรียนรู้กับชุมชน	เกี่ยวกับกิจกรรมธรรมะ	ก�รสวดมนต์	ฟังธรรม	กิจกรรมลูกสิงโต	แข่งกีฬ�	เป็นต้น

	 คุณพ่อและคุณแม่จะเป็นผู้ที่จัดก�รเรียนรู้เกี่ยวกับท�งด้�นวิช�ก�รให้กับผู้เรียนด้วยตนเองเป็นหลักทุกวัน	 

โดยใช้สื่อของจริง และสื่อทำงเทคโนโลยี กำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกทำงอินเทอร์เน็ต จำกเว็บไซต์ต่ำง ๆ  และ

จำกยูทูป	ก�รจัดบรรย�ก�ศเพื่อก�รเรียนรู้ในครอบครัวจะจัดให้ลูกได้เรียนรู้แบบผ่อนคล�ย	ไม่เครียด	เช่น	มีห้องนั่งเล่น 

พักผ่อน	ห้องครัว	ห้องรับแขก	ห้องนอน	ห้องทำ�กิจกรรมเล่นดนตรี	มุมอ่�นหนังสือและทำ�ง�น	ค้นคว้�ห�คว�มรู้เพิ่มเติม	
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พ่อแม่จะเป็นผู้ที่เลือกห�หนังสือเรียน	 สื่อเสริมก�รเรียนรู้ต�่ง	 ๆ	 ท่ีเหม�ะสมกับวัยและต�มคว�มสนใจต้องก�รของลูก 

ที่มีข�ยต�มร้�นหนังสือ	และจ�กท�งอินเทอร์เน็ต	สำ�หรับก�รเรียนรู้ท�งไกล	ก็จะใช้สื่อจ�กท�งอินเทอร์เน็ต	โดยค้นคว้�

ห�คว�มรู้จ�กเวปไซต์	 จ�กท�งยูทูป	 เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	 สำ�หรับกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มคว�มสนใจ

และคว�มถนัดของผู้เรียนที่เน้นทักษะ	 โดยใช้สื่อที่เป็นของจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะก�รปฏิบัติ	 เช่น	 ก�รเต้นลีล�ศ	 

จะฝึกเรียนปฏิบัติกับครูสอนลีล�ศ	 ก�รทำ�อ�ห�ร	 จะเรียนรู้กับผู้ประกอบอ�ห�ร	 ก�รเรียนรู้กับชุมชนมีกิจกรรมธรรมะ	

ก�รสวดมนต์	ฟังธรรม	กิจกรรมลูกสิงโต	แข่งกีฬ�	ซึ่งจะไปเรียนรู้ร่วมกันทุกวันพุธ	ที่สม�คมสร้�งคุณค่�แห่งประเทศไทย	

(นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว)	

	 ครอบครัวจะไม่ใช้ข้อสอบในก�รวัดและประเมินผล	 แต่จะใช้วิธีก�รสังเกต	 สัมภ�ษณ์	 ตรวจชิ้นง�นโดยโยง 

เข้�กับ	๘	กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้รวมทัง้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์	และกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	ดำ�เนนิก�รวดัและประเมนิผล 

ผู้เรียนเพื่อเก็บข้อมูลทุกระยะอย่�งต่อเนื่อง	ไม่มีก�รกำ�หนดก�รให้คะแนนหรือเกรด	แต่จะตัดสินเป็นระดับคุณภ�พ	คือ	

ผ่�น	 ไม่ผ่�น	 กำ�หนดเกณฑ์ก�รตัดสินโดยใช้สัดส่วน	 ๘๐	 :	 ๒๐	 และกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน 

เป็นร�ยปี	 โดยนำ�ผลที่ได้จ�กก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของลูกม�สะท้อนผลให้ผู้เรียนรับรู้ร่วมกันทุกครั้ง	 และนำ�ผล

ที่ม�ใช้พัฒน�เพื่อปรับปรุงก�รเรียนก�รสอน	 เมื่อมีปัญห�ก็จะแก้ปัญห�เพื่อปรับปรุงและพัฒน�ให้ดียิ่งขึ้น	 มีก�รจัดทำ�

และจัดเก็บร่องรอย	ผลที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้ของลูกแต่ละคน	ซึ่งได้แก่	ชิ้นง�น	เอกส�ร	ใบง�น	แบบฝึกหัด	และคลิปวิดีโอ	

สำ�หรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ NT O-NET ผู้เรียนไม่ได้ทดสอบ เพรำะครอบครัวและผู้เรียนไม่ชอบกำรทดสอบ 

โดยกำรกำกบำท หรอืเลอืกค�ำตอบ และกำรใช้ข้อสอบชดุเดยีวกนัในกำรวดัและประเมนิผลกบัผูเ้รยีนทกุคนทัง้ประเทศ 

นอกจ�กน้ีมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รจัดก�รศึกษ�ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทร�บ	 แต่ท�งบ้�นเรียนจะไม่เน้น 

และให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดทำ�ร�ยง�นเอกส�รรูปเล่มที่เป็นตัวร�ยง�นม�กนัก

	 ก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวที่ผ่�นม�โดยภ�พรวมไม่ค่อยมีปัญห�ม�กนัก	เพร�ะมองว่� 

ครอบครัวต้องศึกษ�	 เรียนรู้	 ปฏิบัติ	 และแก้ปัญห�หรืออ�จมีปัญห�บ้�งแต่ก็เพียงเล็กน้อย	 เช่น	 ก�รเรียนก�รสอน 

ไม่เป็นไปต�มแผน	 หรือต�มระยะเวล�ที่ได้กำ�หนดไว้	 สำ�หรับเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�นั้น	 ครอบครัวมีคว�มเห็นว่�เก่ียวกับ 

ก�รวัดและประเมินผลของระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 เน้นก�รวัดผลแบบกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ๘	 กลุ่มส�ระม�กเกินไป	

โดยก�รใช้ข้อสอบม�สอบวัดและประเมิน	 ซึ่งไม่ค่อยมีคว�มยืดหยุ่น	 ซ่ึงผู้เรียนจะไม่ชอบก�รทดสอบโดยก�รใช้ข้อสอบ

แบบก�กบ�ทหรือก�รเลือกตอบ	

	 ครอบครัวของเร�มีคว�มภ�คภูมิใจที่ลูกทั้ง ๔ คน มีควำมมั่นใจในตนเองสูง กล้ำแสดงออก กล้ำพูด กล้ำคิด 

มีทักษะในกำรสื่อสำรในชีวิตประจ�ำวัน ทำงด้ำนภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน มีควำมสำมำรถเด่นชัด  

ด้ำนลีลำศ เข้ำแข่งขันได้รำงวัลในระดับภำค และเตรียมแข่งขันระดับประเทศต่อไป 
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๒ ครอบครัวภูมิพัฒน์

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

	 คุณพ่ออดิศักดิ์	 ภูมิพัฒน์	 และคุณแม่ชันย์มนย์	 โปสุวรรณ	

ปัจจุบันม�รด�อ�ยุ	 ๓๔	 ปี	 วุฒิท�งก�รศึกษ�	 ปวช.	 ประกอบ

อ�ชีพ	 ค้�ข�ย/ก�รเกษตร	 ครอบตรัวได้เคยขออนุญ�ตจัดก�ร

ศึกษ�โดยครอบครัวให้กับ	 เด็กหญิงลภัสร�	 ภูมิพัฒน์	 ระดับช้ันก่อน

ประถมศึกษ�	 อนุบ�ลปีที่	 ๑	 ภ�คเรียนที่	 ๑	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๗	

ด้วยเหตุผลที่ว่�	 “ครอบครัวเน้นสุขภำพ อยำกให้ลูกมีร่ำงกำย

แข็งแรง พอไปเรียนเด็กจะป่วยง่ำยอยำกให้ลูกได้ใกล้ชิดพ่อ

แม่ ไม่อยำกให้ลูกออกไปเผชิญข้ำงนอก และลูกไม่อยำกเจอคน

อื่น ๆ อยำกอยู่บ้ำน”	 เพื่อต้องก�รให้ลูกเป็นเด็กมีพัฒน�ก�รเหมือนเด็กทั่ว	 ๆ	 ไป	 ให้ลูกมีคว�มพร้อม	 แต่ใน

ปัจจุบันได้ขอยกเลิกจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว เพรำะผู้เรียนอยำกทดลองเรียนในกำรศึกษำในระบบ	 ปัจจุบัน 

ผู้เรียนไปศึกษ�	ที่โรงเรียนวัดลอน	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๒	สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พัทลุง	เขต	๒	

	 ก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�	 ครอบครัวจะดูตัวอย่�งจ�กหล�ย	 ๆ	 ครอบครัวของสม�คมบ้�นเรียน	 และ

ปรับม�เป็นของตนเอง	 แล้วร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พัฒน�จนเป็นแผนก�รศึกษ�ที่สมบูรณ์	 จัดกำร

ศึกษำแบบครอบครัวเดี่ยว เพรำะในช่วงที่จัดกำรศึกษำเป็นครอบครัวแรกของ สพป.พัทลุง เขต ๒ และ 

วัยเด็กอนุบำล กำรจัดกำรเรียนรู้ของระดับอนุบำล	 แบบกลุ่มประสบก�รณ์	 คุณพ่อ	 และคุณแม่เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้ 

ครอบครัวเน้นกำรสอนเล่นปนเรียน ผ่ำนกิจกรรมกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งปรับจำกหลักสูตร คุณลักษณะ 

พัฒนำกำรที่มุ่งหวังในระดับอนุบำล	 ไม่มีก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	ตำรำงเรียนของลูกสำมำรถปรับได้แล้วแต่ 

ควำมสนใจของลูกในแต่ละวัน	มีก�รรวมกลุ่มกับครอบครัวต่�ง	ๆ	บ้�ง	แต่เวล�ไม่ตรงกันเลยไม่ค่อยเจอกัน	มีก�รใช้สื่อ	

เพื่อประกอบก�รเรียนรู้ระดับอนุบ�ล	 มีก�รว�ดรูป	 ตัวต่อ	 ที่ส่งเสริมพัฒน�ก�รในระดับอนุบ�ล	 เช่น	 ว�ดรูป	 ระบ�ยสี	 

จัดมุมของเล่นในบ้�นต�มพัฒน�ก�รลูกช่วงเย็น	ๆ	มีเพื่อน	ๆ	ม�เล่นที่บ้�น	นอกจ�กนี้ครอบครัว	พ�ลูกไปทำ�กิจกรรม

กับพ่อแม่ในก�รออกสังคม	 เพื่อชินกับสังคมกับคนแปลกหน้�	 มีกำรวัดและประเมินผลตำมพัฒนำกำร ๔ ด้ำน คือ

ร่ำงกำย สังคม อำรมณ์ สตปัิญญำ โดยส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำจะเป็นผูป้ระเมนิพฒันำกำร ประเมนิปีละหนึง่ครัง้

ครอบครัวได้จัดทำ�เอกส�ร	 ร่องรอย	 รวบรวมส่งสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 และสำ�นักง�นเขตจะเป็นผู้ประเมิน	 

ไม่มีระดับผลก�รเรียน	มีเกณฑ์แค่ผ่�นไม่ผ่�นแต่จะมีก�รนิเทศระหว่�งปี	

 ครอบครัวภูมิใจที่ลูกมีพัฒนำเหมือนเด็กปกติ และมีจุดเด่นด้ำนภำษำอังกฤษ แต่มีปัญหำ และอุปสรรค  

ในกำรด�ำเนินกำรเพรำะส�ำนักงำนเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และครอบครัวยังใหม่ในเรื่องนี้	 จึงข�ดท่ีปรึกษ�	 ครอบครัวจึงจัด 

ก�รศึกษ�ทำ�ไปทดลองไปจนสำ�เร็จ	 และมีคว�มต้ังใจจะจัดก�รศึกษ�ให้ลูกอีกครั้งในระดับช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 ๓	 

เพร�ะเมื่อผู้เรียนกลับเข้�ไปศึกษ�ในระบบทำ�ให้พัฒน�ก�รบ�งอย่�งของลูกห�ยไป	



38 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๓ ครอบครัวดารุลฮาซานะห์

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

	 คุณพ่อเต�ฟิก	หะยีดือร�นิง	และคุณแม่สุใบด๊ะ	หะยีดือร�นิง	

คุณแม่มีวุฒิก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี	ปัจจุบันอ�ยุ	๓๔	ปี	อ�ชีพแม่บ้�น	ได้

จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวให้กับบุตรจำ�นวน	๕	คน	และหล�นจำ�นวน	

๓	คน	คือ	

		 ๑.	 เด็กหญิงนูรุลอิซซะห์	 หะยีดือร�นิง	 ระดับประถมศึกษ�	

(ป.๑)

		 ๒.	 เดก็หญงินรูชุชชิว�น	ีหะยดีอืร�นงิ	ระดบัประถมศกึษ�	(ป.๑) 

มีคว�มสนใจ/คว�มถนัดชอบว่�ยนำ้�	 ชอบว�ดภ�พ	 ชอบเล่นบทบ�ท

สมมุติ

		 ๓.		เด็กหญิงนูรด�ลีละห์	หะยีดือร�นิง	ระดับประถมศึกษ�	(ป.๑)	ชอบว่�ยนำ้�	ชอบเล่นบทบ�ทสมมุติ

	 ๔.		เด็กช�ยอินว�มุลฮ�ซัน	หะยีดือร�นิง	(ชอบว่�ยนำ้�	ชอบว�ดภ�พ	ชอบต่อจิ๊กซอร์)

	 ๕.		เด็กหญิงนูรญีน�บ	หะยีดือร�นิง	(อนุบ�ล	ชอบเต้นรำ�	ชอบร้องเพลง)

	 ๖.		เด็กช�ยมูฮัมมัดซะฮ์มี	หม�ดสกุล	(ป.๓	ภ�คเรียนที่	๒	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๗)	ชอบว�ดรูปและก�รประดิษฐ์

	 ๗.		เด็กช�ยมูฮัมมัดริฟกีย์	หม�ดสกุล	(ป.๑	ภ�คเรียนที่	๒	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๗)	ชอบว่�ยนำ้�	ว�ดภ�พ	และ

ประดิษฐ์สิ่งของ

	 ๘.		เด็กช�ยมูฮัมมัดนะฮ์ดี	หม�ดสกุล	(ป.๑	ภ�คเรียนที่	๒	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๗)	ชอบว่�ยนำ้�	และว�ดภ�พ	

	 ครอบครัวด�รุลฮ�ซ�นะห์ต้องก�รให้ผู้เรียนมีคว�มรู้ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ควบคู่กับก�รเน้นด้�นคุณธรรม	

จริยธรรมต�มหลักศ�สน�อิสล�มอย่�งเข้มข้น	และเน้นก�รดำ�เนินชีวิตแบบมุสลิม	 เลยตัดสินใจขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครวั	เพร�ะเหน็ควำมยุง่ยำกในกำรเดนิทำงไปโรงเรยีน และกำรแต่งกำยในระบบ ตลอดจนพีช่ำย 

เปิดโรงเรียนปอเนำะ ไม่มีเวลำให้กับลูก	 มีน้องส�วที่เพิ่งเรียนจบปริญญ�ตรีม�	 ซึ่งมีคว�มพร้อมที่ส�ม�รถจัดก�ร

ศึกษ�ให้กับหล�นของตัวเองได้	 และมีคว�มพร้อมด้�นอื่น	 ๆ	 จึงว�งเป้�หม�ยในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อให้ผู้เรียนมีบุคลิก 

แห่งก�รศรัทธ�ต่อพระเจ้�อย่�งแท้จริงส�ม�รถดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้อย่�งมีคว�มสุขพร้อมกับมีคว�มรู้และทักษะ 

ในแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	เพื่อนำ�ไปประกอบอ�ชีพต�มคว�มถนัดและสนใจของผู้เรียน	

		 ในระยะแรกครอบครัวของเร�มีก�รดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพียงฝ�่ยเดียว	 หลังจ�กนั้นก็ยื่นเสนอ

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 มีก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นร่วมกันระหว่�งครอบครัวกับ 

เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	เพือ่ปรบัปรงุและพฒัน�แผนก�รจดัก�รศกึษ�ให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน	จดัก�รศกึษ�ในลกัษณะครอบครวัเดีย่ว	

เพร�ะในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สตูล	มีครอบครัวที่จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวเฉพ�ะครอบครัวของเร�	ทำ�ให้ไม่มี

เครือข่�ย	ในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
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	 คุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้	โดยจัดเป็นร�ยวิช�ใน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ต�มหลักสูตรแกนกล�งฯ 

มกี�รจดัหำหรอืจ้ำงครพูเิศษ ในวชิำภำษำองักฤษ วทิยำศำสตร์ คณติศำสตร์ นอกจ�กนีย้งัมพีีส่�วของคณุแม่	(คณุป้�)	

และคุณย�ย	 สอนทำ�ขนม	กระบวนกำรเรียนรู้ เน้นตำมควำมถนัดควำมสนใจของผู้เรียนโดยบูรณำกำรจำกรำยวิชำ  

๘ กลุม่สำระกำรเรยีนรูแ้ละกิจกรรมพฒันำผู้เรยีน	มกีจิกรรมเครอืข่�ยพ่อแม่และชุมชน	เช่น	กจิกรรมอ�ส�พฒัน�โรงเรยีน 

ตะห์ฟิสกรุอ�นบ้�นควน	กจิกรรมกรุบ�นอดิิลอฎัฮ�	(ก�รเชอืดแพะในวนัอดี)	มกี�รเน้นส่งเสรมิในด้�นอ�ชพี	เช่น	ก�รค้�ข�ย	 

ทำ�น�	 ก�รทำ�ขนม	 เน้นก�รสอนกีฬ�ว่�ยนำ้�	 เน้นก�รพัฒน�สติและก�รมีสม�ธิจ�กก�รระลึกถึงพระเจ้�	 ก�รปฏิบัติ

ละหม�ดวนัละ	๕	เวล�	เน้นผูเ้รยีนอลักรูอ�นและอสิล�มศกึษ�ในระบบมกัตบั	โดยเริม่เรยีนตัง้แต่เวล�	๑๗.๐๐-๒๐.๐๐	น.	 

ในวันจันทร์-วันศุกร์	นอกจ�กนี้ยังเน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรละเล่นกับพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อนในหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นกิจกรรม

พื้นบ้ำน สำ�หรับกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 เน้นเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์	 ให้เด็กร่วมกิจกรรมอ�ส�พัฒน�โรงเรียน	

(ปอเน�ะ)	ส่วนกจิกรรมแนะแนว	ลกูเสอื	และเนตรน�ร	ี(ไม่ได้จดักจิกรรมให้กบัผูเ้รยีน)	ซึง่ในปีก�รศกึษ�นีก้ำ�ลงัดำ�เนนิก�ร 

ท่ีจะเข้�ร่วมกจิกรรมกบัโรงเรยีนใกล้บ้�น	มกี�รเรยีนรูร่้วมกบัเครอืข่�ย	โดยก�รนำ�ผูเ้รยีนเข้�ร่วมกจิกรรมเพือ่แลกเปลีย่น 

เรียนรู้	 และประสบก�รณ์กับสถ�นศึกษ�ใกล้บ้�น	 และในหมู่บ้�น	 เช่น	 นำ�ผู้เรียนไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้�น 

ด้�นก�รประกอบอ�ชีพ	หรือธุรกิจในหมู่บ้�น	เช่น	ก�รทำ�สวนย�งพ�ร�	ก�รทำ�สวนผสม	เป็นต้น	

	 ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้มีก�รจัดชั่วโมงเรียนให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่	วันจันทร์-ศุกร์	โดยเน้น	๔	กลุ่ม

ส�ระก�รเรียนรู้	จัดก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียน	เช่น	วิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย	และภ�ษ�อังกฤษ	

ส่วนกลุ่มส�ระก�รเรยีนรูอ้ืน่จดับรูณ�ก�รโดยเน้นก�รปฏบิตันิอกห้องเรยีน	โดยก�รต่อยอดจ�กก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน

ในชั้นเรียนและจัดกิจกรรมบูรณ�ก�รต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจของผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล	 โดยเริ่มเรียนในภ�คเช้�

ตั้งแต่เวล�	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	และภ�คบ่�ยในเวล�	๑๓.๐๐-๑๔.๐๐	น.	

	 ก�รใช้สือ่เพือ่ก�รเรยีนรู	้ทีเ่ป็นรปูภ�พ	บตัรคำ�	จิก๊ซอว์	บลอ็ก	ภ�พประกอบก�รเรยีนต่�ง	ๆ 	มตีำ�ร�หนงัสอืเรยีนและ

หนงัสอืนอกเวล�	หรอืหนังสอืก�ร์ตูนต่�ง	ๆ 	ทีส่อดคล้องกบัวชิ�ต่�ง	ๆ 	ด้วยม�กม�ย	และมสีือ่คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็

ที่อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลต่�ง	 ๆ	 ต�มคว�มสนใจของผู้เรียน	 อย่�งครบครัน	 มีกำรจัดบรรยำกำศ

ภำยในบ้ำนเหมือนกับห้องเรียนในโรงเรียน และมีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้ำนและนอกชุมชน	 เช่น	 แหล่งเรียนรู ้

ก�รประกอบอ�ชพีในชมุชน	สน�มกฬี�ต้�นย�เสพติด	อน�มยัในหมูบ้่�นเพือ่ก�รศกึษ�เรยีนรู	้มกี�รเรยีนรูจ้�กแหล่งเรยีนรู ้

ในชุมชน	เช่น	แหล่งเรียนรู้ก�รประกอบอ�ชีพในชุมชน	สน�มกีฬ�ต้�นย�เสพติด	สน�มเด็กเล่น	และอน�มัยในหมู่บ้�น

ต�มคว�มสนใจของผู้เรียนไม่บ่อยม�กนัก	 แต่จะเน้นให้ครูพิเศษม�สอนภ�ษ�อังกฤษ,	 วิทย�ศ�สตร์	 และคณิตศ�สตร	์ 

ที่บ้�น	และนำ�ผู้เรียนไปร่วมกิจกรรมต่�ง	ๆ	กับชุมชนที่จัดขึ้นบ้�ง
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	 ครอบครวัจะมกี�รวดัและประเมนิผลคว�มก้�วหน้�ผูเ้รยีนเป็นระยะ	ๆ 	โดยก�รประเมนิจ�กแฟ้มสะสมผลง�น 

มีกำรบันทึกภำพถ่ำยและวีดีโอเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือ

ไม่ อย่ำงไร และกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน กำรสัมภำษณ์ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับสภำพจริงของเด็กเป็นรำย

บคุคล ทัง้น้ีมกี�รสอบถ�มบคุคลทีเ่กีย่วสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัลกู	เช่น	ก�รประเมนิด้�นม�รย�ท	ก�รแก้ปัญห�	ก�รใช้ไหวพรบิ 

สตปัิญญ�	ก�รโต้ตอบ	ก�รใช้เหตุผล	และคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�หรอืก�รแสดงคว�มคดิเหน็และพฒัน�ก�รท�งด้�น 

ภ�ษ�อย่�งต่อเนื่อง	 นอกจ�กนี้มีก�รให้ผู้เรียนได้ทดสอบในภ�คคว�มรู้ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�ง 

ก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	พ.ศ.	๒๕๕๑	และกจิกรรมเพือ่สงัคมและส�ธ�รณชนควบคูก่นัไปด้วย	ครอบครวัได้กำ�หนดก�รตดัสนิ

ผลก�รเรียนออกเป็น	๔	ระดับ	คือ	๑	คือ	ปรับปรุง	๒	คือ	พอใช้	๓	คือ	ดี	และ	๔	คือ	ดีเยี่ยม	ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและ

ส�ธ�รณชน	ตัดสินเป็น	ผ่�น	และไม่ผ่�น	

	 ครอบครัวได้นำ�ผลก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของผู้เรียนเป็นร�ยบุคคลม�วิเคร�ะห์ผลที่ได้จ�กก�รจัดว่�เป็น

อย่�งไรบ้�ง	 เพื่อสะท้อนดูว่�ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 และเป็นไปต�มจุดเน้นของบ้�นเรียนหรือไม ่

อย่�งไร	 ห�กในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 ผู้เรียนไม่ส�ม�รถเรียนได้ดี	 ก็จะนำ�ผลก�รเรียนม�สะท้อนให้ผู้เรียนทร�บ 

และร่วมกันพูดคุยว่�เกิดจ�กอะไร	 ผู ้เรียนต้องก�รให้ผู ้จัดก�รเรียนก�รสอนปรับปรุงก�รเรียนก�รสอนอย่�งไร	 

เพือ่ห�แนวท�งในก�รปรบัปรงุและพฒัน�ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนให้ดขีึน้	หรอืห�สือ่ก�รเรยีนก�รสอนเพิม่เตมิ	หรอืจ้�ง

ครสูอนพเิศษในส�ระก�รเรยีนรูท้ีผู่จ้ดัก�รศกึษ�ไม่มคีว�มถนดัในร�ยวชิ�นัน้	ๆ 	เป็นต้น	ผูเ้รยีนได้จดัทำ�	ร่องรอยหลกัฐ�น

ที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้ของตัวเองไว้	 เช่น	แฟ้มสะสมผลง�น	ชิ้นง�น	ที่เกิดจ�กก�รประดิษฐ์	บันทึกก�รศึกษ�แหล่งเรียนรู้ 

ภ�พถ่�ยและวีดีโอที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม	 เป็นต้น	 และครอบครัวได้จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวและ 

ผู้เรียนเป็นร�ยบุคคลให้กับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปีก�รศึกษ�ละ	๑	ครั้ง	เมื่อสิ้นสุดก�รสอบปล�ยปี	

	 ครอบครัวมีคว�มภ�คภูมิใจที่ผู้เรียนส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข	 และส�ม�รถประกอบ

อ�ชีพต�มที่ตนเองรัก	 ถนัดและสนใจ	 ผู้เรียนมีพฤติกรรม	 ที่แสดงออกถึงก�รปฏิบัติตนเองต�มวิถีอิสล�มอยู่ในระดับ 

ท่ีน่�พอใจ	ส�ม�รถผ่�นก�รเรยีนรูใ้นกลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้๘	กลุม่ส�ระ	ส่วนใหญ่ผลก�รเรยีนอยูใ่นระดบั	ด	ี(เกรด	๓)	และ

ดีเยี่ยม	(เกรด	๔)	และส�ม�รถผ่�น	ในกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	และกิจกรรมเสริมหลักสูตร	แต่ยังมีปัญห�อุปสรรคในก�ร

บรหิ�รจดัก�รเพร�ะเงนิอดุหนนุทีไ่ด้รบัไม่เพยีงพอต่อก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน	เพร�ะบ้�นเรยีนต้องห�สือ่ก�รเรยีนก�รสอน 

ต้องนำ�ผู้เรียนไปเรียนรู้นอกบ้�นต�มสถ�นที่ต่�ง	 ๆ	 เช่น	 สวนสัตว์	 สวนส�ธ�รณะ	 ห้องสมุดชุมชน	 ทีเคป�ร์ค	 เป็นต้น	 

ซึ่งต้องใช้งบประม�ณเป็นจำ�นวนม�ก	 นอกจ�กนี้แล้วยังข�ดงบสนับสนุนในเรื่องของอ�ห�รและนม	 เพร�ะบ้�นเรียน 

ของเร�มนีกัเรยีนถงึ	๘	คน	ต้องใช้งบประม�ณม�กในแต่ละวนั	จงึขอเสนอแนะให้ผูม้หีน้�ทีร่บัผดิชอบจดัสรรรบัเงนิอดุหนนุ

ในเรื่องของอ�ห�รและนม	 รวมทั้งเงินอุดหนุนในเรื่องของค่�เดินท�งในก�รเรียนรู้นอกพื้นท่ี	 เพร�ะโครงก�รทัศนศึกษ�

ต�มสถ�นที่ต่�ง	ๆ	เป็นโครงก�รหนึ่งที่อยู่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	
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๔ ครอบครัวลูก-ลม 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

	 คุณพ่อกฎปกรณ์	 นวลน่ิม	 และคุณแม่นงเย�ว์	 แก้วบุตร	 ซึ่งมีวุฒ ิ

ก�รศึกษ�	ปริญญ�ตรี	&	ปริญญ�โท	ปัจจุบันอ�ยุ	๔๒	ปี	ประกอบอ�ชีพ	ทำ�สวน 

ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ระดับก่อนประถมศึกษ�	 

ภ�คเรียนที่	 ๑	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถม

ศึกษ�สงขล�	 เขต	 ๒	 ให้กับ	 เด็กช�ยวศุวัฒน์	 นวลนิ่ม	 ที่มีคว�มสนใจใน 

ก�รว�ดรูป	 อ่�นหนังสือ	 เล่นระบ�ยสี	 ท่องเที่ยว	 และดนตรี	 ด้วยเหตุผลที่ว่�	 

“กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและ

เชื่อว่ำควำมผูกพันในครอบครัว สร้ำงพื้นฐำนควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย

และจิตใจ”	 ของครอบครัวลูก-ลม	 เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้เรียน 

ผ่�นพัฒน�ก�รที่เหม�ะสมต�มหลักสูตรปฐมวัย

	 ครอบครวัจัดท�ำแผนกำรจัดกำรศกึษำเองโดยองิจำกแนวทำงในชวีติประจ�ำวนัของครอบครวั ควำมต้องกำร

และควำมถนัดของผู้เรียนเป็นหลัก	 ใช้แนวท�งของกลุ่มประสบก�รณ์ม�ปรับใช้อย่�งเหม�ะสมต�มหลักสูตรปฐมวัย	 

ก�รจัดเป็นแบบรูปแบบครอบครัวเดี่ยว	โดยไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มครอบครัวอื่น	แต่เข้ำร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน

วัดเขำกลอยของ สพป.สงขลำ เขต ๒ ภำยใต้โครงกำร “โรงเรียนพี่บ้ำนเรียนน้อง” 

	 บิด�และม�รด�เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้	 เพื่อให้ลูกบรรลุต�มจุดมุ่งหม�ยที่กำ�หนด	 โดยเน้นต�มคว�มถนัดและ

คว�มสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก	จัดกลุ่มประสบกำรณ์ ตำมหลักสูตรปฐมวัย เชื่อมโยงกิจกรรมของผู้เรียนทั้ง ๔ ด้ำน  

สูม่ำตรฐำนกำรเรยีนรู ้จัดสิง่แวดล้อมภ�ยในบ้�นทีเ่อือ้ต่อก�รเรยีนรู	้มกี�รส่งเสรมิให้เข้�กจิกรรมท�งสงัคมและส�ธ�รณะ

ประโยชน์	เช่น	กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีกิจกรรมก�รแสดงออกผ่�นเวทีต่�ง	ๆ 	ต�มคว�มสะดวกและคว�มสนใจ	พัฒน�

ทกัษะเพิม่เตมิต�มคว�มเหม�ะสม	เช่น	ดนตร	ีกฬี�	ร่วมจดันทิรรศก�รง�นมหกรรมก�รศกึษ�ภ�คใต้	ปลกูฝังแนวคดิต�ม

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	เช่น	ก�รทำ�ปุ๋ยใช้เอง	ก�รปลูกผักทำ�กินเอง	ก�รทำ�กับข้�วกินเอง	พัฒน�ทักษะชีวิต	

เช่น	วินัยจร�จร	ก�รใช้รถใช้ถนน	ส่งเสริมจินตน�ก�รและก�รถ่�ยทอดง�นให้ผู้อื่นเข้�ใจผ่�นภ�พ	และส่งเสริมก�รเรียนรู้ 

ที่มุ่งเน้นคว�มเป็นเหตุเป็นผลต�มแนวท�งวิทย�ศ�สตร์

	 ครอบครวัจดัประสบก�รณ์ต�มคว�มต้องก�รของผูเ้รยีน	โดยกำ�หนดตำรำงกำรเรยีนรูใ้นแต่ละวนั ไว้ คร่ำว ๆ  

เป็นภำคกลำงวันและภำคกลำงคืน	 เช่น	 ภ�คกล�งวัน	 อ่�นหนังสือด้วยตัวเอง	 หมุนเวียนกิจกรรมไปต�มคว�มสนใจ

ของผู้เรียน	เช่น	ทดลองวิทย�ศ�สตร์	ว่�ยนำ้�	และเล่นอย่�งอิสระ	ท�นอ�ห�รเที่ยง	เล่นอิสระ	พักผ่อนและอ่�นหนังสือ 
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ก่อนนอน	บ่�ย	เล่นสน�มเดก็เล่น	ให้อ�ห�รปล�	(สลบักจิกรรมไปเรือ่ย	ๆ 	)	กลบัม�ทำ�อ�ห�รเยน็อ�บนำ�้ท�นข้�ว	ภ�คกล�งคนื 

ประม�ณ	๒	ทุ่ม	 จะทำ�กิจกรรมก่อนนอน	 เช่น	 เกมก�รศึกษ�	 แข่งขันกิจกรรม	นำ�บัตรคำ�ม�เรียง	 ฝึกพูดภ�ษ�อังกฤษ	 

ฝึกทกัษะรูจ้กัตวัเลข	อ่�นเขยีนตัวเลขแข่งกนั	เป็นต้น	ก่อนนอนครอบครวัทบทวนกจิกรรมสรปุควำมก้ำวหน้ำในแต่ละวนั 

(AAR)	นอกจ�กน้ี	ครอบครวัส่งเสรมิให้มกี�รเรยีนรูใ้นร�ยวชิ�	ดนตร	ีว่�ยนำ�้	และภ�ษ�องักฤษเป็นพเิศษ	และมกี�รเรยีนรู ้

ร่วมกลุ่มครอบครัว	เครือข่�ย	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นต่�ง	ๆ	ได้แก่	กิจกรรมกลุ่มชุมชนในพื้นที่	 เช่น	มูลนิธิ	TCDF	 

บ้�นวันโตตร๊ี	ร่วมเดินแบบง�นอนรุกัษ์ผ้�ป�เต๊ะ	เป็นต้น	ร่วมกจิกรรมวนัสำ�คญัในชุมชน/ในวดั	ร่วมกจิกรรมกฬี�สโีรงเรยีน

วัดเข�กลอยและร่วมประชุมเพื่อเตรียมก�รประเมินกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 ครอบครัว	 จัดสื่อเพื่อก�รเรียนรู้	 บรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�น	 มีห้องเรียน	 กระด�น	 มุมดนตรี	 

มมุหนงัสอื	สือ่เสรมิพฒัน�ก�ร	ทวี	ีซดีภี�ษ�องักฤษ	มมุก�ร์ตนู	หนงัสอืทัว่ไปม�กกว่�	๑๐๐	เล่ม	บตัรคำ�พืน้ฐ�นทีป่ระดษิฐ์เอง 

สื่อจำ�ลองป้�ยจร�จร/เมืองจร�จรและคอมพิวเตอร์	 โน้ตบุ๊ค	 ส�ม�รถสืบค้นได้	 มี	 internet	 และภ�ยนอกบ้�น	 มีโต๊ะ 

ทำ�กิจกรรม	กระด�นดำ�ใหญ่	มีสน�มหญ้�	มีสระนำ้�ให้หัดว่�ย	มีเส้นท�งถีบจักรย�นรอบบ้�น	สำ�รวจธรรมช�ติรอบบ้�น 

มีแปลงปลูกผักสวนครัว	 มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น	 นอกจ�กนี้มีก�รเรียนรู้กับภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 เช่น	 มโนร�ห์	 

หนังตะลุง	ดนตรีไทย

	 ครอบครัวลูก-ลมมีก�รวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนต�มหลักก�รประเมินระดับปฐมวัย	 

โดยประเมินพัฒน�ก�รทั้ง	 ๔	 ด้�นจ�กกิจกรรมก�รปฏิบัติ	 โดยใช้วิธีก�รสังเกตพฤติกรรม	 ระดับผ่�น/ไม่ผ่�น	 กำ�หนด

ระดบัก�รประเมนิ	ดเียีย่ม	ด	ีพอใช้	และปรบัปรงุ	มกี�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนไว้ ๓ ระยะ คอื

ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมก่อนนอนทุกวัน ประเมินตำมควำมก้ำวหน้ำ ภำคเรียนละ ๑ ครั้งและประเมินผลปลำยปี 

ร่วมกบัสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� มกีำรน�ำผลท่ีได้จำกกำรประเมนิผลกำรจดักจิกรรมก่อนนอนแต่ละวนัมำสะท้อน

ถงึจดุเด่นและจดุทีค่วรปรบัปรงุให้ได้ทรำบและปรบัปรงุตวัเองในวนัต่อไป	และมกี�รเกบ็ผลง�นซึง่เป็นร่องรอยทีเ่กดิ 

จำกกำรเรียนรู้จ�กง�นประดิษฐ์จ�กวัสดุเหลือใช้	เช่น	กล่องกระด�ษ	ก�รว�ดภ�พ	เป็นแฟ้มผลง�นและมีภ�พถ่�ยคลิป 

วีดีโอบันทึกกิจกรรม	 นอกจ�กนี้ครอบครัวจัดท�ำเอกสำรเพ่ือรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร	 ปัญห�	 อุปสรรค	 และ 

ผลก�รเรียนรู้ของผู้เรยีนในรอบปีก�รศึกษ�ให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�	เพือ่ก�รตดัสนิผลก�รเรยีนของผูเ้รยีน	ส่งเดอืน

พฤษภ�คม	พร้อมจัดบูธโดยผู้จัดก�รศึกษ�และผู้เรียนนำ�เสนอ	

 ครอบครวัมคีว�มภมูใิจในพฒัน�ก�รของลกู	ซึง่เป็นไปอย่�งมปีระสทิธิภ�พเกนิกว่�ทีค่�ดคิด	ครอบครวัมคีวำมสขุ 

ประหยดั มเีวลำว่ำงส�ำหรบัท�ำงำนส่วนตวั มเีวลำพกัผ่อนส�ำหรบัตนเองและครอบครวั สำมำรถร่วมกจิกรรมกบัญำติ

พี่น้องได้ทุกกิจกรรม	 ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเวล�เรียนของลูก	 ส�ม�รถกำ�หนดเวล�ได้เองในก�รทำ�กิจกรรมทุกอย่�งได ้

และเมื่อมีคำ�ถ�มที่ไม่ค่อยแน่ใจของบุคคลภ�ยนอกที่ยังไม่เข้�ใจ	 หรือไม่มีคว�มรู้ด้�น	 Homeschool	 ก็ส�ม�รถ 

ตอบคำ�ถ�มต่�ง	ๆ	ได้ต�มคว�มเหม�ะสม
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๕ ครอบครัวบ้านสุบาชิ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

	 คุณพ่อ	Mr.Edman	Subashi	ปัจจุบันอ�ยุ	๔๐	ปี	ประกอบ

อ�ชพีเป็นอ�จ�รย์สอนภ�ษ�องักฤษทีค่ณะแพทย์ศ�สตร์	มห�วทิย�ลยั

สงขล�นครินทร์	 และคุณแม่	น�งส�วอรุณี	 รัยสุวรรณสกุล	ซึ่งปัจจุบัน

อ�ยุ	 ๓๘	 ปี	 วุฒิท�งก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	 ประกอบอ�ชีพธุรกิจ 

ส่วนตัว	 นับถือศ�สน�คริสต์	 นิก�ยโปรแตสแตนท์	 ต้องก�รจัดก�รศึกษ� 

ต�มหลักคว�มเช่ือของ	ครสิเตยีนทีว่่�เดก็	ๆ 	ทกุคนเป็นของขวญัจ�กพระเจ้� 

และควรได้รับก�รเล้ียงดูและก�รสอนทีเ่ป่ียมด้วยคว�มรกัและคว�มจรงิ	

จึงต้องกำรให้ลูกเติบโตตำมหลักควำมเช่ือของคริสเตียนที่มีควำม

เชื่อโดยมีเหตุมีผล มีควำมรักต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนพระเจ้ำที่มีควำมรักและเมตตำต่อทุกคน	และพ่อแม่มีคว�มคิดว่�

โรงเรียนในระบบส่วนใหญ่เด็กนักเรียนนับถือศ�สน�พุทธ	 ไม่มีก�รสอนหลักคว�มเชื่อของคริสต์	 (นิก�ยโปรแตสแตนท์)	 

ไม่เน้นสอนคนให้แยกแยะว่�ข�ว	 ดำ�	 คือคว�มถูกต้องและคว�มผิดอย่�งชัดเจน	 มีแต่สีเท�	 ครอบครัวจึงตกลงกันว่� 

จะจดัก�รศกึษ�ให้กบัลกู	ๆ 	ทัง้สองคนได้แก่	ด.ช.	เอม�นเูอล	สบุ�ชิ	(Emanuel	Subashi)	ระดบัช้ันประถมศกึษ�	ภ�คเรยีนท่ี	๑ 

ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๘	 ปัจจุบันอยู่ชั้น	 ป.๒	 และด.ช.ด�นิเอล	 สุบ�ชิ	 (Daniel	 Subashi)	 ระดับช้ันก่อนประถมศึกษ�	 

ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙	เพื่อให้ลูกได้ซึมซับและมีควำมเชื่อบนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง ควำมรักควำมเมตตำ 

ของพระเจ้ำที่มีต่อมนุษย์ ตำมควำมตั้งใจท่ีจะให้ลูก ๆ ทั้งสองคนมีควำมเชื่อตำมหลักของศำสนำคริสต์ คือ  

เชื่ออย่ำงมีเหตุผล มีควำมรักควำมเมตตำ และรักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 คือจุดมุ่งหม�ยหลักของก�รจัดก�รศึกษ� 

โดยครอบครัวของครอบครัวสุบ�ชิ

	 ครอบครวัสบุ�ชจิดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�โดยยดึต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ผูเ้รยีนเรยีนรู้ 

๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	๑	กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	แต่จะเพิ่มในส่วนที่ครอบครัวต้องก�รเพิ่ม	ใช้รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ

เป็นแบบครอบครัวเดี่ยว และไปเรียนร่วมกับโรงเรียนวรพัฒน์ สัปด�ห์ละ	 ๒	 วัน	 คือในวันอังค�รและวันพฤหัสบดี	 

รวมทั้งทำ�กิจกรรมกับกลุ่มบ้�นเรียนอื่น	ๆ	

	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รจัดก�รเรียนรู้	ส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อและคุณแม่สอนที่บ้�น	๓	วัน	ให้ไปเรียนที่โรงเรียน

ในระบบที่โรงเรียนวรพัฒน์	 (โรงเรียนเอกชน)	 โดยมีกระบวนก�ร/วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ของครอบครัวสุบ�ชิ	 ในก�ร 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้บรรลุเป้�หม�ยของก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีคว�มเชื่อและศรัทธ�ในศ�สน�คริสต ์

ทั้งนี้ได้ปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	ตัวชี้วัดไปสู่กำรปฏิบัติ โดยจัดผสมเป็นรำยวิชำตำมกลุ่มสำระ 

และประสบกำรณ์ จ�ำนวน ๖ กลุ่มสำระ	ได้แก่	๑)	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	๒)	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	 

๓)	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	๔)	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษ	๕)	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	ศ�สน�

และวัฒนธรรม	๖)	 กลุ่มประสบก�รณ์	 ประกอบด้วย	 ส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	 สุขศึกษ�พลศึกษ�	

ศิลปะ	น�ฏศิลป์	สังคมศึกษ�	และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
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	 คุณพ่อ	และคุณแม่เป็นผู้จัดกระบวนก�รเรียนรู้ให้ลูก	ๆ	โดยมีวิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ที่สำ�คัญ	ดังนี้	

	 ๑.		ปฏิบัติตนเป็นศริสเตียนที่ดีให้ลูก	ๆ	ดู	และดำ�เนินชีวิตต�มแบบของคริสเตียนในชีวิตประจำ�วัน

	 ๒.		พ�ลูก	ๆ	ไปเรียนรู้ที่โบสถ์ของคริสเตียนในทุก	ๆ	วันอ�ทิตย์

	 ๓.		พ�ลูก	ๆ	ไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัวที่เป็นคริสเตียนเหมือนกัน

	 ๔.		สอนสอดแทรกหลักคว�มเชื่อกับก�รเรียนรู้วิช�ก�ร

	 ๕.		พ�ลูก	ๆ	ไปทำ�กิจกรรมเพื่อส�ธ�รณะและสังคม	เช่น	นำ�ของขวัญไปมอบให้ผู้ป่วยที่โรงพย�บ�ล

	 ๖.		จัดกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นก�รคิดวิเคร�ะห์	ใช้เหตุผล

	 บ้�นสุบ�ชิ	มีก�รกำ�หนดต�ร�งเรียนให้ลูก	ๆ	 โดยวันจันทร์เรียนวิช�ภ�ษ�ไทย	และสังคมศึกษ�	ศ�สน�และ

วัฒนธรรม	วันพุธเรียนวิช�วิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	วันศุกร์เรียนวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	สำ�หรับ	วันอังค�ร	และวันพฤหัสบดี

ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนวรพัฒน์	 ส่วนวิช�ศิลปศึกษ�	กำรงำนพ้ืนฐำนอำชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษำพลศึกษำ 

จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร โดยสอดแทรกไปกับกำรด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน กำ�หนดร�ยวิช�ที่ต้องก�รเน้นเป็นพิเศษ	

เช่นทักษะก�รเล่นฟุตบอล	 เพร�ะนักเรียนมีคว�มสนใจเป็นพิเศษในก�รเล่นฟุตบอล	 พ่อแม่จึงให้นักเรียนไปเรียนพิเศษ

ก�รเล่นฟุตบอล	ที่	I-Stadium	โดยจ้�ง	Trainer	เป็นพิเศษให้กับลูก	และก�รเรียนภ�ษ�จีน	เรียนจ�กติวเตอร์

	 ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนครอบครัวสุบ�ชิ	ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว	คุณพ่อคุณแม่จัดประสบก�รณ์

ให้ลูก	 ๆ	 เอง	 โดยสอนสอดแทรกไปกับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันที่ครอบคลุมทั้ง	 ๓	 ด้�น	 คือ	 ด้�นก�รศึกษ�	 

ก�รประกอบอ�ชีพ	และส่วนตัวและสังคม	กิจกรรม	ลูกเสือ	เนตรน�รี	ยุวก�ช�ดฯ	ไปเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนในระบบ	 

ที่โรงเรียนวรพัฒน์	 ในวันพฤหัสบดี	 และกิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์	 คุณพ่อและคุณแม่จะจัดกิจกรรม

สอดแทรกไปกับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน	 เช่น	 พ�นักเรียนไปเก็บขยะที่ทะเลเป็นส่วนตัวหรือทำ�ร่วมกับโบสถ	์ 

พ�นักเรียนไปมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยในโรงพย�บ�ล	 นอกจ�กนี้ยังพ�ลูกไปเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มครอบครัวที่เป็น

คริสเตียนด้วยกัน	 จัดกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ร่วมกัน	 เช่น	 กิจกรรมก�รท่องเท่ียว	 ก�รสังสรรค์	 กิจกรรมกล�งแจ้ง	 บ้�นสุบ�ชิ 

จะพ�นักเรียนไปศึกษ�เรียนรู้จ�กแหล่งเรียนรู้ภ�ยนอกเป็นประจำ�ในเรื่องก�รทำ�กิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ร่วมกับชุมชน	 และ 

พ�ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์	 และสถ�นที่ท่องเท่ียวอย่�งน้อยเดือนละ	๑	 ครั้ง	 เช่น	 เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ 

ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้นำ้�ตก	ทะเล	ภูเข�	ตล�ดนำ้�	ฯลฯ	เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจ�กพิพิธภัณฑ์พื้นบ้�น	เช่น	พิพิธภัณฑ์

สงขล�	สถ�บันทักษิณคดีศึกษ�	เป็นต้น	ส่วนก�รเรียนรู้ร่วมกับสถ�นศึกษ�	คือ	ก�รให้นักเรียนไปเรียนร่วมกับโรงเรียน

ในระบบที่โรงเรียนวรพัฒน์	ห�ดใหญ่	

	 จดับรรย�ก�ศ	และสภ�พแวดล้อมทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	เพือ่ให้เกดิก�รเรยีนรูใ้ห้สะอ�ดและเป็นระเบียบ

อยู่สมำ่�เสมอ	 เพร�ะคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนมีระเบียบและรักคว�มสะอ�ด	 มีก�รจัดสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ต�มคว�ม

สนใจ	และสื่อที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 มีก�รใช้หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้หนังสือ

เรียนต่ำงประเทศในวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ใช้เอกส�รท�ง	 Internet	 และเรียนรู้เพิ่มเติม

จ�กเว็บไซต์	Khan	Academy	ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	และวิทย�ศ�สตร์	เว็บไซต์	Raz-kids	ในด้�นก�รอ่�น	

และศึกษ�ก�รเรียนรู้จ�กโรงเรียนไกลกังวล	สำ�หรับวิช�คณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์	และภ�ษ�อังกฤษ	จะสอนเป็นภ�ษ�

อังกฤษและใช้หนังสือเรียนจ�กประเทศอเมริก�	
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	 ก�รวัดและประเมินผลของครอบครัวสุบ�ชิ	 	กำ�หนดระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผล	๒	ช่วง	คอื	ช่วงแรก 

ก�รวัดและประเมินผลระหว่�งเรียน	 ใช้วิธีก�รวัดและประเมินผลต�มสภ�พจริง	 โดยก�รสอบถ�ม	 สัมภ�ษณ์ในขณะที่

จัดก�รเรียนรู้	 ให้ทำ�แบบฝึกหัด	 สอบถ�มจ�กบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 และช่วงที่	 ๒	 ก�รวัดและประเมินผลปล�ยภ�คเรียนใช้

แบบทดสอบจ�กเนื้อห�ที่สอนและข้อสอบที่ค้นคว้�ม�จ�ก	 Internet	 ที่ปรับม�เทียบเคียงจ�กข้อสอบโรงเรียนในระบบ	

ส่วนก�รให้คะแนนหรือเกรดกำ�หนดไว้ดังนี้

	 ร้อยละ	๘๐-๑๐๐		 เทียบเป็น	A

	 ร้อยละ	๗๕-๗๙			 เทียบเป็น	B+

	 ร้อยละ	๗๐-๗๔			 เทียบเป็น	B

	 ร้อยละ	๖๕-๖๙			 เทียบเป็น	C+

	 ร้อยละ	๖๐-๖๔	 		 เทียบเป็น	C

	 ร้อยละ	๕๕-๕๙			 เทียบเป็น	D+

	 ร้อยละ	๕๐-๕๔			 เทียบเป็น	D	

	 ร้อยละ	๐-๔๙		 	 เทียบเป็น	F	(ไม่ผ่�น)

	 สำ�หรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ใช้เกณฑ์ก�รตัดสิน	๔	ระดับ	คือ	ดีม�ก	ดี	พอใช้	ปรับปรุง	และกิจกรรม

พัฒน�ผู้เรียน	ใช้เกณฑ์ก�รตัดสิน	๒	ระดับ	คือ	ผ่�น	และไม่ผ่�น

	 คุณแม่ซึ่งเป็นผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู ้เรียนทันทีหลังก�รให้ทำ�ก�รฝึกปฏิบัติหรือฝึกทำ�แบบฝึกหัด	 

ซึง่คณุแม่คดิว่�เป็นข้อดีกว่�ก�รเรยีนในระบบ	คอื	ในก�รสอนและก�รทดสอบนกัเรยีนและผูส้อนได้เรยีนรูต้วัต่อตวั	ดงันัน้	

ห�กเกดิข้อผิดพล�ดกส็�ม�รถแก้ไขได้ทนัท	ีส�ม�รถอธบิ�ยให้ได้เข้�ใจ	มคีว�มใกล้ชดิ	ห�กทำ�ดกีช็ืน่ชม	ทำ�ให้เป็นผลดกีบั

เด็กม�ก	เช่น	กรณีทำ�ผิดเพร�ะสะเพร่�	ไม่อ่�นคำ�สั่งให้ชัดเจน	คุณแม่จะบอกทันทีว่�ในก�รทำ�ง�น	หรือทำ�แบบทดสอบ

จะต้องอ่�นคำ�สั่งให้ชัดเจน	อ่�นให้รอบคอบ	ซึ่งเป็นก�รให้ก�รสะท้อนกลับในทันที	 โดยเฉพ�ะก�รประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์	คุณแม่คุณพ่อให้ควำมส�ำคัญมำก ในกำรประเมินผลจะสะท้อนผลกำรปฏิบัติให้ทรำบทันที นอกจ�กนี้ 

ครอบครัวสุบ�ชิ	 ยังได้ให้ลูกมีโอกำสได้ทดสอบทำงกำรศึกษำ NT/O-NET เหตุผลเพรำะ อยำกให้ลูกได้ทดสอบ 

ควำมสำมำรถของตนเองว่ำสำมำรถเรยีนรูไ้ด้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนหรอืไม่ 

และคุณแม่ต้องก�รนำ�ม�ใช้ในก�รวัดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนด้วย	

 กำรจัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ของลูก เช่น กำรท�ำใบงำน ใบกิจกรรม ผลงำน กำรศึกษำ 

แหล่งเรยีนรู ้ผลกำรประเมนิผู้เรยีน ฯลฯ จัดเกบ็ไว้ในแฟ้มสะสมงำน (Port Folio) และภำพถ่ำยก�รทำ�กจิกรรมต่�ง	ๆ  

และก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	 ปัญห�	 อุปสรรค	 และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีก�รศึกษ�ให้กับ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สงขล�	เขต	๒	เป็นประจำ�ทุกปีตั้งแต่จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ซึ่งท�งบ้�น

สุบ�ชิ	ได้รับก�รดูแล	ช่วยเหลือและสนับสนุนจ�กท�งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต้นสังกัดเป็นอย่�งดี	ทั้งให้คำ�แนะนำ�	

ก�รให้นักเรียนเข้�ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนที่จัดก�รเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว
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 ควำมภำคภูมิใจของก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวสุบ�ชิ	 ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๘	 ให้กับลูกคนแรกและ 

คนที่สอง	สิ่งที่ทำ�ให้ครอบครัวสุบ�ชิรู้สึกภ�คภูมิใจในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	คือ

	 ๑.	 ลูกมีพัฒน�ก�รท�งร่�งก�ย	จิตใจ	และสติปัญญ�	อย่�งต่อเนื่องเป็นไปต�มเกณฑ์

	 ๒.	 ลูกส�ม�รถใช้ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษได้เป็นอย่�งดี

	 ๓.		ลูกมีทักษะด้�นสังคมในระดับดีและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในวัยเดียวกันได้เป็นอย่�งดี

	 ๔.	 ลูกมีทักษะในก�รสอบในเกณฑ์พอใช้และมีพัฒน�ก�รในท�งที่ดีขึ้น

	 ครอบครัวสุบ�ชิประสบปัญห�ในก�รจัดก�รศึกษ�	คือ	 ๑)	 ก�รบริห�รเวล�ให้ทุกอย่�งเป็นไปต�มเป้�หม�ย 

ทีก่ำ�หนด	๒)	ปัญห�ของเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�	คือ	คว�มต่อเนือ่งและปฏทิินกจิกรรมภ�ยในสำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�	เพือ่

สร้�งคว�มเข้�ใจและกระชับคว�มสัมพันธ์ของบ้�นเรียน	จึงขอเสนอแนะไว้	๑)	ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สนับสนุน

สื่อ	 หนังสือเรียน	 ที่บ้�นเรียนพึงได้รับเช่นเดียวกับโรงเรียนในระบบ	๒)	 ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�แจ้ง/เชิญให ้

บ้�นเรยีนได้รบัข่�วส�รก�รจดัก�รอบรม	โดยบ้�นเรยีนส�ม�รถเลอืกเข้�รบัก�รอบรมได้ต�มคว�มต้องก�ร	เช่น	ก�รอบรมด้�น 

เทคนิคก�รสอนแบบใหม่	ๆ	ก�รอบรมเรื่องก�รจัดทำ�	จัดห�สื่อต่�ง	ๆ	ที่ส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
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๖ ครอบครัวหมู่เก็ม 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

	 “อย�กสอนลูกด้วยตนเองให้อยู ่ในวิถีชีวิตมุสลิม	 จรรย�	

ม�รย�ท	 มีจิตส�ธ�รณะ	 เป็นคนรู้จักแก้ปัญห�	 ช่วยเหลือตนเองและ

เป็นแบบอย่�งกับผู้อื่นในสังคม”	 เป็นเหตุผลที่บ้�นเรียนหมู่เก็ม	 โดย

บดิ�	น�ยอบัดลุม�ลกิ	หมูเ่กม็	ม�รด�น�งส�วฏฟิะฮ์	ย�ชะรดั	ซึง่ปัจจบุนั

อ�ยุ	 ๓๗	 ปี	 วุฒิอนุปริญญ�ตรี	 อ�ชีพแม่บ้�น	 ต้องก�รจัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัวให้กับลูกจำ�นวน	๒	คน	คือ	ด.ช.อิบรอฮีม	หมู่เก็ม	ระดับ 

ชั้น	ป.๑-๖	ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๖	ด.ช.มุขลิศ	หมู่เก็ม	ระดับ

ชั้น	ป.๑-๖	ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	ด้วยตระหนักถึงบทบ�ท

ของแม่ที่ต้องมีหน้�ที่ดูแลอบรมเลี้ยงดูลูกเพื่อลดภ�ระให้กับสังคม	 โดยมีจุดมุ่งหม�ย	 เพื่อให้ลูกมีคว�มรู้ศ�สน�อิสล�ม

สอนให้ทุกคนต้องเรียนรู้และก�รศึกษ�เป็นประก�รแรกของคว�มเป็น	มนุษย์เพื่อให้ลูกโตขึ้นจ�กก�รศึกษ�ที่เป็นวิถีชีวิต	

ต�มวิถีชีวิตมุสลิม	และเพื่อให้ครอบครัวมีคว�มสุขจ�กก�รเดินท�งก�รใช้ชีวิตจริง	ได้เห็นพัฒน�ก�รของลูกตลอดเวล�

 แผนกำรจัดกำรศึกษำ	 บ้�นเรียนหมู ่ เก็มได้อ ่�นข้อมูลก�รเขียนแผนก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น 

โดยครอบครัวจ�กอินเตอร์เนตเพื่อเป็นแนวท�ง	 แล้วนำ�ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับบริบทของครอบครัวตนเอง	 ต�มวิถี

มุสลิม	และมีก�รจัดทำ�แผนก�รประเมินร่วมกับ	โรงเรียนวัดเข�กลอย	สังกัด	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สงขล�	เขต	๒ 

ก�รจดักลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้จดัเป็นร�ยวชิ�	๘	กลุม่ส�ระ	ก�รเรยีนรู	้ต�มหลกัสตูรแกนกล�งฯ	เพิม่เตมิทกัษะชวีติก�รปฏบิตัจิรงิ 

เช่นง�นก่อสร้�ง	ง�นเกษตร	กจิกรรมทศันศึกษ�	นอกสถ�นที	่มกี�รเยีย่มญ�ตพิีน้่องในหมูบ้่�น	ศกึษ�ธรรมช�ตขิองท้องถิน่ 

และเน้นคุณลักษณะพึงประสงค์ด้�นจิตส�ธ�รณะ	 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำบ้�นเรียนหมู่เก็ม	 จัดแบบครอบครัวเดี่ยว	 

แต่อ�จเข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	 ๆ	 เหตุผลเพื่อช่วยเหลือกันในกรณีติดภ�รกิจ	 หรือ 

ก�รเดินท�งที่ต้องมีค่�ใช้จ่�ยม�ก	เป็นก�รประหยัดและสร้�งคว�มสัมพันธ์กับครอบครัวอื่น	ๆ	

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ม�รด�และญ�ติ	ๆ	ที่มีอ�ชีพและคว�มส�ม�รถอื่น	ๆ	มีกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ต�มคว�มสนใจ	 คว�มถนัด	 คว�มส�ม�รถ	 จัดก�รศึกษ�โดยเน้นวิช�ก�รและทักษะชีวิตตลอดถึงวิถีชีวิตจริง	 ต�มหลัก

ศ�สน�อิสล�ม	 และมีก�รฝึกปฏิบัติต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง	 ทำ�เกษตรในครัวเรือน	 เลี้ยงไก่	 ปลูกผักสวนครัว 

ร่วมกิจกรรมกีฬ�เทศบ�ล	 ส่งเสริมก�รเรียนรู้ภ�ษ�อ�หรับโดยก�รท่องจำ�คัมภีร์อัลกุรอ่�น	 มีก�รว�ดภ�พศิลปะ 

เชิงสร้�งสรรค์ผ่�นกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติ	 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 มีก�รจัดทำ�ตำรำงกำรเรียนรู้ แบ่งเป็น	 ๒	 ช่วง	 คือ 

ภ�คเช้�เรยีนวชิ�ก�ร	ภ�คบ่�ยปฏบิตัจิรงิ	ภ�คเช้�	ท่องจำ�คมัภร์ีอลักรุอุ่�นและเรยีนวชิ�ก�ร	๘	กลุม่ส�ระ	ภ�คบ่�ยเรยีนรู้ 

โดยก�รปฏบิตัจิริง	เช่น	ก�รเกษตร	ง�นก่อสร้�ง	กฬี�	ประดษิฐ์	จบัปล�	ทำ�อ�ห�รร่วมกบัครอบครวั	มกี�รจดักจิกรรมเสรมิ 

ก�รเรียนกิจกรรม	๕	ส	ทุกวันของสัปด�ห์	
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	 กิจกรรมแนะแนว	 ลูกเสือ	 เนตรน�รี	 ยุวก�ช�ดฯ	 เข้�ร่วมอบรมค่�ยภ�คฤดูร้อน	 ร่วมกับเย�วชนต่�งจังหวัด	 

ในช่วงเดอืนรอมฎอนได้ฝึกปฏบิติัจรงิ	ต�มหลกัของมสุลมิโดยก�รถือศลีอดร่วมกบัครอบครวัได้ปฏบัิตลิะหม�ดและพฒัน�

มัสยิด	สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้�น	นอกจ�กนี้ยังมีก�รเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มครอบครัวโต๊ะส�เหร่	 เป็นกิจกรรมภ�ยในครอบครัว	

ปิ้งย่�งอ�ห�ร	และก�รเข้�ร่วมกับ	อบต	มัสยิด	ส�ธ�รณสุข	ก�รรณรงค์ย�เสพติด	มีก�รร่วมประชุมกับ	Homeschool	

ของ	สพป.สงขล�	๒	เพื่อเตรียมก�รวัดและประเมินผล	

 กำรใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ บ้�นเรียนหมู่เก็ม	 มีห้องเรียน	 ห้องสมุดในบ้�น	 จัดสภ�พแวดล้อมแบบธรรมช�ติ	 

มีบ่อเลี้ยงปล�ธรรมช�ติ	(คูนำ้�)	สวนเกษตร	จัดสถ�นที่ศึกษ�ดูด�วในเวล�กล�งคืน	บัตรคำ�ฝึกอ่�น	แฟ้มผลง�น	มีหนังสือ

ต�มระดับชั้น	เช่น	หนังสือประวัติศ�สตร์	นิท�น	วรรณกรรมประม�ณ	๒๐๐	เล่ม	โน้ตบุ๊ค	๑	เครื่อง	ฝึกก�รใช้เทคโนโลยี/

อนิเทอร์เน็ต	โทรทศัน์ดรู�ยก�รเกีย่วกบัเดก็จ�กไทยพบีเีอส	ร�ยก�ร	white	channel	ง�นก่อสร้�ง	เรยีนรูจ้�กน�ยอดิดะเรด็ 

โต๊ะส�เร่	ฟังบรรย�ย	ทกุวนัศกุร์จ�กโต๊ะอหิม่�ม	ฟังคำ�บรรย�ยจ�กก�รประชมุของมห�วทิย�ลยัต่�ง	ๆ 	เช่น	มอ.ห�ดใหญ่/

เซ็นทรัล	ทัศนศึกษ�นอกสถ�นที่	เช่น	นำ้�ตกโตนง�ช้�ง	มัสยิดกล�งห�ดใหญ่	ประม�ณเดือนละ	๑	ครั้ง

  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้	ก�รประเมินกลุ่มส�ระใช้วิธีสอบและตรวจง�นเพื่อให้ทร�บคว�มก้�วหน้�

ในแต่ละหน่วย	และมีก�รสอบร�ยวิช�ประจำ�ภ�คเรียน	ก�รประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	โดยก�รสังเกตพฤติกรรม

จ�กสถ�นก�รณ์จริง	เช่น	คว�มซื่อสัตย์	วินัย	ฯลฯ	กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	สังเกตจ�กก�รปฏิบัติต�มวิถีชีวิตมุสลิม	ซึ่งมี 

ก�รอบรมทุกวันศุกร์	 จ�กโต๊ะอิหม่�ม	 สังเกตจ�กก�รร่วมกิจกรรมกับบุคคลภ�ยนอก	 รับก�รประเมินจ�กสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 มีก�รเยี่ยมบ้�นโดยก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�น	 เพื่อสะสมผลง�นและสอบปล�ยปี	 มีก�รจัดทำ� 

สมดุประจำ�ตวันกัเรยีน	ออกเอกส�ร	ปพ.๑	สำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�ได้ประเมินผล	โดยบ้�นเรยีนได้จดัทำ�เอกส�รประจำ�

ร�ยวิช�	คุณลักษณะ	พึงประสงค์และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	จ�กก�รบันทึกกิจกรรม	ภ�พถ่�ย	ก�รปฏิบัติจริง	 ชิ้นง�น	 

สิง่ประดษิฐ์	นำ�เสนอสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เพือ่ยนืยนัผลก�รประเมนิตนเอง	ก�รกำ�หนดก�รประเมนิระหว่�งเรยีน

และประเมินผลปล�ยปีก�รศึกษ�ได้กำ�หนดสัดส่วนก�รวัดประเมินไว้เป็น	๘๐	:	๒๐	ประเมินผลง�นจ�กกิจกรรมทุกวัน

และเก็บใส่แฟ้ม	สอบปล�ยปีก�รศึกษ�	ตรวจง�นที่ได้รับมอบหม�ยประจำ�วัน	มีก�รให้คะแนนและพูดคุย	เสนอแนะให้

ปรบัปรงุและแก้ไขในกรณีทีท่ำ�ผดิ	ซึง่บ�งคร้ังมกี�รตอบรบัด	ีแต่บ�งครัง้	กต้็องรอ	จะไม่บงัคบัว่�จะต้องส่งทนัท	ีแฟ้มผลง�น 

วิช�ก�ร	 ทั้ง	 ๘	 กลุ่มส�ระ	 แฟ้มภ�พถ่�ยกิจกรรมง�นประดิษฐ์	 คว�มคิดสร้�งสรรค์ของตนเอง	 เช่น	 ปืนแรงอัด	 ว่�ว	 

ผลต�มที่ปฏิบัติจริง	 เช่น	 ก�รเลี้ยงไก่	 ก�รปลูกผัก	 ก�รร่วมกิจกรรมพัฒน�ชุมชน	 คว�มส�ม�รถท่องคัมภีร์อัลกุรุอ่�น	 

ปฏบิตัจิรงิในก�รจดับ้�นในครอบครวั	ได้รบัคว�มร่วมมอืจ�กโรงเรยีนวดัเข�กลอยจดัให้มกี�รสอบและรบัรองผลก�รสอบ	

หลงัจ�กนักเรียนในระบบสอบและประก�ศผลแล้ว	มกี�รจดัทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีส่งสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และได้รบั

ก�รสนับสนุนจ�กเขตพื้นที่ให้มีก�รนำ�เสนอเพื่อให้เขตพื้นที่ยืนยันผลก�รประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่ง

 ควำมส�ำเร็จและควำมภำคภูมิใจของบ้ำนเรียนหมู่เก็ม	มีคว�มภูมิใจที่ได้เห็นพัฒน�ก�รของลูก	เช่น	ชนะเลิศ 

ในก�รประกวดแข่งขันก�รอ่�นคัมภีร์อัลกุรอ่�น	 ประเภทเสียงไพเร�ะจ�กมูลนิธิเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน�สังคม	 

และสถ�บันอิสล�ม	ณ	โรงเรียนห�ดใหญ่วิทย�ค�ร

 ปัญหำ/อุปสรรค	 ข�ดแคลนสื่อและอุปกรณ์ในก�รจัดก�รศึกษ�ประเภทเทคโนโลยี	 ข้อเสนอแนะ	 

ด้�นงบประม�ณควรเพิ่มและให้ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�	เข้�อบรมเทคนิคก�รสอนใหม่	ๆ	
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๗ ครอบครัวโต๊ะสะเล่ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

 เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ของครอบครัว 

โต๊ะสะเล่	ต้องกำรให้ลกูอยูใ่นควำมดแูลของพ่อแม่ สร้ำงควำมรกัควำม

ผูกพันในครอบครัว ให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูก	ฝึกลูกให้มีคุณธรรม

จรยิธรรม	มเีหตผุลพร้อมรับก�รปรบัปรงุ	ปฏบิติัต�มแนวท�งของศ�สน�

อสิล�ม	ส�ม�รถนำ�ลกูไปด้วยเม่ือไปทำ�ง�นนอกสถ�นที	่โดยมจีดุมุง่หมำย 

เพือ่ให้ลกูปฏบิตัติำมหลกัศำสนกิจตำมแนวทำงของศำสนำอสิลำม	ให้

ลูกมีคุณธรรม	จริยธรรม	มีคว�มรับผิดชอบ	มีจิตส�ธ�รณะ	รู้จักอดทน	

ช่วยเหลอืตวัเองได้และอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่�งมคีว�มสขุ	สร้�งลกัษณะ

นิสัยให้ลูกอ่�นออกเขียนได้	รักก�รอ่�น	เช่น	มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร	คิดเลขเป็น	รู้จักคิด	รู้จักแก้ปัญห�ชีวิต	

มีคว�มรักช�ติ	ศ�สน�และจิตสำ�นึกที่ดี	มีสุขภ�พก�ย	 ใจที่ดี	 ให้ลูกดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	รู้จัก 

ก�รออมและก�รประกอบอ�ชีพ	

		 ครอบครัวโต๊ะสะเล่	มีบิด�คือน�ยอิดด�เร็ด	โต๊ะสะเล่	ม�รด�น�งส�วฮ�บีบะฮ์	ย�ชะรัด	ปัจจุบันอ�ยุ	๓๖	ปี 

วุฒิท�งก�รศึกษ�อนุปริญญ�	 อ�ชีพแม่บ้�น	 จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวให้กับลูกจำ�นวน	๒	 คน	ประกอบด้วยคนท่ี	 ๑ 

เด็กหญิงมัรยัม	 โต๊ะสะเล่	 จัดก�รศึกษ�ระดับชั้น	 ป	 ๑-๖	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๖ปัจจุบันอยู่ช้ัน	 ป.๕	 มีคว�มสนใจ	 คือ 

ชอบอ่�นหนงัสอืประเภทชวีประวติัของศ�สน�อสิล�ม	ชอบทำ�ขนม	เช่นขนมเบเกอร์รี	่บุตรคนท่ี๒	เดก็ช�ยมฮูมัมดั	โต๊ะสะเล่ 

จัดก�รศึกษ�ระดับชั้น	ป.๑-๖	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น	ป.๓	มีคว�มสนใจในเรื่องง�นประดิษฐ์ของเล่น	

ของใช้	เช่นว่�ว	ปืนไม้ไว้จับปล�	ง�นก่อสร้�งส�ม�รถจัดทำ�ก่ออิฐเบื้องต้นได้

  แผนกำรจัดกำรศกึษำ ครอบครวัได้จัดท�ำแผนกำรศกึษำด้วยตนเองโดยดตูวัอย่ำงแผน ของคนอืน่หลำย ๆ  

แผนแล้วนำ�ม�ปรับใช้ให้สอดคล้องกบับรบิทของครอบครวัตนเอง	ก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	จดัแบบครอบครวัเดีย่ว	

แต่เข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวบ้�นเรียนของพี่ส�ว	๘	คือครอบครัวหมู่เก็ม	

 กำรจดักำรเรยีนกำรสอน บดิำและมำรดำเป็นผูจ้ดักำรเรยีนรูเ้ป็นส่วนใหญ่ โดยกำรจดักลุม่สำระกำรเรยีนรู/้ 

กลุ่มประสบกำรณ์ ของลกูแต่ละคน	ก�รจัดก�รเรยีนรูท่ี้แตกต่�งกนั	เช่น	คนท่ี	๑	จดัเป็นร�ยวชิ�ใน	๘	กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู้ 

ต�มหลักสูตรแกนกล�งฯ	คนที่	๒	จัดก�รเรียนรู้เป็นกลุ่มประสบก�รณ์	จำ�นวน	๕	กลุ่มประสบก�รณ์	ได้แก่	ภ�ษ�ไทย 

คณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์	 ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 (ภ�ษ�อังกฤษ	 ภ�ษ�มล�ยู	 ภ�ษ�อ�หรับ)	 สังคมศึกษ�	 ก�รง�นอ�ชีพ

และเทคโนโลยี	 ศิลปะและพละศึกษ�	สุขศึกษ�)	 วันเส�ร์	 อ�ทิตย์	 ไปเรียนศ�สน�ที่ศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสยิด

ในหมู่บ้�น	 โดยเรียนแบบชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน	 ๆ	 วันละ	 ๓-๔	 ช่ัวโมง	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเน้นศ�สน�เป็นหลัก	 

ในวิถีชีวิตอิสล�มชีวิตประจำ�วัน	ปฏิบัติต�มศ�สนกิจ	ประจำ�วัน	เช่น	ละหม�ด	ท่องจำ�อัลกุรอ�น	ช่วยพ่อแม่ทำ�ง�นบ้�น	 

มกีำรก�ำหนดตำรำงเรยีน ภำคเช้ำจะเรยีนวชิ�ภ�ษ�ไทย	คณติศ�สตร์	วทิย�ศ�สตร์	ภ�ษ�องักฤษ	ก�รสอนเนือ้ห�วชิ�ก�ร 
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จะใช้หนงัสอืเรยีนและแบบฝึกต�มหนังสอืเรยีนทีใ่ช้ในโรงเรยีนของรฐั	สอนโดยอธบิ�ยให้ลกูเข้�ใจในหลกัก�รบ้�ง	ให้ลกูอ่�น

เองและอธิบ�ยให้ฟังบ้�ง	พร้อมให้ทำ�แบบฝึก	ส่งเสริมให้ลูกอ่�นหนังสือโดยเฉพ�ะหนังสือที่ลูกสนใจ	เช่น	ประวัติศ�สตร์

อิสล�ม	เมื่ออ่�นจบแล้วให้เล่�ให้ฟังและเขียนสรุปสิ่งที่ได้อ่�น	ภ�คบ่�ย	จะเป็นร�ยวิช�	บูรณ�ก�รทั้งสังคม	ศิลปะ	พละ	

ก�รง�นอ�ชพีและเทคโนโลย	ีเน้นให้ลกูได้ฝึกปฏบิตั	ิและผลติชิน้ง�น	ต�มคว�มสนใจ	เช่น	ว่�ว	อปุกรณ์จบัปล�	ในบ�งวนั 

ลูกช�ยจะไปช่วยพ่อทำ�ง�นก่อสร้�ง	ช่วยก่ออฐิ	ส่วนลกูส�วจะช่วยแม่ปลกูผกั	ฝึกลกูให้รูจ้กัค้�ข�ยเอง	นำ�ผกัทีป่ลกูไปข�ย 

และเก็บออมเงินเองเมื่อต้องก�รซื้อของเล่น	ลูกต้องรู้จักอดทนและรอคอย	เรียนรู้ก�รทำ�อ�ชีพในหมู่บ้�น	เช่นก�รทำ�น�	

ก�รเลี้ยงวัว	ฝึกให้ลูกตระหนักว่�ทุกอ�ชีพมีคว�มสำ�คัญ	มีคุณค่�และมีเกียรติ	 เน้นก�รก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียง	ฝึกก�รปลูกผักกินเองและที่เหลือนำ�ไปข�ย	เลี้ยงไก่	เลี้ยงปล�ดุก	และ	จับปล�ในทุ่งน�กินเอง	เป็นต้น	

ทุกเรื่องที่สอนจะสอดแทรกคุณธรรมต�มหลักส�สน�อิสล�ม	

	 ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	มีก�รเข้�ค่�ยอบรมภ�คฤดูร้อน	ช่วงปิดภ�คเรียนเข้�ร่วม	ก�รแข่งขันทักษะท�ง

วิช�ก�รด้�นศ�สน�	เช่นท่องจำ�อัลกุรอ�น	ช่วยแม่ทำ�ง�นบ้�น	กว�ดบ้�นถูบ้�น	ล้�งจ�นปลูกผัก	ช่วยพ่อทำ�ง�นก่อสร้�ง	

ปฏบิตักิจิกรรมเพือ่สงัคมและส�ธ�รณประโยชน์	พฒัน�มสัยดิ	กจิกรรม	ขดุลอกคนูำ�้ในหมูบ้่�น	เข้�ค่�ยอบรมภ�คฤดรู้อน

กิจกรรมท�งศ�สน�	ช่วงละ	๗	วันบ้�ง	๑๐	วันบ้�ง	เพื่อฝึกปฏิบัติศ�สนกิจฝึกคว�มมีวินัย	คว�มรับผิดชอบ	คว�มเอื้อเฟื้อ

เพื่อแผ่	คว�มอดทน	คว�มกระตือรือร้น	ร่วมกิจกรรมก�รแข่งขันกีฬ�กับโรงเรียนวัดโคกกลอย	

  ครอบครวัใช้สือ่ แหล่งเรยีนรู ้ได้จัดห้องสมดุในบ้�นเพือ่ให้ลกูได้ค้นคว้�มบีรเิวณรอบ	ๆ 	บ้�นให้ลกู	ๆ 	ได้วิง่เล่น 

และทำ�กิจกรรม	 มีทุ่งน�บริเวณใกล้บ้�นที่ให้ลูก	 ๆ	 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง	 ใช้หนังสือเรียนซึ่งใช้หนังสือเรียนแบบ

เดยีวกนักบัโรงเรียนของรฐัใช้	แบบฝึก	เอกส�รแผ่นพบัและหนงัสอือ่�นเพิม่เตมิ	แผ่นซดี	ีคอมพวิเตอร์สำ�หรบัค้นห�คว�มรู ้

และฝึกปฏิบัติ	เช่นร�ยวิช�อังกฤษและวิทย�ศ�สตร์	อยู่ในคว�มดูแลของพ่อแม่	ซึ่งครอบครัวจะเน้นให้ลูกเรียนรู้จ�กก�ร

อ่�นหนังสือม�กกว่�	 เป็นก�รปลูกฝังให้ลุกรักก�รอ่�น	ประเภทหนังสือท่ีอ่�น	 เช่น	 วิทย�ศ�สตร์	 เกร็ดคว�มรู้สมุนไพร	

ประวัติศ�สตร์อิสล�ม	เป็นต้น	ซึ่งเมื่ออ่�นแล้ว	เล่�ให้ฟังและเขียนสรุป	 	 	 	 	 	

	 นอกจ�กนีส้ำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และโรงเรยีนในระบบ	เช่น	โรงเรยีนวดัโคกกลอย	ได้สนบัสนนุ	หนงัสอืเรยีน 

และส่ือก�รเรียน	 เช่น	 บัตรคำ�	 บัตรภ�พ	 วิช�ภ�ษ�ไทย	 และวิทย�ศ�สตร์	 เรียนรู้จ�กพ่อเก่ียวกับก�รก่อสร้�ง	 เช่น	 

ก�รก่ออิฐจ�กผู้ประกอบอ�ชีพในหมู่บ้�น	เช่น	ก�รทำ�น�	เลี้ยงวัว	ปลูกผัก	ข�ยของ	เป็นต้น

 ใช้วิธีกำรวัดและประเมินตำมแนวทำงของ สพฐ. มีกำรวัดควำมก้ำวหน้ำของลูก จะประเมิน ๘ กลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ โดยใช้วิธีก�รสังเกตก�รปฏิบัติง�น	ตรวจสอบ	แฟ้มสะสมผลง�น	ชิ้นง�น	 เช่น	ง�นประดิษฐ์	ก�รเขียนสรุป	 

ก�รเล่�เร่ือง	ร่องรอยหลกัฐ�น	ภ�พถ่�ย	มกี�รทดสอบโดยใช้แบบทดสอบในกลุม่ส�ระต่�ง	ๆ 	มกี�รกำ�หนดสดัส่วนคะแนน 

ในแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	เป็น	๘๐	:	๒๐	รวม	๑๐๐	คะแนน	ก�รประเมินระหว่�งเรียนจะประเมินเมื่อเสร็จสิ้นก�รเรียน 

เพื่อสะท้อนผล	ให้ลูกได้พัฒน�ตนเองและแก้ไขในสิ่งที่ผิด	ส่วนก�รประเมินเพื่อตัดสินเลื่อนชั้น	จะประเมินปีละ	๑	ครั้ง 

โดยประเมินร่วมกับสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	 และประเมินร่วมกับบ้�นเรียนอื่น	 ๆ	 โดยสำ�นักง�น 

เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	กำ�หนดวนัเวล�และสถ�นทีท่ำ�ก�รประเมนิสะท้อนผลก�รสอบ	โดยก�รชีแ้จงให้รบัทร�บแล้วให้ปรบัปรงุ 

มีก�รจัดทำ�แฟ้มสะสมผลง�น	แฟ้มชิ้นง�น	ภ�พถ่�ย	ผลง�นที่ประดิษฐ์คิดค้นเอง
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 กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะสังเกตพฤติกรรมในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพ�ะ 

ก�รปฏิบัติศ�สนกิจ	 ก�รช่วยเหลือพ่อแม่	 ก�รช่วยเหลือตนเองและสังคม	 ก�รมีจิตอ�ส�	 เป็นต้น	 ห�กพบพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์จะอบรมสั่งสอนลูกทันที่เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ก�รกำ�หนดเกณฑ์	 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

จะก�ำหนดเกณฑ์ ผ่ำน ไม่ผ่ำน ด ีดเียีย่ม ก�รประเมนิกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนจะให้ลกูร่วมกจิกรรมเข้�ค่�ย	กจิกรรมบำ�เพญ็

ส�ธ�รณะประโยชน์ในหมู่บ้�น	 จะสังเกตจ�กคว�มกระตือรือร้น	 ก�รมีจิตอ�ส�	 รวมทั้งพฤติกรรมอื่น	 ๆ	 ที่เป็นผลจ�ก 

ก�รอยู่ร่วมกันในค่�ย	ดูภ�พถ่�ยร่วมกิจกรรม	และร่องรอยก�รปฏิบัติ

	 นอกจ�กนี้บ้�นเรียนโต๊ะสะเล่	ยังให้ลูกทดสอบ NT ชั้น ป.๓ ณ โรงเรียนวัดโคกกลอย	ผลก�รทดสอบอยู่ใน 

ระดับน่�พอใจ	 เฉลี่ยม�กว่�ร้อยละ	๕๐	 เหตุผลที่ให้ลูกเข้�สอบ	 เพร�ะต้องทร�บคว�มส�ม�รถของลูก	 และม�ตรฐ�น 

ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนของบ้�นเรยีนตนเอง	และครอบครวัจดัทำ�เอกส�รเพือ่ร�ยง�นผลก�รบรหิ�รจดัก�ร	ปัญห�	อปุสรรค 

และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนปีละ	 ๑	 ครั้ง	 ส่งสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 มีก�รออกนิเทศบ้�นเรียนภ�คเรียนละครั้ง	 

เพื่อให้ก�รส่งเสริมและสนับสนุน

 ควำมภำคภูมิใจของครอบครัว ลูกได้ปฏิบัติศำสนกิจในชีวิตประจ�ำวันตำมบทบัญญัติของศำสนำอิสลำม 

ส�ม�รถอ่�นออก	เขียนได้	อ่�นคล่องต�มระดับชั้น	และคิดเลขเป็น	คะแนน	NT	เกินร้อยละ	๕๐	ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเอง 

มีคว�มรับผิดชอบและมีจิตอ�ส�	 และสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สงขล�	 เขต	 ๒	 ให้ก�รดูแล	 ส่งเสริม

สนับสนุน	โรงเรียนวัดโคกกลอยให้คำ�แนะนำ�แบบกัลย�ณมิตรและ	สร้�งโอก�สลูกได้แสดงคว�มส�ม�รถร่วมกับนักเรียน

ในระบบโรงเรียน
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๘ ครอบครัวณัฐฆีมิณ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

 “ต้องกำรสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับลูก	 คือมี

คว�มสขุในสิง่ทีท่ำ�ในทกุ	ๆ 	วนั	ไม่เหน่ือยหน่�ยในก�รเรยีนเหน็ก�รศกึษ� 

เป็นเรือ่งน่�เบือ่ปัญห�ระยะย�วในก�รศกึษ�ในระบบคอืก�รหมดไฟใน

วัยรุ่นซึ่งจะเป็นที่ม�ของปัญห�วัยรุ่นจำ�นวนม�กเพร�ะเมื่อเด็กหมดไฟ 

ในก�รเรียนเน่ืองจ�กถูกกดดันท�งก�รเรียนตั้งแต่เด็กทำ�ให้เหนื่อยล้�

ต่อก�รเรียนหันไปสนใจสิ่งที่ไม่ใช่ก�รเรียนครอบครัวเล็งเห็นปัญห�

นี้จึงหันม�จัดก�รศึกษ�ที่จะเพิ่มไฟในตัวเด็กให้เด็กมีแรงกระตุ้นที่จะ

อย�กเรียนอะไรใหม่	 ๆ	 ทุกวันในอน�คตครอบครัวจะศึกษ�ศักยภ�พ

ของลูกและส่งเสริมพฒัน�ก�รต�มวยัและจะปลกูฝังคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตัง้แต่เย�ว์วยั”	เป็นจดุมุง่หมำยของก�รจดั 

ก�รศึกษ�ของครอบครัวณัฐฆีมิณ	

 ครอบครวัณฐัฆมีณิ	มบีดิ�คอืน�ยฌ�ฆภีตัฐ์	เพชรคง	วฒุทิ�งก�รศกึษ�ปรญิญ�ตร	ีอ�ย	ุ๓๖	ปี	ม�รด�น�งส�วภสัสร์กติต์ิ 

ไวย�นนท์	 วุฒิท�งก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี	 อ�ยุ	 ๓๕	 ปีอ�ชีพ	 ครู	 สอนพิเศษศิลปะ	 ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ� 

โดยครอบครัวให้กบัเดก็ช�ยณฐัฆมีณิ	เพชรคง	ระดบัก่อนประถมศกึษ�	ภ�คเรยีนที	่๑ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๙	ปัจจบุนัอยูช่ัน้อนบุ�ล	

๑	ด้วยเหตุผลของครอบครัวมีควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่จะสร้ำงให้เกิดได้ในวัยแรกเกิดจนถึง ๗ ขวบ 

และจะลดลงเรือ่ย	ๆ 	ต�มวยั	ก�รศกึษ�	ในระบบ	ไม่มกีลไกในก�รพฒัน�เรือ่งนี	้และไม่ให้คว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�คว�ม

คดิสร้�งสรรค์	แต่ก�รศึกษ�ในระบบเน้นให้เด็กมรีะเบยีบวนิยั	ให้เดก็เชือ่ฟัง	ว่�นอนสอนง่�ย	เร่งรบีอ่�น	เขยีน	ซึง่ครอบครวั 

มองว่�เป็นตัวทำ�ล�ยคว�มคิดสร้�งสรรค์	 เช่นก�รศึกษ�ในระบบเน้นให้เด็กอยู่ในห้องเรียน	 ไม่ได้สัมผัสธรรมช�ติ 

ต�มทีค่วรจะเป็น	และจ�กประสบก�รณ์ในก�รสงัเกตนกัเรยีนศลิปะพบว่�เดก็ทีอ่ยูน่อกกรอบจะมแีรงกระตุน้และทศันคต ิ

เชิงสร้�งสรรค์ได้ม�กกว่�และรู้เป้�หม�ยอน�คตตนเองได้ชัดเจนกว่�

 แผนกำรจัดกำรศึกษำ ครอบครัวได้ศึกษำตัวอย่ำงของแผนฯที่ได้รับอนุญำตแล้ว จำกอินเตอร์เน็ทโดยจัด 

ท�ำเป็นแผนกลุ่มประสบกำรณ์ และเสนอให้สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ให้ข้อเสนอแนะก่อนนำ�ไปปรับใช้	 รูปแบบ 

กำรจดักำรศกึษำจัดแบบครอบครวัเดีย่ว กำรจัดกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ปรบัรปูแบบวธิกี�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรยีนรู/้ตวัช้ีวดั 

ไปสู่ก�รปฏิบัติ	 โดยจัดเป็นกลุ่มประสบกำรณ์ จ�ำนวน ๔ กลุ่ม	 ได้แก่	 ๑)	 ด้�นร่�งก�ย	๒)	 ด้�นภ�ษ�	๓)	 ด้�นศิลปะ 

และดนตรี	๔)	ก�รใช้ชีวิตและคว�มคิดสร้�งสรรค์
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 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ บิดำและมำรดำเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ให้ลูกเป็นส่วนใหญ่ มีกำรจัดหำหรือจ้ำง

ครูพิเศษบ้ำง และยังมีคุณปู่คุณย่�คอยดูแล	 เนื่องจ�กลูกยังเด็กจึงยังมองไม่แน่ชัดว่�ลูก	 มีคว�มสนใจด้�นใดเป็นพิเศษ	

ครอบครวัเน้นกระบวนกำรเรยีนรูท่ี้เป็นไปตำมธรรมชำต	ิไม่มเีทคโนโลย	ีทีท่ำ�ล�ยศกัยภ�พเดก็	ใช้ของเล่นทีไ่ม่สำ�เรจ็รปู	

แต่เป็นของธรรมด�ที่เด็กส�ม�รถสร้�งจินตน�ก�รเองได้ต�มต้องก�ร	เช่น	ก�รเรียนศิลปะใช้เพียง	๓	สี	คือ	แดง	เหลือง	

นำ้�เงิน	ซึ่งเป็นแม่สีที่เด็กจะเกิดก�รเรียนรู้เองว่�ถ้�ต้องก�รสีส้มต้องผสมอย่�งไร	 เมื่อพบว่�ลูกสนใจด้�นศิลปะก็ส่งเสริม 

ให้ว�ดต�มจนิตน�ก�ร	พ่อแม่	ใช้หนงัสอืนทิ�นเป็นหลกัในก�รเรยีนรู้	และไม่ยดัเหยยีดเนือ้ห�ส�ระให้ท่อง	เพร�ะจะทำ�ล�ย

คว�มคิดสร้�งสรรค์เด็กได้ ไม่ก�ำหนดตำรำงกำรเรียนรู้ในแต่ละวันแต่ให้ใช้ชีวิตตำมธรรมชำติและต�มสภ�พแวดล้อม

ในครอบครัว

	 ก�รจัดบรรย�ก�ศ	 และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	 เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้	 ครอบครัวเน้น

ห้องเรียนธรรมช�ติ	 ที่บ้�นมีห้องเรียนสำ�หรับนักเรียนที่ม�เรียนศิลปะ	 ลูกก็ส�ม�รถเข้�ม�นั่งทำ�อะไรได้ห�กต้องก�ร	 

รอบบ้�นจะมีสวนผัก	เล้�เป็ด	ไก่	ครอบครัวจะมีหนังสือนิท�นจำ�นวนม�ก	มีหนังสือสำ�หรับว�ดภ�พระบ�ยสี	มีแบบฝึก

ก�รพัฒน�กล้�มเนือ้	มซีดีีภ�ษ�ไว้ทีบ้่�นและประจำ�รถเพือ่ให้ลกูเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวล�ทีต้่องก�ร	จะไม่นยิมให้ลกูดโูทรทศัน์	

เล่นโทรศัพท์	หรือคอมพิวเตอร์	ลูกเรียนรู้ก�รใช้ทักษะชีวิตร่วมกับปู่ย่�ได้ตลอดเช่น	ช่วยเก็บผัก	ล้�งผัก	เรียงผัก	ช่วยเก็บ

ไข่ไก่	เป็ดและห่�น	ทั้งครอบครัวทำ�กิจกรรมนอกบ้�นบ่อยม�ก	เช่น	นำ�ลูกไปแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสถ�นที่อื่น	ๆ	เช่น

พิพิธภัณฑ์เต�ถ่�นโบร�ณและแหล่งศิลปะภ�คใต้ที่จังหวัดตรัง	สวนผัก	นำ้�ตก	ทะเล	และตล�ดใกล้บ้�น	เป็นต้น

	 ก�รวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียน	ผู้ปกครองใช้วิธีกำรสังเกตพฤติกรรม	รวบรวมแฟ้มผลงำน 

เก็บชิ้นงำน	และบันทึกกิจกรรมในรูปแบบคลิปวีดีโอ	เพื่อให้ลูกภูมิใจในพัฒน�ก�รของตนเอง	มีก�รชื่นชมผลง�นและให้

กำ�ลงัใจในพัฒน�ก�รของลกูอย่�งสมำ�่เสมอ	ครอบครวัได้จดัทำ�เอกส�รเพือ่ร�ยง�นผลก�รบรหิ�รจดัก�ร	ปัญห�	อปุสรรค	

และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีก�รศึกษ�ให้สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 เพื่อก�รตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียน	

และร่วมจัดนิทรรศก�รผลง�นนักเรียนร่วมกับบ้�นเรียนอื่น	ๆ	ต�มที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�หนด

 ควำมควำมภำคภูมิใจของครอบครัว ด้�นผู ้ปกครอง-ส�ม�รถปลดล็อคตัวเองจ�กสังคมส่วนใหญ ่

ไม่กระตือรือร้นที่จะให้ลูกแข่งขันกับคนอื่น	 ไม่ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกเหนือกว่�หรือเก่งกว่�คนอื่น	 ให้มองคนอื่นเท่�เทียมกัน	 

ไม่ใช้ก�รศกึษ�ม�แบ่งชัน้วรรณะ	จงึส่งผลให้ลกูไม่รูส้กึถกูกดดนั	ด้�นของลกู	เดก็มคีว�มสขุทกุวนัไม่เหนือ่ยล้�กบัก�รเรยีน

 ปัญหำ/อปุสรรค	ครอบครัวต้องทุม่เทเวล�ให้กับลกู	ทำ�ให้โอก�สก�รสร้�งฐ�นะท�งเศรษฐกิจช้�ลง	ข้อเสนอแนะ

ต้องก�รให้หน่วยง�นทีร่บัผดิชอบให้โอก�สครอบครวัได้สะท้อนก�รดำ�เนนิง�นอย่�งอสิระ	ไม่ควรนำ�ม�ตรฐ�นก�รประกนั

ภ�ยในม�เป็นกรอบ	สร้�งภ�ระให้ครอบครัวต้องร�ยง�นม�กนัก
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๙ ครอบครัวเฏ กฤติกานต์ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

 

	 “โรงเรียนที่มุ่งเน้นก�รให้ก�รศึกษ�ในแนวท�งเดียวกันไม่ส�ม�รถตอบโจทย์ในก�รเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนได้ 

เป็นก�รมุง่เน้นก�รผลติทรพัย�กรมนษุย์เชงิปรมิ�ณเพือ่ป้อนเข้�สูร่ะบบอตุส�หกรรม	ก�รกระจ�ย	และจดัสรรทรพัย�กร

ถูกจัดสรรในสังคมย่อย	 หรือก�รจัดก�รแบบพึ่งตนเอง	 ทำ�ให้ระบบโรงเรียนไม่ใช่คำ�ตอบสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ� 

ในปัจจุบัน”	เป็นเหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำ	ของครอบครัว	เฏ	กฤติก�นต์	นอกจ�กนี้คุณแม่ของเด็กช�ยเฏ	กฤติก�นต์	

คือน�งส�วจริญญ�	กฤติก�นต์	วุฒิก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี	อ�ยุ	๓๕	ปี	อ�ชีพผู้อำ�นวยก�รสม�คมจิตอ�ส�	ยังกล่�วเพิ่มเติม

อกีว่�ก�รศกึษ�ในระบบโรงเรยีน	เป็นก�รตอบโจทย์ก�รศกึษ�ของสงัคมอตุส�หกรรมและทนุนยิม	ทีมุ่ง่เน้นก�รผลติ	และ

แบ่งหน้�ที่ของมนุษย์ในสังคมอย่�งชัดเจน	มีแนวคิดให้แรงง�นเป็นต้นทุนของสังคมที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รผลิต	พ่อแม่	

มีหน้�ที่	 ในก�รประกอบสัมม�อ�ชีพ	ทำ�ให้สังคมต้องสร้�งโรงเรียนขึ้น	เพื่อดูแลบุตรหล�นด้วยภ�รกิจของพ่อแม่	ที่ไม่มี

เวล�ในก�รเล้ียงด	ูให้ก�รศึกษ�	ปัจจุบนัสงัคมโลกก้�วสูย่คุแห่งแนวคดิสมยัใหม่หรอื	Post	Modern	ท่ีลดก�รผลติเพือ่ป้อน

เข้�สู่ระบบอุตส�หกรรม	เพร�ะผลกระทบลดลงอย่�งต่อเนื่องของทรัพย�กร	และมลพิษต่�ง	ๆ	ที่เป็นส�เหตุหรือตัวแปร

สำ�คัญในก�รปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของก�รจัดก�รศึกษ�	เมื่อสังคมโลกมุ่งเน้นก�รผลิตเพียงเพื่อให้ส�ม�รถดำ�รงอยู่	

และระบบสังคมเริ่มมีคว�มแตกแยกท�งคว�มคิดม�กกว่�ก�รปฏิบัติต�มแนวคิดกระแสหลัก	 ทำ�ให้ระบบโรงเรียน	 หรือ

ก�รมองเด็กเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของสังคมนั้นเปลี่ยนไป	

 จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว	ใช้แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�

แห่งช�ติ	หมวด	๔	ม�ตร�	๒๓	มีหลักก�รและแนวท�งในก�รพัฒน�คุณภ�พของลูก	โดยยึดต�มจุดมุ่งหม�ย	สมรรถนะ	

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกล�งขั้นพื้นฐ�น	พ.ศ.	๒๕๕๑	

 แผนกำรจัดกำรศึกษำ ครอบครัวได้จัดท�ำเองเพื่อให้เหมำะกับลูก	 ได้ศึกษ�จ�กตัวอย่�งของแผนฯ	 ที่ได้รับ

อนุญ�ตให้เปิดก�รจัดก�รศึกษ�	 โดยก�รทำ�ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ศึกษ�และองค์กรอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 นอกจ�กนี้ 

ยงัศกึษ�ข้อมลูจ�กเวบ็ไซต์	สือ่ต่�ง	ๆ 	แล้วนำ�ม�ประมวลคว�มคดิเพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทของบ้�นเรยีนตนเอง	โดยก�ร 

เสนอแนะของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ซึ่งเด็กช�ยเฏ	กฤติก�นต์	มีคว�มสนใจ	ด้�นคณิตศ�สตร์	ดนตรี	Program	
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ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ในระดับชั้น	ป.๑-๖	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙ รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ จัดแบบครอบครัว

เดี่ยว	แต่อ�จเข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	ๆ	โดยมีเหตุผลเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ประหยัด 

ค่�ใช้จ่�ยและงบประม�ณเกดิก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่�งคนในครอบครวั	กำรจดักลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ปรบัรปูแบบ 

วิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	 ตัวชี้วัดไปสู่ก�รปฏิบัติ	 โดยจัดเป็นกลุ่มประสบกำรณ์ จ�ำนวน ๒ กลุ่ม	 ได้แก่	 ๑)	 กลุ่ม 

ก�รทำ�คว�มเข้�ใจตนเอง	ประกอบด้วย	ปรัชญ�	Philosophy	ดนตรี	Music	คว�มคิดสร้�งสรรค์	Creative	๒)	กลุ่มก�ร

ทำ�คว�มเข้�ใจสังคม	ประกอบด้วย	คณิตศ�สตร์	Mathematic	แนวคิดก�รเป็น	พลเมืองโลก	Global	citizen	Idea	and	

Skills	ภ�ษ�ไทย	Thai	ภ�ษ�ต่�งประเทศ	Foreign	language	และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	Information	Technology

  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ บิดำ มำรดำเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ให้ลูก และจัดหำครูพิเศษสอนในบำงสำระ

วิชำ	เช่น	วิช�ดนตรีไทย	ดนตรีส�กล	คณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์	นอกจ�กนี้ก็จะมีญ�ติ	ๆ	ที่มีอ�ชีพและมีคว�มส�ม�รถ	

ประสบก�รณ์อืน่	ๆ 	ม�ช่วยสอน	กระบวนก�รและวธิกี�รจดัก�รเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนต�มคว�มสนใจและคว�มถนดั	และคว�ม

ส�ม�รถเพ่ือให้บรรลตุ�มวตัถปุระสงค์ต�มแผนก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวั	เช่น	เน้นวชิ�ก�ร	กฬี�	ดนตร	ีศลิปะ	ภ�ษ�	

ทักษะชีวิต	เศรษฐกิจพอเพียง	อ�ชีพเป็นต้น	

	 ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 เช่น	 กิจกรรมแนะแนว	ลูกเสือ	 เนตรน�รี	 ยุวก�ช�ดฯ	กิจกรรมเพื่อสังคมและ

ส�ธ�รณประโยชน์	โดยก�รบูรณ�ก�รกับกิจกรรมของครอบครัวที่จัดให้กับผู้เรียน	เช่น	

	 -		 กิจกรรมค่�ยอ�ส�สมัครน�น�ช�ติด้�นสันติภ�พ	Peace	Village	Camp	

	 -		 กิจกรรมอ�ส�สมัครน�น�ช�ติด้�นสิ่งแวดล้อม	

	 -		 ก�รปลูกและดูแลต้นไม้	ก�รใช้ชีวิตเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

	 -		 ก�รสร้�งนวัตกรรมเพื่อทดแทนก�รใช้ทรัพย�กรสิ่งแวดล้อม	

	 -		 กิจกรรมด้�นก�รเกษตรอินทรีย์	

	 -		 กิจกรรมด้�นศิลปวัฒนธรรมไทย

		 ครอบครัวใช้วิธีก�รจัดต�ร�งก�รเรียนรู้ตลอดภ�คก�รศึกษ�	 และปรับเปลี่ยนต�ร�งต�มคว�มเหม�ะสม 

กับบริบทต�มสภ�พของครอบครัว	 เนื่องจ�กครอบครัวจัดค่�ยอ�ส�สมัครน�น�ช�ติ	 โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในก�รปรับ

หรือเปลี่ยนแปลงต�ร�งก�รเรียนรู้	เช่น	วิช�คณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์	ดนตรีไทยและดนตรีส�กล	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
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 ที่ แหล่งเรียนรู้ กำรเรียนรู้ หมำยเหตุ

แหล่งเรียนรู้

ภำยในจังหวัด

	 ๑	 สม�คมจิตอ�ส�	(Volunteer	Spirit	

	 	 Association	:	VSA	Thailand)		

	 ๒	 สำ�นักทรัพย�กรก�รเรียนรู้คุณหญิงหลง		

	 	 อรรถกระวีสุนทร	มห�วิทย�ลัยสงขล�	

	 	 นครินทร์	วิทย�เขตห�ดใหญ่	

	 ๓	 ห้องสมุดประช�ชน

	 	 -	อำ�เภอคลองหอยโข่ง	

	 	 -	อำ�เภอห�ดใหญ่		

	 ๔	 อุทย�นก�รเรียนรู้นครสงขล�	(TK	Park)

 

	 ๕	 โรงเรียนช�ลีก�รดนตรี	มห�วิทย�ลัย	

  สงขล�นครินทร์	วิทย�เขตห�ดใหญ่	

	 ๖	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มห�วิทย�ลัย	

	 	 สงขล�นครินทร์

  

	 ๗	 Robot	Child	Center	อ.ห�ดใหญ่

    

	 ๘	 Inratsmi	Homeschool	อ.ห�ดใหญ่

	 ๙	 วัดคลองแห	อ.ห�ดใหญ่

  

	 ๑๐	 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมร�ชคลองแห	

	 	 วัดคลองแห	อ.ห�ดใหญ่	จ.สงขล�	

  

	 ๑๑	 วัดสมเด็จ	อ.ห�ดใหญ่	จ.สงขล�

 

	 ๑๒	 สน�มกีฬ�กล�งจิระนคร	

	 	 อ.ห�ดใหญ่	จ.สงขล�	

  

	 ๑๓	 ห�ดชล�ทัศน์และห�ดสมิหล�	

	 	 อ.เมือง	จ.สงขล�	

	 ๑๔	 สวนประวัติศ�สตร์พลเอกเปรม	ติณสูล�นนท ์

	 	 จ.สงขล�	

	 ๑๕	 โรงเรียนวัดเข�กลอย	ต.ท่�ข้�ม	

	 	 อ.ห�ดใหญ่	จ.สงขล�	

๑.	Inter	Cutral	and	Language

๒.	Global	Citizens		

ก�รค้นคว้�และสืบค้นต่�ง	ๆ

ก�รค้นคว้�และสืบค้นต่�ง	ๆ

ก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์สร้�งสรรค์สังคม

และก�รค้นคว้�และสืบค้นต่�ง	ๆ	

ก�รเรียนรู้ด้�นดนตรี		

	ก�รเรียนรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	รวมทั้งเป็นเวที

ก�รแสดงดนตรี

Programming	and	coding	by	

Lego	Education

	ก�รเรียนรู้เชิงสังคม

ก�รเรียนรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	รวมทั้งเป็นเวที

ก�รแสดงดนตรี

ก�รเรียนรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	รวมทั้งเป็นเวที

ก�รแสดงดนตรี

		ก�รเรียนรู้ท�งศ�สน�และฝึกสม�ธิ

ก�รออกกำ�ลังก�ย	และร่วมกิจกรรม

ต่�ง	ๆ	เช่น	เทศบ�ลบอลลูน

น�น�ช�ติ

ก�รพักผ่อนและทำ�กิจกรรม

เชิงสังคม	

ก�รออกกำ�ลังก�ยจักรย�น

เรียนรู้ก�รก�รศึกษ�ในระบบอย่�ง

เป็นท�งก�ร

เรียนรู้ร่วมกับอ�ส�สมัคร 

น�น�ช�ติ	VSA	

Thailand
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 ที่ แหล่งเรียนรู้ กำรเรียนรู้ หมำยเหตุ

แหล่งเรียนรู้

ภำยในจังหวัด

(ต่อ)

แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

ภำยใน

ประเทศ

แหล่งเรียนรู้

ต่ำงประเทศ

	 ๑๖	 โรงแรมลีก�ร์เดนท์พล�ซ่�	 	

	 	 อ.ห�ดใหญ่	

	 ๑๗	 โรงเรียนห�ดใหญ่วิทย�ลัยสมบูรณ์

	 	 กุลกันย�	อ.ห�ดใหญ่	

	 ๑๘	 สุส�นบรรพบุรุษบ้�นพรุ	อ.ห�ดใหญ่	

	 ๑๙	 อุทย�นแห่งช�ติเข�หลวง

	 	 อ.พรหมคีรี	จ.นครศรีธรรมร�ช	 	

	 ๒๐	 โรงเรียนบ้�นดินน�	อ.คลองพน	

	 	 จ.กระบี่	 	 	

	 ๒๑	 โฮมเสย์บ้�นแม่คำ�ป้อ	อ.แม่แจ่ม		 	

	 	 จ.เชียงใหม่	 	 	

	 ๒๒	 Peace	Village	โคร�ช		 	

	 ๒๓	 ห้องสมุดประจำ�เมือง	เมือง	Izola		

	 	 ประเทศสโลเวเนีย	 		 	

	 ๒๔	 ศูนย์เรียนรู้ประจำ�เมือง	Izola	

	 	 ประเทศสโลเวเนีย	

	 ๒๕	 พิพิธภัณฑ์ม�นุษยวิทย�ฮ�นอย	

	 	 ประเทศเวียดน�ม	

	 ๒๖	 ศูนย์ก�รเรียนรู้เย�วชน	ฮ�นอย	

	 	 ประเทศเวียดน�ม	

 

	 ๒๗	 พิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติวิทย�	Museum

	 	 Purbakala	Sangiran	Indonesia

 

	 ๒๘	 Multi	Learning	Center	Krakow,		

	 	 Polan	

กิจกรรมดิจิตอลเด็กดี	

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	กับอ�ส�สมัคร

น�น�ช�ติในหัวข้อ	“Global	Citizens”

เรียนรู้ก�รสืบส�นประเพณีครอบครัว

 เรื่องแมลงและป่�ไม้	

เรียนรู้ก�รศึกษ�ในระบบอย่�งเป็น

ท�งก�ร

Inter	Cutural	Learning

Inter	Cutural	Learning

ก�รค้นคว้�และสืบค้นต่�ง	ๆ

กิจกรรมบทบ�ทสมมติเรื่องคุณค่�	

ในก�รประชุมน�น�ช�ติโครงก�ร	

Youth	in	Action	for	Sustainable	

Development	Goal

เรียนรู้ประวัติศ�สตร์และช�ติพันธุ์

ประเทศเวียดน�ม

เรียนรู้ก�รใช้ชีวิตประจำ�วันและก�ร

เรียนรู้โดยทั่วไปของเย�วชนฮ�นอย

เรียนรู้ถิ่นกำ�เนิดของมนุษย์โลก	

มนุษย์ชว�	และวัฒนธรรมชว�	

โบร�ณสถ�น	Borobudur

เข้�ร่วมก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	

Go-Pro,	Programming	Education

จัดโดยกลุ่มผู้รับทุน	

สสส.

	เรียนรู้ร่วมกับอ�ส�สมัคร

น�น�ช�ติ	VSA	

Thailand

	เรียนรู้ร่วมกับผู้เข้�ร่วม

โครงก�รจ�ก	

VSA	Thailand

	เดินท�งร่วมกับผู้จัด 

ก�รศึกษ�	ในก�รประชุม

คณะกรรมก�รเครือข่�ย

อ�ส�สมัครเพื่อก�ร

พัฒน�เอเชีย

	เดินท�งร่วมกับผู้จัด 

ก�รศึกษ�	ในก�รประชุม

คณะกรรมก�รเครือข่�ย

อ�ส�สมัครเพื่อก�ร

พัฒน�เอเชีย

	เดินท�งร่วมกับผู้จัด 

ก�รศึกษ�	ในก�รประชุม

คณะกรรมก�รเครือข่�ย

อ�ส�สมัครเพื่อก�ร

พัฒน�เอเชีย
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	 ก�รจัดจัดบรรย�ก�ศ	 และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	 เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้	 เช่น	 อุปกรณ์

วิทย�ศ�สตร์	จดัเป็นมมุประสบก�รณ์	จำ�ลองห้องเรยีน	ใช้แหล่งเรยีนรูต่้�ง	ๆ 	ให้เกดิประโยชน์สงูสดุใช้สือ่	หนงัสอื	เอกส�ร	

คอมพิวเตอร์	สื่อท�งไกล	เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้ในก�รสืบค้นและเรียนรู้	มีก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	

ชุมชน	ท้องถิ่น	และสถ�นที่ต่�ง	ๆ		

 ครอบครัวใช้กำรประเมินผลตำมสภำพจริง ด้วยเครื่องมือที่หล�กหล�ย	 เช่น	 สังเกตและจดบันทึก	 ซักถ�ม

และสัมภ�ษณ์	 ประเมินผู้เรียนจ�บุคคลภ�ยนอก	 เพื่อเลือกใช้เครื่องมือในก�รประเมินต�มคว�มเหม�ะสมเพื่อประเมิน

ผลคุณภ�พก�รเรียนรู้	และพัฒน�ก�รของผู้เรียนในเรื่องต่�ง	ๆ	เพื่อประกอบก�รตัดสินผลก�รจบระดับชั้น	

		 ครอบครัวจัดก�รศึกษ�โดยใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ยในก�รรวบรวมผลง�นและร่องรอยก�รเรียนรู้	 เพื่อจัดทำ�

ร�ยง�นผลก�รจัดก�รศึกษ�ปีละ	๑	ครั้ง	 โดยครอบครัวร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ประเมินผลต�มสภ�พจริง 

ท่ีแสดงถงึศกัยภ�พทีแ่ท้จรงิของผูเ้รยีนต�มกลุม่เป้�หม�ยก�รเรยีนรูจ้�กหลกัฐ�นและร่องรอย	โดยใช้เกณฑ์ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

ในระดับผลก�รเรียน	 กำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน	 ภ�คก�รศึกษ�ละ	 ๑	 ครั้ง	 ก�รนำ�ผลท่ีได้ 

จ�กก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู	้ม�สะท้อน	ให้ผูเ้รยีนเพือ่ทร�บโดยใช้วธิกี�รพดูคยุและแลกเปลีย่นกบัผูเ้รยีนตลอดเวล� 

เพื่อประเมินผู้เรียนและแจ้ง	ให้ทร�บ	และนำ�ม�ปรับเพื่อพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน

  ควำมส�ำเร็จ/ควำมภำคภูมิใจของครอบครัว ได้แก่ 

		 ๑.	 กิจกรรมเพื่อส�ธ�รณะและจิตอ�ส�	

	 	 -	 ก�รแสดงเดี่ยวเปียโน	เวทีจิตอ�ส�	คณะแพทย์ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	

	 	 -	 ก�รแสดงเดี่ยวเปียโน	ง�นคลองแหร่วมใจอ�ลัยพ่อ	วัดคลองแห	

	 	 -	 ก�รแสดงดนตรเีดก็เลก็ในง�นวนัเดก็แห่งช�ต	ิ๒๕๖๐	ณ	คณะแพทย์ศ�สตร์	มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร์

		 ๒.	 ได้รับประก�ศนียบัตร	 ต่�ง	 ๆ	 เช่น	 Computer	 Science	 ประก�ศนียบัตรก�รเขียนโปรแกรมสำ�หรับ

เด็กจ�ก	Code.org	Seattle	WA	ประเทศ	สหรัฐอเมริก�	ทั้งหมด	๓	ประเภท	ได้แก่	Hour	of	Code,	Hour	of	Code	 

(Minecraft),	Course	1	Computer	Science	และประก�ศนียบัตร	ค่�ยสอนศิลป์

		 ๓.	 ได้เข้�ชมห้องนักบิน	จ�กส�ยก�รบิน	Lufthansa	เมื่อวันที่	๕	เมษ�ยน	๒๕๖๐	จ�กเส้นท�ง	Frankfurt-Krakow

 ปัญหำ/อุปสรรค 

	 ๑.	 ด้�นสื่อเทคโนโลยี	เพื่อก�รเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยของหน่วยง�นภ�ครัฐ	

	 ๒.	 ด้�นก�รจัดทำ�/ว�งแผนก�รดำ�เนินง�นร่วมกันระหว่�งบ้�นเรียนและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

	 ๓.	 ด้�นเครื่องมือสื่อส�รระหว่�งบ้�นเรียนและสำ�นักเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

 ข้อเสนอแนะ 

	 ๑.	 ควรมกี�รพฒัน�ซอฟต์แวร์ในก�รเกบ็ร่องรอยก�รเรยีนรูต้�มแผนก�รศกึษ�ของบ้�นเรยีนเพือ่คว�มสะดวก

ในก�รเรียนใช้ข้อมูลประกอบก�รวัดและประเมินผลของแต่ละภ�คเรียน

	 ๒.	 ควรมีก�รจัดทำ�แผนหรือปฏิทินก�รติดต�มระหว่�งบ้�นเรียนและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 ๓.	 ควรใช้เครื่องมือในก�รสื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พ	 เพื่อก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งบ้�นเรียนและสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เช่น	E-mail	line
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๑๐ ครอบครัวพานิชภักดิ์

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

	 ครอบครัวพ�นิชภักดิ์	 จัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ภ�คเรียนท่ี	 ๑ 

ป ี ก � ร ศึ ก ษ � 	 ๒๕๕๓ 	 แ ล ะ 	 ๒๕๕๙ 	 จำ � น ว น 	 ค น ที่  ๑  

เด็กหญิงพลอยธัญญ�	 ยินดีรัก	 พ�นิชภักดิ์	 ปัจจุบันกำ�ลังเรียนอยู ่

ภ�คเรียนที่	 ๑	 ระดับมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	 ๒	 มีคว�มถนัดและสนใจใน

ทักษะด้�นนิเทศศ�สตร์และก�รสื่อส�รเช่นทักษะก�รถ่�ยภ�พนิ่ง	 

ก�รเล่�เร่ือง	 ก�รตัดต่อวีดีโอ	 มีคว�มสนใจด้�นดนตรีและง�น

ศิลปะ	 คนที่ ๒	 เด็กช�ยภิภพ	 จิตรเจริญ	 พ�นิชภักดิ์	 ประถมศึกษ�

ปีที่	 ๑	 ภ�คเรียนที่	 ๑	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 มีคว�มสนในคว�ม

ถนัดท�งวิทย�ศ�สตร์	 ธรรมช�ติวิทย�ศ�ส�ตร์	 และสนใจท�งด้�นเทคโนโลยี	 (ก�รประดิษฐ์	 ก�รสร้�งหุ่นยนต์) 

บิด�/ม�รด�	 จัดก�รศึกษ�โดยบิด�	 น�ยภิภพ	พ�นิชภักดิ์	 ม�รด�น�งจ�รุภ�	 นิชภักดิ์	 วุฒิท�งก�รศึกษ�	 ปริญญ�เอก	 

อ�ยุ	๔๒	ปี	อ�ชีพ	นักวิจัยอิสระ	และเป็นแม่บ้�น	

 มูลเหตุในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของครอบครัวพำนิชภักดิ์ คุณพ่อประกอบอ�ชีพนักข่�วอิสระ	 

ทำ�ส�รคดีเพื่อส่งข�ยให้กับสื่อประเภทโทรทัศน์ช่องต่�ง	ๆ	และมีอ�ชีพเสริมคือเป็นวิทย�กร	ในก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

ในก�รจัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์ให้แก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ส่วนคุณแม่จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอกโดยมีอ�ชีพเป็นนักวิจัย

อิสระ	 ดังน้ันครอบครัวนี้มีวิถีชีวิตที่มีก�รเดินท�งอยู่ตลอดเวล�และเนื่องจ�กเป็นครอบครัวเดี่ยวซ่ึงพ่อแม่ต้องดูแลลูก 

ทัง้	๒	คนไปพร้อม	ๆ 	กบัก�รทำ�ง�นด้วย	โดยลกูคนโตเป็นผูห้ญงิกำ�ลงัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ชัน้ปีที	่๒	ส่วนลกูคนเลก็ 

เป็นช�ยกำ�ลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๑

	 ดังนั้นมูลเหตุในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวของครัวนี้เพื่อให้ลูก	ๆ 	ทั้ง	๒	คนได้เดินท�งไปทำ�ง�นกับพ่อแม่ 

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอ�ชีพของพ่อคือก�รเป็นนักข่�วอิสระและต้องก�รให้ลูก	 ๆ	 ได้ใช้บริบทต่�ง	 ๆ	 ท่ีพ่อไปทำ�ง�นให้เป็น 

ก�รเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของลูก	ๆ	

 จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวพำนิชภักดิ์ คืออย�กให้ผู้เรียนเป็นคนดี	มีคว�มสุข	ใฝ่เรียนรู้

มทีกัษะชวีติและมจีติส�ธ�รณะอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่�งมคีว�มสขุ	ทีม่ำของแผนกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั  

ในช่วงแรก	ๆ 	ของก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	ได้ศกึษ�ก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�จ�กครอบครวัทีเ่คยจดัม�ก่อน 

ต่อม�ได้ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�พังง�เพื่อร่วมกันจัดทำ�แผนให้มีคว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งข้ึน	 

ซึ่งแผนฯ	ในช่วงแรก	ๆ	ได้จัดทำ�เป็นแผนแบบช่วงชั้น	ต่อม�ครอบครัวนี้ได้เปลี่ยนม�จัดทำ�เป็นกลุ่มประสบก�รณ์ซึ่งเน้น

ทักษะชีวิตและทักษะท�งวิช�ชีพผู้สื่อข่�ว



60 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 รปูแบบกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั จดัแบบครอบครวัเดีย่ว	ไม่ได้เข้�ร่วมกจิกรรมกบัครอบครวั	หรอืกลุม่

ครอบครัวอื่น	ๆ	 โดยมีเหตุผลเนื่องจ�กอ�ชีพและวิถีชีวิตของครอบครัวต้องมีก�รเดินท�งอยู่ตลอดเวล�ดังนั้นครอบครัว 

จงึจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวัเป็นแบบครอบครวัเดีย่วไม่ได้เข้�ร่วมกจิกรรมกบัครอบครวั	อ่ืน	ๆ 	แต่มีบ�งครัง้ถ้�ไปทำ�ส�รคดี

ข่�วในพื้นที่	ๆ	มีเครือข่�ยบ้�นเรียนอยู่ด้วยท�งครอบครัวนี้ก็ได้ไปเยี่ยมครอบครัวอื่น	ๆ	ด้วยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 กระบวนกำร/วธิกีำรจดักำรเรยีนรูใ้ห้ครอบครวัจดัเป็น ๕ กลุม่	จำ�นวน	๕	กลุม่	ได้แก่	๑)	กลุม่คว�มรูเ้กีย่วกบั 

ตนเอง	 ๒)	 กลุ่มประสบก�รณ์นิเทศศ�สตร์	 ๓)	 กลุ่มประสบก�รณ์ทักษะชีวิต	 ๔)	 กลุ่มประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้สู่อ�ชีพ	 

๕)	กลุ่มคว�มรู้	(วิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย	ภ�ษ�อังกฤษ)	จัดก�รเรียนรู้ต�มคว�มสนใจของผู้เรียนเช่น	ผู้เรียน

สนใจเรื่องดนตรี	ศิลปะ	พ่อแม่จะจัดห�วิทย�กร	วัสดุอุปกรณ์ในก�รตอบสนองคว�มสนใจของผู้เรียน	จัดตำมควำมถนัด  

โดยจดัก�รเรยีนรูต้�มคว�มถนดัของพ่อ	เช่น	ในด้�นก�รทำ�ข่�วส�รคด	ีโดยพ่อจะส่งผ่�นคว�มถนดัในด้�นดงักล่�วให้แก่ผูเ้รยีน 

โดยฝึกให้ผู้เรียนใช้อุปกรณ์ท�งเทคโนโลยีในก�รทำ�ข่�ว	 ก�รฝึกปฏิบัติจริงในสถ�นก�รณ์และสถ�นที่นอกบ้�นเป็นต้น	

จัดตำมควำมสำมำรถของผู้เรียนโดยผู้เรียนทั้ง	 ๒	 คนมีคว�มส�ม�รถที่หล�กหล�ย	พ่อแม่จะคอยสังเกตและติดต�ม 

โดยพ่อแม่จะจดัก�รเรยีนรู้ต�มคว�มส�ม�รถของผูเ้รียนโดยองิกบับรบิทและสิง่แวดล้อม	กระบวนก�ร	ผูจ้ดัได้มุง่เน้นก�รจดั

กิจกรรมเพือ่สงัคมและส�ธ�รณประโยชน์อย่�งหล�กหล�ยเช่นจดัก�รเรยีนรูก้จิกรรมกูภ้ยั	ก�รช่วยเหลอืผูข้�ดโอก�สต่�ง	ๆ  

นอกจ�กน้ีผู้เรียนมีคว�มสนใจในกิจกรรมก�รช่วยเหลือคนพิก�รท�งส�ยต�และใช้คว�มส�ม�รถท�งก�รผลิตข่�วส�ร

คดีม�ถ่�ยทอดให้ส�ธ�รณชนทร�บ	 ผู้จัดไม่ได้จัดทำ�ต�ร�ง	 ก�รเรียนรู้ท่ีกำ�หนดต�ยตัวแต่ผู้จัดจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดต�ร�งกิจกรรมก�รเรียนรู้ในแต่ละวันโดยผู้จัดสอบถ�มคว�มประสงค์ว่�แต่ละวันผู้เรียนอย�ก

เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้�ง	 ก็จะจัดห�วิทย�กรหรือวัสดุอุปกรณ์ม�จัดก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน	 และด้วยเหตุที่ครอบครัวต้อง

เดินท�งเพ่ือไปทำ�ข่�วนอกสถ�นที่บ่อย	 ๆ	 เป็นเหตุผลสำ�คัญที่ก�รจัดต�ร�งเรียนต้องมีคว�มยืดหยุ่นต�มสถ�นก�รณ ์

เพื่อให้ก�รจัดก�รเรียนรู้ของผู้เรียนมีคว�มสอดคล้องกับก�รปฏิบัติง�นของครอบครัวด้วย	

	 ครอบครัวพ�นิชภักดิ์ได้จัดก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนจำ�นวน	๒	ร�ย	คือพี่ส�วเรียนในระดับ	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๒ 

และน้องช�ยกำ�ลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีท่ี	 ๑	 โดยพี่ส�วมีคว�มสนใจท�งด้�นนิเทศศ�สตร์โดยเน้นก�รจัดทำ� 

สื่อและมีทักษะด้�นก�รสื่อส�รนอกจ�กนี้ยังมีคว�มสนใจท�งด้�นดนตรีและศิลปะ	 ส่วนน้องช�ยมีคว�มสนใจ

ด้�นวิทย�ศ�สตร์และด้�นเทคโนโลยีนอกจ�กนี้ยังมีคว�มสนใจในด้�นก�รศึกษ�สิ่งมีชีวิตในสภ�พแวดล้อมต่�ง	 ๆ 

อีกด้วยในก�รจัดก�รเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนทั้ง	 ๒	 ร�ยนั้นโดยผู้จัดเน้นก�รจัดก�รเรียนรู้เป็นร�ยกลุ่มประสบก�รณ์

ซ่ึงส่วนใหญ่พ่อแม่เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเอง	 แต่บ�งกลุ่มประสบก�รณ์ท่ีต้องก�รเน้นเป็นพิเศษได้จัดห�

วิทย�กรหรือเครือข่�ยก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน	 เช่นผู้เรียนสนใจด้�นนิเทศศ�สตร์ก�รทำ�ข่�วส�รคดี	 ก็จัดห�เครือข่�ย 

นกัข่�วซึง่เป็นเพือ่นของผูจั้ดม�เป็นวทิย�กรจัดก�รเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีนและมส่ีวนร่วมในก�รวดัผลประเมนิผลประสบก�รณ์

ในด้�นดังกล่�วเป็นต้น
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	 	ก�รจัดก�รเรียนรู้ของครอบครัวนี้มีก�รเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว	เครือข่�ย	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นต่�ง	ๆ  

อย่�งหล�กหล�ย	 เนื่องจ�กเป็นครอบครัวนักข่�วส�รคดีซ่ึงครอบครัวต้องออกพื้นท่ีถ่�ยทำ�ข่�วส�รคดีในพื้นท่ีต่�ง	 ๆ	 

อย่�งต่อเน่ือง	ดงัน้ันพืน้ทีใ่ดทีม่เีครอืข่�ยบ้�นเรยีนซึง่ผูจ้ดัมข้ีอมลูดงักล่�วท�งสือ่และช่องท�งทีใ่ช้ในก�รตดิต่อระหว่�งครอบครวั 

เช่นท�ง	Facebook,	Line	เป็นต้น	ผู้จัดก็จะนำ�ผู้เรียนไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวบ้�นเรียนอื่น	ๆ	นอกจ�กนี้ 

ผูจ้ดัยงัได้นำ�ผูเ้รยีนไปเรียนรู้กบัสถ�นศึกษ�	ชมุชน	ท้องถ่ินต่�ง	ๆ 	ในช่วงท่ีเดนิท�งไปถ่�ยทำ�ข่�วส�รคดใีนพืน้ท่ีต่�ง	ๆ 	อกีด้วย 

มีกำรจดับรรยำกำศ และสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกบ้ำน ครอบครวับ้ำนพำนชิภกัดิ ์ได้จดับรรย�ก�ศ	และ

สภ�พแวดล้อมทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิก�รเรยีนรูอ้ย่�งหล�กหล�ย	เช่นมมุหนงัสอื	มมุก�รว�งวสัดุ 

อุปกรณ์ด้�นก�รถ่�ยทำ�ข่�วส�รคดีเช่นกล้องถ่�ยวีดีโอ	 เครื่องคอมพิวเตอร์สำ�หรับก�รฝึกให้ผู้เรียนตัดต่อภ�พ	 มุมฝึก 

ด้�นศิลปะ	มุมดนตรีซึ่งมีเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงให้ผู้เรียนได้ฝึกก�รร้องเพลง	นอกจ�กนี้ยังมีห้องครัวให้ผู้เรียนได้ฝึก

ก�รทำ�อ�ห�รอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่ผู้เรียนซึ่งเป็นลูกคนโตของผู้จัดจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในบ้�น	ส่วนลูกคนเล็กชอบเรียนรู้

นอกบ้�นเป็นหลกั	ครอบครวัได้จัดสภ�พแวดล้อมนอกบ้�นให้มคีว�มร่มรืน่	มกี�รปลกูไม้ยนืต้น	ผลไม้	ไม้ดอกและ	ไม้ประดบั 

และมีมุมสำ�หรับนั่งพักผ่อนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน	ซึ่งผู้เรียนที่เป็นลูกคนเล็กกำ�ลังเรียน	ในระดับชั้นประถมศึกษ�

ปีที่	 ๑	 ชอบก�รเรียนรู้ในเชิงธรรมช�ติและสนใจศึกษ�เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตในบริเวณนอกบ้�นเช่นสนใจธรรมช�ติของผีเสื้อ	

ตลอดจนสัตว์ป่�ที่ม�กินผลไม้ที่ปลูกไว้ในบ้�นเช่นกระรอก	กระแตและนกชนิดต่�ง	ๆ	

	 ครอบครัวได้มีก�รใช้สื่อ	 หนังสือ	 เอกส�ร	 คอมพิวเตอร์	 สื่อท�งไกล	 เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

อย่�งหล�กหล�ย	 เช่น หนังสือ มีหล�กหล�ยประเภทซ่ึงผู้จัดใช้เป็นแหล่งข้อมูลในก�รจัดก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเช่น

คู่มือ	 บทคว�ม	 ส�รคดี	 เป็นต้น	 และหนังสือที่ให้ผู้เรียนใช้ในก�รค้นคว้�ห�คว�มรู้ที่ตนเองให้คว�มสนใจเช่นหนังสือที่

มีเนื้อห�ในด้�นนิเทศศ�สตร์	 ก�รสื่อส�ร	 คู่มือก�รใช้อุปกรณ์ในก�รถ่�ยวีดีโอหรือภ�พนิ่ง	 หนังสือท่ีเก่ียวข้องกับดนตรี	

ศิลปะ	เป็นต้น คอมพิวเตอร์ ผู้จัดจัดให้มีทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	และคอมพิวเตอร์แบบพกพ�	ไอแพ็ดเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้

เป็นเครื่องมือในก�รสืบค้นและเรียนรู้ในด้�นที่ตนเองให้คว�มสนใจและใช้เป็นแหล่งสืบค้นเพื่อห�ข้อมูลหรือองค์คว�มรู ้

ในก�รถ่�ยทอดให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย	 ซึ่งผู้เรียนทั้ง	 ๒	 คนมีทักษะและคว�มชำ�น�ญในก�รใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่�งดี

เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ประเภทอื่น ๆ	ได้แก่	โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้จัดได้ฝึกให้ผู้เรียนทั้ง	๒	คนได้ใช้ประโยชน์จ�กโทรศัพท์

มือถืออย่�งหล�กหล�ยนอกจ�กใช้ในก�รติดต่อสื่อส�รกับครอบแล้วยังใช้ในก�รถ่�ยทำ�คลิปส�รคดีในประเด็นที่ผู้เรียน

ให้คว�มสนใจ	 เช่น	 ประเด็นก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้พิก�รท�งหู	 ก�รให้อ�ห�รสัตว์เลี้ยง	 เป็นต้น	 และผู้จัดฝึกให้ผู้เรียน 

ส�ม�รถอฟัโหลดข้อมลูดงักล่�วเผยแพร่ท�งสือ่ออนไลน์	เช่น	YouTube	Facebook	Line	IG	ด้วยตนเอง	ครอบครวัพำนชิภกัด์ิ  

มีก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ชุมชน	ท้องถิ่น	และสถ�นที่ต่�ง	ๆ	ก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	ครอบครัวได้นำ�

ผูเ้รียนไปเรียนรู้จ�กผูร่้วมจดัก�รเรยีนรูต้�มสนใจของผูเ้รยีนเช่นผูเ้รยีนมคีว�มสนใจในด้�นนเิทศศ�สตร์ก�รทำ�ข่�วส�รคดี 

ดังน้ันครอบครัวจึงเชิญบุคคลที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นนิเทศศ�สตร์ก�รทำ�ข่�วส�รคดีจ�กสื่อม�ร่วมจัดก�รเรียนรู้และ

ร่วมวัดผลประเมินผลผู้เรียน	ก�รเรียนรู้จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ชุมชน	ท้องถิ่น	และสถ�นที่ต่�ง	ๆ	ซึ่งครอบครัวนี้มีอ�ชีพ



62 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เป็นนักข่�วอิสระมีคว�มส�ม�รถด้�นก�รทำ�ข่�วส�รคดีโดยเฉพ�ะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในมิติต่�ง	ๆ	เช่น	มิติ 

ด้�นภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 มิติด้�นอ�ชีพของคนในชุมชนเป็นต้น	 ดังนั้นผู้เรียนจึงได้มีโอก�สได้เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ชุมชน	ท้องถิ่น	และสถ�นที่ต่�ง	ๆ	

	 ก�รวัดผลประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู ้ เรียนต�มแผนฯ	 ซ่ึงจัดเป็นกลุ ่มประสบก�รณ์นั้นผู ้ จัด

และวิทย�กรหรือผู ้ร ่วมจัดมุ ่งใช ้วิธีก�รวัดและประเมินผลต�มสภ�พจริงด ้วยวิธีก�รท่ีหล�กหล�ย	 ได ้แก ่	 

กลุ่มประสบก�รณ์คว�มรู้เกี่ยวกับตนเอง	 ผู้จัดใช้วิธีก�รวัดและประเมินก�รเรียนรู้ด้วยก�รซักถ�ม	 พูดคุยแลกเปลี่ยน 

คว�มคิดเห็น	 ให้อธิบ�ยคว�มรู้เกี่ยวกับตนเองตลอดจนก�รสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน	 โดยเครื่องมือท่ีใช้วัดและ

ประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู ้เรียนกลุ ่มประสบก�รณ์นี้	 คือแบบบันทึกผลก�รพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น

คว�มรู ้เกี่ยวกับตนเองในประเด็นต่�ง	 ๆ	 และแบบสังเกตพฤติกรรมของผู ้เรียน	 กลุ ่มประสบก�รณ์นิเทศศ�สตร	์ 

ผูจ้ดัได้ร่วมกบัเครอืข่�ยวชิ�ชพีนักข่�วเป็นผูร่้วมจัดก�รเรยีนรู	้ในด้�นนีใ้ห้แก่ผูเ้รยีนและมส่ีวนร่วมในก�รวดัและประเมนิผล 

คว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนโดยใช้วิธีก�รสังเกตและประเมินก�รฝึกปฏิบัติจริง	 ในภ�คสน�มเช่นก�รทำ�ข่�วส�รคดี	 

ก�รพูดสื่อคว�มในเชิงข่�ว	ก�รใช้อุปกรณ์ในก�รทำ�ข่�วเช่นก�รใช้กล้องถ่�ยภ�พ	ก�รใช้กล้องถ่�ยวีดีโอ	ก�รตัดต่อวีดีโอ	

ก�รเขียนบทสคริปข่�วเป็นต้น	โดยเครื่องมือที่ผู้จัดและเครือข่�ยผู้ร่วมจัดใช้วัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียน

กลุ่มประสบก�รณ์นี้	คือแบบสังเกตและแบบประเมิน	กลุ่มประสบก�รณ์ทักษะชีวิต	ใช้วิธีก�รวัดและประเมินก�รเรียนรู้ 

ด้วยก�รพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นให้อธิบ�ยคว�มรู้เก่ียวกับทักษะชีวิตตลอดจนก�รสังเกตพฤติกรรมด้�นทักษะ

ชีวิตของผู้เรียน	 โดยเครื่องมือที่ผู้จัดใช้วัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนกลุ่มประสบก�รณ์นี้	 คือแบบบันทึก

ผลก�รพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับด้�นทักษะชีวิตของผู้เรียนในประเด็นต่�ง	ๆ 	และแบบสังเกต 

พฤติกรรมด้�นทักษะชีวิตของผู้เรียน	 กลุ่มประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้สู ่อ�ชีพ	 วัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของ 

ผู้เรียนโดยใช้	 วิธีก�รสังเกตและประเมินก�รฝึกทักษะก�รปฏิบัติจริงด้�นอ�ชีพที่สนใจเช่นอ�ชีพนักข่�ว	อ�ชีพนักดนตรี 

อ�ชีพนำ�เที่ยวเป็นต้น	 โดยเครื่องมือที่ผู ้จัดใช้วัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนกลุ่มประสบก�รณ์นี้	 คือ 

แบบสงัเกตและแบบประเมนิทกัษะก�รปฏบิติัจริงด้�นอ�ชีพท่ีสนใจ	กลุม่คว�มรู	้(วทิย�ศ�สตร์	คณติศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย	ภ�ษ� 

อังกฤษ)	ผู้จัดวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนโดยใช้วิธีก�รทดสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจในกลุ่มคว�มรู้ดังกล่�ว

นอกจ�กนี้ผู้จัดได้ประเมินชิ้นง�น/ผลง�นจ�กแฟ้มสะสมง�นของผู้เรียน	 โดยเครื่องมือที่ผู้จัดใช้วัดและประเมินผลคว�ม

ก้�วหน้�ของผู้เรียนกลุ่มประสบก�รณ์นี้	 คือแบบทดสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจและแบบประเมินช้ินง�นจ�กแฟ้มสะสมง�น

ของผู้เรียน	 ด้�นคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ผู้จัดวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนโดยใช้วิธีก�รสังเกตและ 

ก�รประเมนิด้�นคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้�นต่�ง	ๆ 	ทีเ่ป็นจดุเน้นของก�รจดัเช่นคณุลกัษณะก�รมวีนิยั	มคีว�มรบัผดิชอบ 

ต่อตนเองและผู้อื่น	 มีจิตส�ธ�รณะเป็นต้น	 โดยเครื่องมือท่ีผู้จัดใช้วัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนด้�นนี้

คือแบบสังเกตและแบบประเมินด้�นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้�นต่�ง	 ๆ	 ที่เป็นจุดเน้นของก�รจัดโดยครอบครัว	 

ด้�นกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 ผู้จัดวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนโดยใช้วิธีก�รสังเกตและก�รประเมินด้�น 

ก�รจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมและส�ธ�รณประโยชน์ของผูเ้รยีนในสถ�นก�รณ์จรงิเช่นก�รช่วยเหลอืผูพ้กิ�รท�งส�ยต�เป็นต้น	 

โดยเครือ่งมอืทีผู่จ้ดัใช้วดัและประเมนิผลคว�มก้�วหน้�ของผูเ้รยีนด้�นนีค้อืแบบสงัเกตและแบบประเมินด้�นก�รจดักจิกรรม 

เพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ของผู้เรียน
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	 มีก�รกำ�หนดระดับผลก�รวัดและประเมินกลุ่มประสบก�รณ์ทั้ง	 ๕	 กลุ่มประสบก�รณ์และด้�นคุณลักษณะ 

อนัพึงประสงค์	ไว้ที	่๓	ระดับคอืระดับดีเยีย่ม	ดี	และพอใช้	ด้�นกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนกำ�หนดไว้	๒	ระดบัคอืผ่�นและไม่ผ่�น	

ก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนไว้	๒	แบบคอืแบบที	่๑	กำ�หนดระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผล 

เป็นแบบยดืหยุน่กล่�วคอืก�รวดัและประเมนิผลต�มสถ�นก�รณ์และสถ�นทีท่ีผู่เ้รยีนตดิต�มครอบครวัไปปฏบัิตงิ�นนอก

สถ�นที่และแบบที่	 ๒	คือก�รกำ�หนดระยะเวล�	 ในก�รวัดและประเมินผลเป็นร�ยปีต�มแผนฯ	ที่ส่งสำ�นักง�นเขตพื้นที่	 

ผูจ้ดันำ�ผลก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู	้ม�สะท้อนให้ผูเ้รยีนเพือ่ทร�บโดยผูเ้รยีนมกี�รปรบัปรงุตนเองต�มก�รสะท้อน

ผลของผู้จัดและนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนต่อไป	 ผู้เรียนได้จัดทำ�ร่องรอยท่ีเกิดจ�กก�รเรียนรู้

อย่�งหล�กหล�ยเช่น	ก�รเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มประสบก�รณ์ก�รนิเทศศ�สตร์	ผู้เรียนเรียนรู้ก�รทำ�ข่�วส�รคดี	นอกสถ�นที่ 

ผู้เรียนได้จัดทำ�ร่องรอยก�รเรียนรู้คือภ�พถ่�ย	 คลิปวีดีโอข่�วส�รคดีที่ผู้เรียนถ่�ยและตัดต่อเอง	 บันทึกก�รปฏิบัติง�น

ของผู้เรียนเป็นต้น	 ส่วนก�รเรียนรู้กลุ่มประสบก�รณ์ในเชิงวิช�ก�รผู้เรียนได้จัดทำ�ร่องรอยก�รเรียนรู้ในรูปแบบร�ยง�น

และแฟ้มสะสมง�นร�ยวิช�ต่�ง	 ๆ	 ในกลุ่มประสบก�รณ์	 ผู้เรียนไม่ได้ทดสอบ	NT/O-NET	 ด้วยเหตุผลเพร�ะผู้จัดไม่ได ้

มุง่เน้นจดัก�รเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีนในเชงิวชิ�ก�รแต่มุง่เน้นในเชงิวชิ�ชพีซึง่ไม่สอดคล้องกบัก�รทดสอบดงักล่�ว	ผูจ้ดัได้จดัทำ� 

ร�ยง�นก�รประเมินตนเองให้กับสำ�นักง�นเขตพื้นที่	

 ควำมส�ำเรจ็/ควำมภำคภมูใิจของกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั ของครอบครวัพำนชิภกัดิ ์ด้�นก�รบรรล ุ

จดุมุง่หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครวั	ซึง่มจุีดมุง่หม�ยของก�รจดัก�รศกึษ�	คอือย�กให้ผูเ้รยีนเป็นคนดมีคีว�มสขุ	

ใฝ่เรยีนรูม้ทีกัษะชวีติและมจีติส�ธ�รณะอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่�งมคีว�มสขุและบรรลใุนประเดน็ด้�นสมัพนัธภ�พ

ที่ดีของสม�ชิกในครอบครัว	จ�กก�รจัดก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน	มุมมองของผู้เรียนผู้เรียนมองคว�มสำ�เร็จและคว�มภ�ค

ภูมิใจของตนเองในประเด็นก�รได้เรียนรู้ร่วมกับครอบครัวและประเด็นได้เรียนรู้ต�มคว�มต้องก�รของตนเองส่งผลให้

ตนเองได้เรียนรู้อย่�งมีคว�มสุขเกิดทักษะชีวิต	ทักษะท�งอ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของตนเองต่อไป

 ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ไม่มีปัญหำหรืออุปสรรคเพรำะครอบครัวมีควำมพร้อมในก�รจัดผู้เรียน

มีคว�มพร้อมในก�รเรียนรู้และได้รับคว�มร่วมมืออย่�งดีเยี่ยมจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�พังง�และ

จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่มัธยมศึกษ�พังง�

 ข้อเสนอแนะ	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ควรจัดเวทีให้มีก�รแลกเปลี่ยนก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยครอบครัว

ในพื้นที่อย่�งต่อเนื่องและควรจัดให้ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์จ�กก�รเรียนรู้ดังกล่�วเพื่อเป็นประโยชน ์

แก่ครอบครวัอืน่	ๆ 	ทีม่คีว�มสนใจจะจัดก�รศึกษ�โดยบ้�นเรยีนต่อไป	ครอบครวั	ทีจ่ะจดัก�รศกึษ�โดยบ้�นเรยีนนัน้จะต้อง

ศกึษ�วิธีก�รจดัจ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีอ่ย่�งเข้�ใจก่อนโดยตรวจสอบคว�มประสงค์ของผูเ้รยีนเป็นหลกัว่�มคีว�มประสงค์

จะให้ครอบครัวจดัก�รศึกษ�ให้แก่ตนเอง	โดยวธินีีห้รอืไม่โดยอ�จศกึษ�จ�กเครอืข่�ยบ้�นเรยีนในพืน้ท่ีเป็นข้อมลูประกอบ

ในก�รตดัสนิใจดำ�เนนิก�รจดัและเมือ่ได้รบัอนญุ�ตให้จดัแล้วผูจ้ดัควรร่วมกบัผูเ้รยีนในก�รแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัและ

ร่วมกนัวดัผลประเมนิผลก�รจัดเพ่ือร่วมกนัปรบัปรงุ/พฒัน�คณุภ�พทัง้วธิกี�รจดัวธิกี�รวดัผลประเมนิผลและผลก�รเรยีนรู ้

ที่ผู้เรียนได้รับว่�สอดคล้องกับจุดมุ่งหม�ยและจุดเน้นของก�รจัดหรือไม่	
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๑๑ ครอบครัวรามัญอุดม

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 ครอบครัวมอบหมำยให้ นำงสำววิจิตร รำมัญอุดม 

เ ป ็ น จั ด ก ำ รศึ กษำ  ซึ่ ง มี ศั ก ดิ์ เ ป ็ น ย ่ ำ 	 เริ่ ม จั ดก � รศึ กษ�

ต้ังแต่ภ�คเรียนที่ 	 ๑	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๑	 ให้กับน�ยศักดิ์ศิล� 

ร�มญัอดุม	ก่อนก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	ผูเ้รยีนเคยเรยีนท่ีโรงเรยีน

โคกกลอยวิทย�	สพป.พังง�	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๔	คว�มสนใจ/

คว�มถนัดสนใจกับคอมพิวเตอร์	 ดนตรี	 เหตุผลหรือมูลเหตุในก�รจัด 

ก�รศกึษ�โดยครอบครวั	ระบบก�รศึกษ�ในโรงเรยีนไม่เอือ้ต่อก�รเรยีนรู้

ของผูเ้รียน	จดัก�รศกึษ�พฒัน�ศกัยภ�พของผูเ้รยีนต�มถนดัคว�มสนใจ	

ก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	จะมเีวล�ม�กกว่�ในห้องเรยีน	และจดัก�รเรยีนรูไ้ด้หล�กหล�ยและม�กกว่�	จดุมุง่หมำย 

ของกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั	เพือ่ให้ผูเ้รยีนจบก�รศกึษ�ระดบัปรญิญ�ตร	ีให้มคีว�มรู	้คว�มเข้�ใจ	คว�มส�ม�รถ	

ในก�รดำ�รงชีวิตอย่�งมีคว�มสุข	 แผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวได้ร่วมกับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 จัดทำ� 

แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ประกอบด้วย	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ต�มหลักสูตรแกนกล�งฯ

 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดี่ยว	โดยไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ

กลุ่มครอบครัวอื่น	ๆ	โดยมีเหตุผล	 เป็นครอบครัวแรกที่ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถม

ศึกษ�พังง�	 มีแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล	 ส�ม�รถนำ�ผู้เรียนไปเรียนรู้ในบ�งกิจกรรมของสถ�นศึกษ�	 เช่น	

กิจกรรมลูกเสือ	เข้�ค่�ยว�ดภ�พ	กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดเป็นร�ยวิช�ใน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ต�มหลักสูตร

แกนกล�งฯ

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รจัดก�รเรียนรู้	จัดจ้�งครูพิเศษ	ครูใน

โรงเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมผู้ให้คว�มรู้ในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต่�ง	ๆ	ของหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	เช่น	สโมสรโรต�รี่	

เทศบ�ลเมืองกะทู้

	 วิธีก�รปรับกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 กิจกรรมแนะแนว	 ให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องแนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พ 

ต�มคว�มถนัด	สนใจ	โดยครพูเิศษ	ย่�	ลกูเสอื	ร่วมกจิกรรมเข้�ค่�ยลกูเสอืกบัโรงเรยีน	กจิกรรมเพือ่สงัคม	ร่วมกจิกรรมท่ีจดั 

โดยหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	เช่น	ก�รเล่นดนตรี	ร้องเพลงในง�นต่�ง	ๆ	เป็นวิทย�กร	Computer	Summer	camp	

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษ�
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	 ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้	 ช่วงเช้�	 เรียนรู้	 ๘	 กลุ่มส�ระ	 ช่วงบ่�ย	 เรียนรู้ต�มคว�มถนัด	 สนใจ	 ช่วงเย็น	

กีฬ�	 มีก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�ที่ต้องก�รเน้นเป็นพิเศษ	 ด้�นภ�ษ�อังกฤษ	 ครูเจ้�ของภ�ษ�(สอนที่บ้�น)	 คอมพิวเตอร	์

Phuket	School.com,	โครงก�ร	LEGO	ROBOT	CAMP	ดนตรี	ป.แสงทับทิม	(โรงเรียนเอกชนนอกระบบ)	จ้�งครูดนตรี 

สอนที่บ้�น	สถ�บันท�งดนตรีสย�มกลก�รมีก�รเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต�มโอก�สต่�ง	ๆ	 เข้�ร่วม

กจิกรรมทีส่นใจเช่น	ลกูเสอื	ว�ดภ�พ	พลศึกษ�	ชมุชน/ท้องถ่ิน	กจิกรรมพฒัน�ชุมชน	(ร่วมก่อสร้�งอ�ค�ร	กศน.โคกกลอย)	 

ก�รอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	กิจกรรมก�รเรียนรู้โครงก�ร	ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้/ภูมิปัญญำ	 มีก�รจัดบรรย�ยก�ศ	 และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	 

เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้มีห้องเรียน	 มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้	 ใช้สื่อ	 หนังสือ	 เอกส�ร	 คอมพิวเตอร์	 สื่อท�งไกล 

เทคโนโลยี	 หนังสือ/ซีดี	 คอมพิวเตอร์	 เรียนรู ้ผ ่�นอินเทอร์เน็ต	 เครื่องดนตรี	 ใช ้ในก�รเรียนรู ้และฝึกซ้อม	 

มีก�รเรียนรู ้จ�กสื่อบุคคล	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 บุคคลต้นแบบ	 (น�ยสังคม	 ทองมี)	 ครูสอนพิเศษ	

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 ผู้ใหญ่บ้�น	 (โครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริ)	 สถ�นที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์	 แหล่งข้อมูลต่�ง	 ๆ 

คิดเป็นร้อยละ	๓๐	ของก�รเรียนรู้	

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู ้  และร ่องรอยที่ เกิดจำกกำรเรียนรู ้ก�รวัดและประเมินผล 

คว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนทั้งกลุ่มส�ระ/กลุ่มประสบก�รณ์	 รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และกิจกรรมพัฒน�

ผู้เรียน	 ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร่วมประเมินผลก�รเรียนรู ้	 ปีก�รศึกษ�ละ	 ๑	 ครั้ง	 วิธีก�รทดสอบ	

สัมภ�ษณ์	 ดูหลักฐ�นร่องรอยก�รเรียนรู้/ก�รจัดกิจกรรม/ก�รเข้�ร่วมกิจกรรม	 เกียรติบัตรที่ได้รับจ�กก�รเข้�ร่วม 

กิจกรรม	 ฯลฯ	 มีก�รกำ�หนดก�รให้คะแนนหรือเกรด	 จ�กก�รวัดและประเมินผลผู ้เรียนต�มกลุ ่มส�ระหรือ	 

กลุ ่มประสบก�รณ์	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และกิจกรรมพัฒน�ผู ้เรียน	 ประเมิน	 ๘	 กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู	้ 

ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 :	 เกรด	 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน	 สำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�จะสังเกตก�รปฏิบัติ	 ดูเอกส�ร/สัมภ�ษณ์กิจกรรมท่ีดำ�เนินก�รและกิจกรรมท่ีเข้�ไปร่วม	 : 

ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินที่กำ�หนด	 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 ดูกิจกรรมท่ีจัดหรือเข้�ร่วมจ�กเอกส�รหลักฐ�น	 สัมภ�ษณ์	 

ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินที่กำ�หนด	 โดยก�รประเมินผลระหว่�งเรียนและสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประเมินผล 

โดยคณะกรรมก�รฯ	ปีก�รศึกษ�ละ	๑	ครั้ง	มีก�รนำ�ผลที่ได้จ�กก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	ม�สะท้อนให้ผู้เรียน 

เพื่อทร�บ	มีก�รแจ้งผลก�รนิเทศ	ติดต�ม	ก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว	

 มีกำรจัดท�ำหลักฐำนร่องรอยกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย	 ผลก�รประเมินในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 แฟ้มสะสมผลง�น	

ชิ้นง�น	เกียรติบัตร	ภ�พกิจกรรม	ผู้เรียนมีโอก�สทดสอบท�งก�รศึกษ�	(NT/O-NET)	เพร�ะต้องก�รรู้ว่�ผู้เรียนมีคว�มรู้ 

ในระดับใด	 ครอบครัวจัดทำ�เอกส�รเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	 ปัญห�	 อุปสรรค	 และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	 

ในรอบปีก�รศึกษ�	ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เพื่อก�รตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียน	

 ครอบครัวมีควำมภำคภูมิใจ	 ผู้เรียนได้เรียนรู้ต�มคว�มถนัด	 คว�มสนใจ	 เรียนรู้ทุกที่ทุกเวล�	 ประสบคว�ม

สำ�เร็จต�มคว�มมุ่งหวัง	ประกอบอ�ชีพที่มั่นคงและใช้ชีวิตอย่�งมีคว�มสุข	มีปัญห�อุปสรรคบ้�ง	เนื่องจ�กเป็นครอบครัว

แรกที่ขอจัดก�รศึกษ�	แต่ก็ได้รับก�รสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กับบุคคลที่มีคว�มรู้ท�งก�รศึกษ�/เครือข่�ยบ้�นเรียน	 จนส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งมีคุณภ�พ	 ผู้เรียนประสบ 

คว�มสำ�เร็จด้�นก�รศึกษ�ประกอบอ�ชีพที่มั่นคงและมีคว�มสุข
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๑๒ ครอบครัวสมพรานนท์

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว	เนื่องจ�กปัญห�

ด้�นสขุภ�พของเดก็	เป็นเด็ก	LD	สม�ธสิัน้	แต่มคีว�มเป็นอจัฉรยิภ�พสงู 

มพีฒัน�ด้�นก�รสือ่ส�รโดยใช้ภ�ษ�องักฤษโดดเด่น	พดูภ�ษ�ไทยไม่ชดั	

แยกเสียงไม่ได้	 ออกเสียงภ�ษ�ไทยไม่ชัด	 มีปัญห�ไม่ส�ม�รถไปเรียน 

รวมกับเพ่ือนในชัน้เรยีนได้	เพร�ะสม�ธสิัน้	สนใจเรือ่งร�วอะไรไม่ได้น�น	

ไม่ทำ�ต�มคำ�สัง่ห�กไม่ตรงกบัคว�มถนดัและคว�มสนใจและเกิดอ�ก�ร

เครยีดจนแสดงปฏกิรยิ�ออกซึง่คว�มก้�วร้�ว	มคีว�มส�ม�รถด้�นดนตรี	

เล่นดนตรไีด้หล�ยชนดิ	ส�ม�รถใช้ภ�ษ�องักฤษ	ในก�รพดูคยุตดิต่อกบั

คนอืน่ได้อย่�งคล่องแคล่ว		แม่จบพย�บ�ลศ�สตร์แต่ล�ออกม�ดแูลลกู	เพร�ะเชือ่มัน่ว่�จะส�ม�รถดแูลให้ลกู	มพีฒัน�ก�ร

ต�มวัยและส่งเสริมศักยภ�พได้ต�มคว�มค�ดหวังของครอบครัว	 คุณพ่อน�ยวรุช�	 สมพร�นนท์	 คุณแม่น�งนภัสสรณ์	 

สมพร�นนท์	วุฒิก�รศึกษ�	ปริญญ�ตรี	(พย�บ�ลศ�สตร์)	ปัจจุบันอ�ยุ	๔๕	ปี	อ�ชีพธุรกิจส่วนตัว	เป็นผู้จัดก�รศึกษ�ให้

ลูกเด็กหญิงพิมพ์พรรณ์	สมพร�นนท์	ซึ่งเป็นเด็กสม�ธิสั้น	แต่มีคว�มส�ม�รถพิเศษด้�นก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รสื่อส�ร	

ชอบออกแบบว�งแผนประดษิฐ์หุน่ยนต์	เครือ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในบ้�น	โดยเสนอเป็นขัน้ตอนพร้อมว�ดภ�พประกอบ	

และเขียนเรื่องโดยใช้ภ�ษ�อังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษ�	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๕	ก่อนก�รจัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัว	ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียน	อนุบ�ลภูเก็ต	จุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวเพื่อ

	 ๑.	 ดูแลลูกซึ่งมีสุขภ�พไม่ดี	 ให้รับก�รดูแลแก้ไขได้ทันท่วงที	 เพร�ะต้องกินย�ต�มที่หมอสั่งและเรียนรู้ทันท ี

หลงัจ�กกินย�	ห�กไปอยูใ่นระบบโรงเรยีน	อ�จไม่ได้รบัก�รดแูลเอ�ใจใส่จ�กคร	ูซึง่ต้องรบัภ�ระในก�รดแูลเดก็ทัง้ชัน้เรยีน

	 ๒.		อย�กให้ลูกเรียนรู้ต�มคว�มถนัดคว�มสนใจ	 และมีคว�มสุขที่จะได้เรียนต�มศักยภ�พตนเอง	 โดยไม ่

ติดกรอบเวล�และเนื้อห�ที่จะเรียนรู้	

	 ๓.	 พฒัน�คว�มส�ม�รถพเิศษเฉพ�ะท�งโดยเฉพ�ะก�รใช้ภ�ษ�องักฤษ	เทคโนโลย	ีก�รออกแบบ	จ�กก�รคดิ

แบบนอกกรอบของเด็กให้ได้รับก�รพัฒน�อย่�งเต็มที่	

 แผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวได้ดูตัวอย่�งจ�กครอบครัวท่ีเคยจัดม�แล้วและมีแนวท�งก�รเรียน

รู้คล้�ยคลึงกับพัฒน�ก�รเด็กม�ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับคว�มสนใจ	 และคำ�นึงถึงสุขภ�พ	 คว�มพร้อมของ

เด็กเป็นหลัก	 โดยมีรูปแบบก�รจัดแบบครอบครัวเดี่ยวแต่อ�จเข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	 

เพร�ะต้องก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ของบ้�นเรียนแต่ละบ้�น	 เพื่อให้ได้แนวท�งและวิธีก�รท่ีดี	

น่�สนใจนำ�ไปปรับใช้	 ให้เด็กได้มีประสบก�รณ์ได้พูดคุย	 กับครอบครัวอื่น	 ตลอดจนก�รนำ�เด็กไปออกค่�ยภ�ษ�อังกฤษ	

ก�รนำ�เสนอง�น	ก�รเป็นมัคคุเทศก์ให้นักท่องเที่ยวต่�งช�ติ
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 กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มประสบกำรณ์ จัดเป็นกลุ่มประสบก�รณ์	 จำ�นวน	 ๖	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	

คณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์	 ภ�ษ�ไทย	 ภ�ษ�อังกฤษ	 ง�นอ�ชีพ	 และ	 เรื่องของตนเอง	 (โดยบูรณ�ก�รส�ระสุขศึกษ�	

สังคมศึกษ�	 ศิลปะ)	 บิด�ม�รด�เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้เองในบ�งกลุ่มประสบก�รณ์	 และจัดห�หรือจ้�งครูพิเศษ	 ม�สอน 

เพิ่มเติม	เช่น	สอนดนตรี	(เปียนโน	อกุเลเล่	ขลุ่ย	ฯลฯ)	ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ	โดยครูช�วต่�งช�ติ	ซึ่งเด็กจะเป็นคนเลือก

ครทูีเ่ข้�มสอนเอง	จดักำรเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนเรยีนรูต้ำมธรรมชำต ิต�มท่ีเสนอไว้ในแผนก�รจดัก�รศกึษ�	มกี�รมอบหม�ยง�น 

ในบ�งโอก�ส	 เช่น	 ให้ร่วมเป็นวิทย�กรในก�รจัดกิจกรรมค่�ยภ�ษ�อังกฤษ	 ก�รแสวงห�คว�มรู้จ�กสื่อเทคโนโลยี 

ที่สนใจ	 และสรุปองค์คว�มรู้ผ่�นสื่อรูปภ�พ	 ต�มลำ�ดับคว�มคิดพร้อมบรรย�ยประกอบเป็นภ�ษ�อังกฤษ	 เปิดโอก�ส 

ให้เดก็ร่วมกจิกรรมกบับคุคลอืน่	ต�มคว�มเหม�ะสมกบัโอก�ส	มกีระบวนก�รจดักจิกรรมเพือ่ปลกูฝังคว�มมจีติส�ธ�รณะ

ผ่�นกิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์	 เช่น	 เข้�ร่วมกิจกรรมค่�ยอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ก�รเก็บขยะ	 

ก�รปลูกข้�วไร่	ก�รให้อ�ห�รสัตว์เลี้ยง	ฯลฯ	

	 ก�รกำ�หนดต�ร�งเรียนรู้	 วันจันทร์	 วันพุธ	 วันศุกร์	 ช่วงบ่�ยเรียนภ�ษ�อังกฤษกับครูต่�งช�ติ	 หรือครูที่จ้�ง 

ม�สอนเพิม่เตมิช่วงเช้�	เรยีนภ�ษ�ไทยวนัองัค�รและพฤหสัเรยีนกลุม่ประสบก�รณ์ท่ีเหลอื	แต่ไม่ได้กำ�หนดต�ยตวั	ส�ม�รถ

ปรับเปลี่ยนได้ต�มสถ�นก�รณ์	

	 มีก�รติดต่อกับบ้�นเรียนที่จัดก�รศึกษ�ในระดับเดียวกัน	หรือคนละระดับ	ทั้งในจังหวัด	ต่�งจังหวัด	ต่�งภ�ค	

โดยนำ�เด็กไปพักที่บ้�นด้วยกัน	ให้เด็กได้มีโอก�สเล่น	ทำ�กิจกรรม	เรียนรู้วิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของครอบครัวที่เยี่ยมเยือน	

โดยมกี�รป้อนคำ�ถ�มเพือ่ดคูว�มคดิ	คว�มรูท้ีเ่กดิจ�กก�รเข้�ร่วมกจิกรรม	ให้ข้อเสนอแนะ	กระตุน้ให้เกดิคำ�ถ�มข้อสงสยั	

และก�รค้นห�คำ�ตอบโดยผ่�นก�รพูดคุยและก�รแสวงห�คำ�ตอบ

	 บ้�นเรียนจัดสื่อแหล่งเรียนรู้	 โดยจัดเป็นมุมหนังสือ	 จัดวัสดุอุปกรณ์ก�รเรียนไว้พร้อม	 มีเครื่องคอมพิวเตอร	์

เครือ่งพริน้	โทรศพัท์มอืถอื	แทบ็เลต็	เครือ่งดนตร	ีก�รโหลดแอพพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วกบัหนงัสอืเรยีน	หนงัสอืเสรมิให้ส�ม�รถ

เปิดเรียนได้ต�มคว�มสนใจ	คุณพ่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้โปรแกรม	ก�รเขียนโปรแกรมสร้�งรูปก�ร์ตูน	ครูสอนดนตรี	

สอนเปียโน	สอนขลุ่ย	ครูสอนภ�ษ�อังกฤษช�วต่�งช�ติ	สอนภ�ษ�อังกฤษ	ฯลฯ

	 บ้�นเรยีนใช้สือ่ก�รเรยีนรูท้กุรปูแบบทัง้หนงัสอื	เอกส�ร	คอมพวิเตอร์	สือ่ก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทยีม	DLIT 

ม�ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 เน้นก�รเรียนรู้จ�กสื่อ	 Utub	 ก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริงในเรื่องของตนเอง	 เด็กได้เรียนรู้ 

จ�กบคุคลภ�ยนอกทกุวนั	เพร�ะตดิต�มผูป้กครองไปทำ�กจิกรรมนอกบ้�น	โดยเฉพ�ะก�รเข้�ร่วมกจิกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 

กิจกรรมในวันสำ�คัญต�มประเพณีและวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ วิธีก�รวัดและประเมินผล	๒	ลักษณะ	คือ

	 ๑.		ประเมนิโดยครอบครวัเอง	โดยก�รสงัเกตพฤตกิรรมในก�รทำ�ง�น	ก�รตัง้คำ�ถ�ม	ก�รให้	ลงมอืทำ�ง�น	อ่�น	

เขียน	นำ�เสนอเร่ืองทีเ่ขยีนประกอบก�รว�ดภ�พ	ซึง่เดก็จะมคีว�มส�ม�รถสงูในก�รนำ�เสนอคว�มคดิของตนเองเป็นลำ�ดบั

ภ�พและเรื่องโดยใช้ภ�ษ�อังกฤษ

	 ๒.		ประเมินร่วมกับสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ภูเก็ต	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมิน	 โดย 

ก�รสัมภ�ษณ์	ก�รพูดคุย	ก�รให้นำ�เสนอง�น	ก�รจัดนิทรรศก�รผลง�น
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	 เครื่องมือที่ใช้	 ใช้แบบประเมินผลง�น	 และข้อคำ�ถ�มเพื่อก�รสอบถ�มกำ�หนดไว้คะแนนเป็นเกรดใน 

กลุ่มประสบก�รณ์แบบผ่�น	กับ	ไม่ผ่�น	ในก�รประเมินกิจกรรมที่ทำ�ร่วมในชุมชน	เช่น	วันสงกร�นต์	ก�รประดิษฐ์สิ่งของ

เครื่องใช้จ�กขยะ	ฯลฯ	มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน	โดยกำ�หนดประเมินร่วมกับสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�และก�รกำ�หนดในก�รส่งร่องรอยหลักฐ�นทุก	ๆ	ปี	 ในเดือนธันว�คม	 เพื่อให้ได้ข้อมูลสำ�หรับก�รจัด

ทำ�ร�ยง�นผลและตัดสินคุณภ�พผู้เรียน	โดยมีผู้รับผิดชอบลงม�ประเมินผลที่บ้�น	๒-๓	เดือนต่อครั้ง	สำ�หรับครอบครัว

มีก�รประเมินผู้เรียนทุกครั้งหลังก�รเรียนรู้	 เพร�ะต้องก�รให้ได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีก�รเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ 

แก่ผู้เรียน	ได้นำ�ผลจ�กก�รพดูคยุ	สงัเกตพฤติกรรม	ก�รสร้�งชิน้ง�น	สะท้อนให้เดก็รูแ้ละห�ตวัอย่�งทีด่มี�ให้เปรยีบเทยีบ

จ�กสื่อต่�ง	โดยให้นักเรียนเปรียบเทียบเอง	กระตุ้นให้อย�กทำ�ว่�ถ้�ต้องก�รให้ดีเท่�ตัวอย่�งหรือดีกว่�ควรทำ�อย่�งไร

	 ได้ทดสอบ	O-NET	ในชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๖	เพร�ะต้องก�รทร�บถึงพัฒน�ก�รคว�มส�ม�รถด้�นก�รเรียนรู้

ของเดก็เมือ่เปรียบเทยีบกบัม�ตรฐ�นตวัชีว้ดัของหลกัสตูร	ได้รูจ้กัข้อสอบ	และบรรย�ก�ศของห้องสอบ	มผีลก�รประเมนิ

อยู่ในระดับดี	มีค่�คะแนนทุกกลุ่มส�ระสูงกว่�ค่�เฉลี่ยระดับประเทศ	ดังนี้ภ�ษ�ไทย	๖๓.๒๕	คณิตศ�สตร์	๖๐.๐๐	ภ�ษ�

อังกฤษ	๙๒.๕๐	วิทย�ศ�สตร์	๔๔	และสังคมศึกษ�	๕๕

	 ร่องรอยผลที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้	 เช่น	 ง�นออกแบบสิ่งประดิษฐ์	 ท่ีเก่ียวกับหุ่นยนต์	 ก�รสร้�งก�ร์ตูน	 2D	 

ก�รสร้�งภ�พยนตร์สั้น	 ภ�พว�ด	 ง�นปั้น	 ก�รเขียนเรื่องร�วจ�กภ�พ	 ก�รเขียนโปรแกรมสร้�งรูปก�ร์ตูน	 แอนิเมชั่น	 

ก�รเล่นดนตรีและรวบรวมผลง�นผ่�นสื่อ	 ภ�พถ่�ย	 บันทึกวีดีโอ	 บันทึกประจำ�วันสั้น	 ๆ	 ครอบครัวจัดทำ�ร�ยง�น 

ผลก�รจัดก�รศึกษ�	 โดยนำ�ผลก�รประเมินจ�กคณะกรรมก�รประเมินร่วมกับ	สพป.ส่วนหนึ่งและจ�กผลก�รประเมิน

โดยครอบครัวเอง	ร�ยง�นต่อ	สพป.ปีละ	๑	ครั้ง

 ควำมภำคภูมิใจของครอบครัวมีคว�มสุขกับก�รจัดก�รศึกษ�ให้เด็ก	 เด็กก็มีคว�มสุขในก�รเรียนรู ้	 

ได้เหน็พฒัน�ก�รของลกูทีจ่ดัก�รด้วยตนเองอย่�งชดัเจน	เหม�ะสม	มคีว�มส�ม�รถในก�รรเิริม่ทำ�ง�น	ตัง้แต่ก�รว�งแผน	

ก�รลงมือทำ�และก�รนำ�เสนอผลง�นเป็นลำ�ดับขั้นตอน	เด็กมีกระบวนก�รทำ�ง�นเป็นลำ�ดับขั้นตอน	ส�ม�รถตัดสินเลือก

ได้ด้วยตนเอง	

 ปัญหำ/อุปสรรค	 ๑)	 ก�รประส�นง�นเกี่ยวกับตัวผู้เรียนไม่ได้รับก�รบริก�รในเรื่องที่บ้�นเรียนต้องก�ร	 

โดยเฉพ�ะหน่วยง�นของรัฐ	เช่น	วิทย�ลัยเทคนิค	วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�	หรือโรงเรียนมัธยมศึกษ�ชั้นนำ�ในจังหวัด	ปฏิเสธ

ที่จะให้เด็กเข้�ร่วมกิจกรรม	ที่ต้องก�รเพิ่มเติมเทคนิควิธีก�รในเรื่องเทคนิคต่�ง	ๆ	

	 ๒)	คว�มไม่ต่อเนือ่งของผูร้บัผดิชอบจ�กหน่วยง�นทีร่บัผดิชอบ	ทำ�ให้ก�รสือ่ส�รสร้�งคว�มเข้�ใจไม่เป็นไปต�ม

คว�มค�ดหวัง	บ้�นเรียนจึงต้องพึ่งพ�ตนเอง	ก�รรวมกลุ่มเพื่อห�แนวท�งที่เหม�ะสม	ม�กกว่�จะได้รับคำ�ปรึกษ�ชี้แนะ

 ข้อเสนอแนะ	 ๑)	 ก�รมอบหม�ยง�นให้ผู้รับผิดชอบบ้�นเรียนระดับ	 สพป.ควรคำ�นึงถึงคนที่มีจิตบริก�ร	 

เข้�ใจง�นได้ง่�ย	ชดัเจนมองภ�ระง�นในลกัษณะของก�รบรูณ�ก�รไม่แยกส่วนของก�รปฏบิตั	ิ๒)	หน่วยง�นทีร่บัผดิชอบ	

ควรศกึษ�ข้อกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบับ้�นเรยีน	และสือ่ส�รสร้�งคว�มเข้�ใจทีช่ดัเจนในท�งก�รปฏบิตัเิพือ่ไม่เกดิข้อกงัข�	

๓)	สร้�งข้อตกลงในก�รจัดก�รศึกษ�ของบ้�นเรียนร่วมกันระหว่�งบ้�นและหน่วยง�นที่รับผิดชอบ
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๑๓ ครอบครัวมุ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

	 ตอนลูกเรียนอยู่	ป.๓	พบว่�เด็กถูกทิ้งไว้ในห้องเรียน	ไม่มีครูดูแล	เด็กใน

ห้องจะส่งเสียงดัง	ก�รคัดเลือกเด็กเข้�เรียนไม่เป็นไปต�มเกณฑ์ที่โรงเรียนกำ�หนด	

และพบว่�วิช�ภ�ษ�องักฤษ	โรงเรยีนให้สถ�บนัอืน่เข้�ม�ประมลูเพือ่สอนวชิ�ภ�ษ�

องักฤษ	เรียนอ�ทติย์ละ	๒วนั	ๆ 	ละ	๑	ชม.	คว�มรบัผดิชอบของ	ครนู้อย	สัง่ก�รบ้�น

ม�กเกินไป	ส่งแล้วครไูม่ตรวจก�รบ้�น	ไม่ตอบโจทย์ก�รเรยีนก�รสอน	จงึได้ปรกึษ�

กับคนรู้จักห�รือก�รเรียน	 โรงเรียนเอกชน	 แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์อีก	 ต่อม�ได้รู้จัก 

กับคนที่เคยจัดก�รเรียนก�รสอนแบบโฮมสคูล	และได้พบปะกับกลุ่มบ้�นเรียนอื่น	

พูดคยุกนัจงึได้มคีว�มคดิทีจ่ะจดัก�รศกึษ�แบบ	บ้�นเรยีน	จงึได้ศกึษ�ร�ยละเอยีด

ก�รจดัก�รศึกษ�โดยครอบครวั	และตอบโจทย์ชวีติของครอบครวั	จงึเป็นเหตผุลในกำร 

จัดกำรศึกษำของครอบครัวมุ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมำย เพื่อตอบโจทย์ของกำรด�ำเนิน

ชีวิตของครอบครัว	 เด็กไม่ต้องต่ืนแต่เช้�มืดเพื่อไปโรงเรียน	 เพร�ะครอบครัว 

ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับก�รขนส่ง	ก�รทำ�ง�นบ�งครั้งต้องกลับมืดคำ่�	ทำ�ให้เวล�ในก�รดำ�เนินชีวิตของครอบครัวไม่สะดวก	

	 บ้�นเรยีน	ม	ุโดยคณุพ่อ	น�ยธนวฒัน์	มรุธ�ธญัลกัษณ์	คณุแม่น�งชตุกิ�ญจน์	มรุธ�ธญัลกัษณ์	วฒุทิ�งก�รศกึษ�	

ศึกษ�ศ�สตร์บัณฑิต	อ�ยุ	๕๓	ปี	อ�ชี	ธุรกิจส่วนตัว	ซึ่งเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ให้กับเด็กช�ย	ชุติพนธ์	มุรธ�ลักษณ์	ระดับชั้น	

ป.๔	ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๗	ปัจจุบันเรียนกำ�ลังเรียนอยู่ชั้น	ม.๑

 แผนกำรจัดกำรศึกษำ ครอบครัวได้ปรึกษำกับคนที่เคยจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวมำแล้วและมีเครือข่ำย

บ้ำนเรียนคอยแนะน�ำ	 โดยดูจ�กก�รดำ�เนินชีวิตของครอบครัวตัวเองเป็นหลัก	แล้วน�ำมำปรับใช้ในกำรจัดท�ำแผนให้

สอดคล้องกับกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน มีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ จัดแบบครอบครัวเดี่ยว	แต่มีก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

กับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	ๆ	บ้�งเพื่อต้องก�รให้เด็กมีสังคม	

 กำรจดักำรเรยีนกำรสอน	กระบวนก�รจดักำรเรยีนรูม้ำรดำเป็นผูจ้ดักำรเรยีนรู ้กำรจดักลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 

ปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรยีนรู/้ตัวชีว้ดัไปสูก่�รปฏบัิต	ิโดยจดัเป็นกลุม่ประสบกำรณ์ ได้แก่กลุม่วชิ�ก�ร	ภ�ษ�

อังกฤษ	ภ�ษ�ไทย	คณิตศ�สตร์	ภ�ษ�จีน	กลุ่มก�รเรียนรู้ทักษะวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้ 

ในแต่ละวัน	ใช้ตำรำงเรยีนจำกชีวติประจ�ำวนัในแต่ละกลุม่ประสบกำรณ์ ได้ใช้เวล�เตม็ท่ีกบักจิกรรมท่ีสนใจ	หรอืได้เรยีน

อย่�งต่อเนือ่งในวชิ�ทีต้่องก�รเรียนรู้ให้จบกระบวนก�ร	เช่น	ก�รทดลองต่�ง	ๆ 	หรอืก�รตดัต่อคลปิวดีโีอ	ในแต่ละวนัจะมกี�ร

กำ�หนดเรือ่งทีจ่ะเรียนไว้	แล้วมกี�รตรวจสอบจ�กผูป้กครองอกีครัง้	บ�งวนัออกไปเรยีนรูข้้�งนอกบ้�นพร้อมกบัผูป้กครอง

สำ�หรบัก�รเรยีนรูใ้นร�ยวชิ�ทีต้่องก�รเน้นเป็นพิเศษ	เช่น	คณติศ�สตร์	มอี�จ�รย์ม�สอนทีบ้่�น	ภำษำองักฤษไปเรยีนกบัครู
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สอนพิเศษ	ก�รห�ข้อมลูเพิม่เตมิเรยีนจ�ก	YouTube	ก�รเรยีนรูร่้วมกลุม่ครอบครวั	เครอืข่�ย	สถ�นศกึษ�ชมุชน	ท้องถิน่ 

ต่�ง	ๆ 	มีก�รเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวอื่น	ชุมชน	เช่น	ร่วมจัดทำ�ส�รคดีสิ่งแวดล้อม	ก�รพูดโชว์ในง�นประจำ�จังหวัด	ก�รดู

หนัง	ฟังเพลง	ร่วมกันกับครอบครัว	เพื่อดึงเนื้อห�	ม�พูดคุย	แนะนำ�ในสิ่งที่ดีและไม่ดี	ก�รคิดวิเคร�ะห์บทบ�ทก�รแสดง	

กิจกรรมปั่นเล่�เรื่องเมืองถล�ง	กีฬ�ว่�ยนำ้�	เรียนพุทธศ�สน�ในวัด	

	 ก�รจดักจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	ผูเ้รยีนได้มโีอก�สบวชเณร	ก�รเรยีนรูก้�รปฏบิตังิ�นร่วมกนั	เช่น	ก�รปลกูพชืผกั

สวนครัว	ก�รแสดงในง�นต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รแสดงทอล์คโชว์

	 ก�รจดับรรย�ก�ศ	ส่ือ แหล่งเรยีนรู ้สภ�พแวดล้อมท้ังภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	เพือ่ให้เกดิก�รเรยีนรู	้ท่ีพกัอ�ศยั

เป็นบ้�นเดีย่วในหมูบ้่�น	จงึมคีว�มพร้อมในก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	กำรจดัหำสือ่ หนงัสอื เอกสำร คอมพวิเตอร์ 

สื่อทำงไกล เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ มีหนังสือจ�กรุ่นพี่ที่เรียนในระบบนำ�ม�ให้เรียนเพิ่มเติม	 ศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติม	 

เรียนจ�ก	 YouTube	 ในด้�นเทคโนโลยี	 ก�รตัดต่อคลิปต่�ง	 ๆ	 ก�รดูหนัง	 ฟังเพลงก�รเรียนรู้จ�กร�ยก�รวิทย�ศ�สตร์	

สำ�หรับก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ชุมชน	ท้องถิ่น	และสถ�นที่ต่�ง	ๆ	จะเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริงใน

ก�รเข้�ไปร่วมกิจกรรมในวัด	ร่วมทำ�คว�มสะอ�ด	ปลูกผักสวนครัว	

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ครอบครัวได้กำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยด ู

จ�กก�รร�ยง�นก�รเรยีน	และจดักจิกรรม	open	house	นำ�เสนอง�นของแต่ละบ้�นเรยีน	โดยส่งเอกส�รร�ยง�นผล	ครัง้ที	่๑ 

เดือนมิถุน�ยนของปี	ครั้งที่	๒	เดือนมกร�คมของปี	มีกำรก�ำหนดกำร ให้คะแนนหรือเกรด จำกกำรวัดและประเมินผล

ผู้เรียนตำมกลุ่มประสบกำรณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	มีก�รนำ�ผลที่ได้จ�กก�รวัดและ

ประเมินผลก�รเรียนรู้	 ม�สะท้อนให้ผู้เรียนเพื่อทร�บ	 และนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงก�รเรียนก�รสอน	 โดยนำ�คำ�แนะนำ�	 

จ�กคณะกรรมก�รประเมนิฯ	ในส่วนทีต้่องปรบัปรงุ/เพิม่เตมิ	ม�ดำ�เนนิก�รต�มคำ�แนะนำ�	ผูเ้รยีนได้จดัทำ�ร่องรอยผลทีเ่กดิ 

จ�กก�รเรียนรู้	ได้แก่	คลิปวีดีโอ	เอกส�รจ�กก�รเรียนกับครูพิเศษ	เอกส�รวัดผลก�รเรียนจ�กครูพิเศษ

	 ครอบครวัมกี�รจดัทำ�เอกส�รเป็นรปูเล่มเพือ่ร�ยง�นผลก�รบรหิ�รจดัก�ร	ปัญห�	อปุสรรค	และผลก�รเรยีนรู้ 

ของผู้เรียนในรอบปีก�รศึกษ�	ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เพื่อก�รตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียน	

 ควำมควำมภำคภูมิใจของครอบครัว	มีคว�มสุข ลูกมีควำมสุข	ตอบโจทย์ก�รดำ�เนินชีวิต	มีคว�มกล้�ในก�ร

แสดงออก	มีคว�มจำ�และสม�ธิที่ดี	

 ข้อเสนอแนะ	 บ้�นเรียนที่จะขอจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ควรให้ศึกษ�ร�ยละเอียดและคว�มพร้อม 

ของครอบครัวก่อน
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๑๔ ครอบครัวมากาสะ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

	 ลูกเป็นคว�มรับผิดชอบหลักของพ่อแม่	 เด็กซึมซับแบบอย่�งจ�ก 

คนใกล้ชดิ	พ่อแม่จะอยูใ่กล้ชดิลกูม�กทีส่ดุ	จะรู้ดีว่�ลกูมคีว�มต้องก�รและพฤตกิรรม

อย่�งไร	ต้องก�รพัฒน�จริยธรรมนำ�คว�มรู้	คนที่มีคว�มรู้อ�จนำ�คว�มรู้ไปในท�ง 

ทีผ่ดิ	จงึต้องนำ�จรยิธรรมเพือ่สอนให้ลกูแสดงออกม�ในสิง่ทีด่งี�ม	ต้องก�รใช้หลกัก�ร

ศ�สน�ควบคูก่บัก�รปลกูฝังจรยิธรรมอสิล�มเน้นหลกัศ�สน�ทีจ่ำ�เป็นและเป็นก�ร

หล่อหลอมบุคลิกสำ�คัญของลูก	 เน้นให้ลูกเป็นคนดี	 วัยเด็กเป็นวัยแห่งก�รเรียนรู้	

ส�ม�รถจัดก�รเรียนรู้ให้ต�มควำมถนัดและควำมสนใจของลูก ให้ลูกได้ค้นคว้ำ

และส่งเสริมควำมถนัดของลูก เป็นเหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำ	 ของครอบครัว 

ม�ก�สะ	 ซึ่งมีคุณพ่อน�ยเกษม	 ม�ก�สะ	 ปัจจุบันอ�ยุ	 ๔๒	 ปี	 วุฒิท�ง 

ก�รศึกษ�	 ปริญญ�ตรี	 น�งส�วสุม�ลี	 ยอดระบำ�	 ปัจจุบันอ�ยุ	 ๓๙	 ปี	 วุฒิท�ง 

ก�รศึกษ�ชั้นมัธยมศึกษ�ป ีที่ 	 ๖	 อ�ชีพธุรกิจส ่วนตัว	 ผู ้ เรียนน�งส�ว 

อ�ฟ�	 ม�ก�สะ	 ซึ่งมีคว�มสนใจและคว�มถนัด	 ในด้�นภ�ษ�อังกฤษ/ภ�ษ�อ�หรับ/ภ�ษ�ฝรั่งเศส/มล�ยู	 และวิช�

ศิลปะ	 ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียนเรียนสวนสันติ	 (โรงเรียนเอกชน)	 สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�เอกชน	

กรุงเทพมห�นคร	 ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๑-๓	 และได้ม�ขอจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวตั้งแต่ภ�คเรียนที่	 ๑	 

ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๒	 ในระดับชั้น	 ป.	 ๔-๖	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 ๑-๓	 ภ�คเรียนท่ี	 ๑	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๕	 และ

ปัจจุบันระดับชั้น	 ม.๔-๖	 ได้รับอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ในสังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยม	

เขต	๑๔	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๐ โดยมีจุดมุ่งหมำย เพื่อต้องกำรให้ลูกเป็นคนดี มีควำมรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและสังคม	ไม่เน้นคว�มเก่ง	ต้องก�รให้เข�ค้นพบตนเอง

 แผนกำรจัดกำรศึกษำ ครอบครัวจัดท�ำเองโดยศึกษำตัวอย่ำงจำกคนท่ีท�ำมำก่อน และร่วมกับโรงเรียน

พัฒนำทักษะเคเอสเอส	 ม�ปรับต�มปรัชญ�และจุดมุ่งหม�ยของตนเอง	 และสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รลงไปช่วยจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�	ซึ่งมีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยว  

แต่อ�จเข้�ร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวัอืน่	ๆ 	บ้�งเพร�ะเหน็ว่�ครอบครวัแต่ละครอบครวัมคีว�มหล�กหล�ย 

ทำ�ให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน	 และส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ในก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับลูกได้	 และปรับ 

รูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสูก�รปฏิบัติ	 โดยจัดเป็นกลุ่มประสบกำรณ์ จ�ำนวน ๕ กลุ่ม	 ได้แก	่ 

๑)	 กลุ่มประสบก�รณ์อิสล�มศึกษ�	 ๒)	 กลุ่มประสบก�รณ์ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ๓)	 กลุ่มประสบก�รณ์ 

ก�รเรียนรู ้วรรณคดีและวัฒนธรรมอ�หรับ	 ๔)	 กลุ ่มประสบก�รณ์พัฒน�อ�ชีพและเรียนรู ้ กับครอบครัว	 

๕)	กลุ่มประสบก�รณ์กิจกรรมจิตอ�ส�
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มำรดำเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ โดยจัดหำและจ้ำงครูสอนพิเศษวิชำภำษำอังกฤษ 

คณิตศำสตร์ ภำษำอำหรับ	 และมีกิจกรรมเข้�ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มครอบครัวและเครือข่�ยบ้�นเรียน	 ในระยะแรก

ครอบครัวจัดก�รเรียนรู้เป็น	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ตั้งแต่ระดับประถมศึกษ�ปีที่	๑-๖	หลังจ�กที่ขึ้นชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๑	

ม�รด�เหน็คว�มสนใจของลกูทีช่อบอ่�นหนงัสอื	จงึจดักจิกรรมให้เข�รกัก�รอ่�น	โดยม�รด�อ่�นให้ฟัง	และเป็นทีป่รกึษ�	

ป้อนคำ�ถ�มจ�กเร่ืองทีอ่่�น	เน้นด้�นภ�ษ�	และศลิปะ	ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรยีนรูใ้นแต่ละวนั	มกีำรจดัตำรำงกำรเรยีนรู้ 

ในแต่ละวัน	โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์	และกิจกรรมละหม�ดทุกวัน	วันละ	๔	ครั้งเวล�	๐๕.๓๐-๐๖.๐๐	น.	เวล�	๑๒.๓๐- 

๑๓.๐๐	น.	เวล�	๑๘.๐๐-๑๙.๐๐	น.	และ	๑๙.๓๐-๒๐.๐๐	น.	ช่วงเวล�	๐๗.๐๐-๑๒.๐๐	น.	จะอ่�นและท่องจำ�อลักรุะอ�น 

เรียนคณิต/ไทย	 วิทย์	 อังกฤษ	 วันศุกร์ทำ�แบบฝึกหัด	 บ่�ยโมงถึงบ่�ยส�ม	 กิจกรรมก�รเรียนรู้กับครอบครัว	 (ทำ�กับข้�ว	

ซื้อของ)	 วันเส�ร์อ�ทิตย์	 ให้ศึกษ�ค้นคว้�	 เรียนรู้ด้วยตนเองร�ยวิช�ที่ต้องก�รเน้นเป็นพิเศษก็จะมีก�รเรียนรู้ร่วมกับ 

กลุ่มครอบครัว	 ครูจ้�งสอนและบุคคลเจ้�ของภ�ษ�	 โดยเน้นภ�ษ�อังกฤษ	 ก�รเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว	 เครือข่�ย	 

สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นต่�ง	ๆ	จะเรียนรู้กับเครือข่�ยครอบครัว	และเรียนรู้จ�กมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

	 ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 ครอบครัวไม่ได้จัดจัดกิจกรรมลูกเสือ	 เนตรน�รี	 ยุวก�ช�ด แต่จัดแนะแนว 

โดยมำรดำให้ค�ำปรึกษำในทุกเรื่อง	ทั้งก�รเรียนและเรื่องต่�ง	ๆ	เช่น	สนใจเรียนภ�ษ�	ม�รด�	ก็จัดห�ให้	ทำ�ให้ผู้เรียน

ถนดัภ�ษ�	ส�ม�รถเรยีนได้ถงึ	๓	ภ�ษ�	ส่วนกจิกรรมเพ่ือสังคมและส�ธ�รณประโยชน์	จะเข้�ร่วมกจิกรรมค่�ยภ�ษ�อังกฤษ 

กิจกรรมค่�ยสตรีแห่งธรรมเกี่ยวกับม�รย�ท	 คุณธรรม	 ก�รเป็นแบบอย่�งที่ดีแก่สังคมเพื่อนมนุษย์	 นอกจ�กนี้ยังสอน

หนังสือให้เด็กด้อยโอก�ส	พม่�	กะเหรี่ยงที่เชียงใหม่	สอนภ�ษ�อ�หรับที่บ้�น

 สือ่/แหล่งเรยีนรู/้ภมูปัิญญำ	จดับรรย�ก�ศก�รเรยีนรูร่้วมกบัครอบครวั	โดยมมี�รด�เป็นทีป่รกึษ�	และเรยีนรู้ 

กับเจ้�ของภ�ษ�	 โดยจัดต�มคว�มสนใจ	 เน้นก�รอ่�น	พูดคุย	 และอธิบ�ย	 ให้อ่�นแล้วม�คุยให้ม�รด�ฟัง	 มีก�รบันทึก	

หลังจ�กนั้น	ก็พ�ไปดูสถ�นที่จริง ใช้สื่อต�ำรำเรียนของมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง คอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือ

นทิำนทีเ่ป็นภำษำองักฤษ และเรยีนรูจ้ำก ยทููป ก�รสอนศลิปะ	ก�รผลติสิง่ของจิว๋	มกี�รเรยีนรูจ้�กสือ่บคุคล ภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ชุมชน	ท้องถิ่นและสถ�นที่ต่�ง	ๆ	เช่น	เรียนรู้จ�ก	น�งส�วจิร�ภรณ์	จันทร์แก้ว	วิช�คณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์	

วิทย�ศ�สตร์ทัว่ไป	และเทคโนโลย	ี	เรยีนกบัน�งส�วฮสุม�	มะหะหมดั	ภ�ษ�อ�หรบั	Mr.Aishah	moeller	ผูช่้วยพย�บ�ล	

ห้องสมุดประช�ชนภูเก็ต	พิพิธภัณฑ์เด็ก	โรงเรียนพัฒน�ทักษะเคเอสเอส	บ้�นภ�ษ�อังกฤษ	ฟิวไอ	กรุงเทพมห�นคร	และ

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
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 กำรวดัและประเมินผลกำรเรยีนรู ้วดัและประเมนิผลควำมก้ำวหน้ำของผูเ้รยีนทัง้กลุม่ประสบกำรณ์ รวมทัง้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้วยวิธีกำรประเมินจำกเอกสำรร่องรอย หลักฐำน ชิ้นงำน 

VDO	ภ�พน่ิง	ก�รกำ�หนดก�รให้คะแนนหรอืเกรด	จ�กก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนต�มกลุม่ส�ระหรอืกลุม่ประสบก�รณ์	

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	มีก�รกำ�หนดนำ้�หนักแต่ละกลุ่มประสบก�รณ์	คือ	อิสล�มศึกษ�	

๓๐%	ภ�ษ�ไทยและต่�งประเทศ	๓๐%	ก�รเรียนรู้วรรณคดีอ�หรับ	๓๐%	ก�รเรียนรู้อ�ชีพและก�รเรียนรู้กับครอบครัว	

๑๐%	กิจกรรม	 จิตอ�ส�	 ผ่�น/ไม่ผ่�น	 ก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน	 ครอบครัวไม่ได้กำ�หนด	 

จะประเมินต�มคว�มพร้อมของผู้เรียน	เมื่อเห็นว่�ลูกมีคว�มพร้อมก็ขอประเมิน	และมีก�รนำ�ผลก�รเรียนม�สะท้อนเพื่อ

ปรับปรุง	ร่องรอยที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ครอบครัวจะให้ผู้เรียนจัดทำ�บันทึกก�รเรียนรู้ในสมุด	เช่น	คว�มประทับใจ	เวล� 

ไปศกึษ�นอกสถ�นที	่ก�รศกึษ�แหล่งเรยีนรู	้ก�รจดัเกบ็ชิน้ง�น	ก�รจดัทำ�โครงง�นภ�ษ�องักฤษ	Post	ลงใน	Instragram	 

ก�รจัดทำ�เอกส�รเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	 ครอบครัวมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รเรียนรู ้ 

ของผูเ้รียนในรอบปีก�รศกึษ�	ให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�ภเูกต็	เพือ่ตดัสนิผลทีผ่่�นม�ไม่ค่อยเจอปัญห�	

โดยจะรวมกลุม่บ้�นเรยีนม�พดูคุยกนัทกุวนั	และส�ม�รถแก้ปัญห�ได้	ควำมควำมภำคภมูใิจของครอบครวั ลกูมคีวำมสขุ 

ทีไ่ด้เรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นเองชอบและถนดั	สร้�งสิง่ทีดี่ง�มให้กบัสงัคม	และเป็นคนดคีรอบครวัมคีว�มสขุกบัก�รท่ีได้ดแูลลกู	ๆ  

เป็นตัวของตัวเอง	มีคว�มรับผิดชอบ	ช่วยเหลือตนเองได้
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๑๕ ครอบครัวเหี้ยมหาญ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว เหี้ยมหำญ 

ครอบครัวเป็นครอบครัวที่นับถือศำสนำอิสลำม และเน้นในกำรใช้

คุณธรรมน�ำชีวิต	 ต้องก�รพัฒน�เด็กให้มีชีวิตที่มั่นคงท�งจิตใจ	 และ

สร้�งคว�มรกั	คว�มสมัพนัธ์ในบ้�น	เพือ่ลดปัญห�ท�งสงัคม	กค็อื	วถีิชีวติ 

ของครอบครัวต้องไปในท�งเดียวกัน	 โดยอยู ่บนพื้นฐ�นของก�ร 

ไม่บังคับจิตใจ	แต่สร้�งคว�มสุขบนคว�มถูกต้อง	เลยยกเอ�วิถีชีวิตเน้น

คุณธรรมนำ�ท�งในก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�	 ครอบครัวเลยจัดก�ร

ศึกษ�เองเพื่อให้เป็นไปต�มแนวท�งที่ต้องก�ร	 โดยมีจุดมุ่งหมำย เพื่อ

เน้นพัฒนำควำมสมบูรณ์ของมนุษย์ด้ำนศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และรักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มองก�รเรียนรู้ 

เป็นสิ่งจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินชีวิตในทุกมิติในทุกช่วงวัย	 และเน้นก�รพัฒน�เอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง	 ยืนหยัดได ้

ในทุกสังคมเป็นผู้ให้	และส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้	อยู่ในสังคมอย่�งมีคว�มสุข

	 ครอบครัว	เหี้ยมห�ญ	บิด�	น�ยสมคิด	เหี้ยมห�ญ	ม�รด�	น�งมยุรีย์	เหี้ยมห�ญ	วุฒิท�งก�รศึกษ�	ปริญญ�ตรี 

อ�ยุ	 ๔๓	ปี	 อ�ชีพ	 แม่บ้�น	 ผู้เรียน	 ด.ญ.สุชญ�	 เหี้ยมห�ญ	มีคว�มสนใจ/คว�มถนัดของผู้เรียน	 ชอบข�ยของ	 เริ่มต้น

จ�กก�รผลิตของเล่น	แล้วจำ�หน่�ยแกเพื่อนที่เรียนด้วยกัน	ปัจจุบันข�ยของผ่�นอินสต�แกรม	รับสินค้�ม�แล้วโพสผ่�น 

อินสต�แกรม	ปัจจุบันกำ�ลังเรียนอยู่	ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๖	ลูกเคยเรียนที่โรงเรียนอนุบ�ลอ่�วนำ้�บ่อ	สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศกึษ�ประถมศกึษ�ภเูกต็	ระดบัชัน้	อนบุ�ล	๑-๓	ได้รบัก�รอนญุ�ตให้จดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	ตัง้แต่ภ�คเรยีนที	่๑ 

ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๕	ระดับชั้นประถมศึกษ�	ปัจจุบันศึกษ�ชั้น	ป.๖

 แผนกำรจัดกำรศกึษำโดยครอบครวั ได้ศกึษำแผนของรุน่พี ่ๆ  ขัน้ตอนแรกอ่�นจ�กคูม่อื	ดตูวัอย่�ง	ช่วงแรก	ๆ  

เขยีนแผนไม่เป็น	เลยปรกึษ�คณุนิม่ในก�รจดัทำ�แผนในระดบัชัน้	ป.๑-๓	สำ�หรบั	ชัน้	ป.๔-๖	ครอบครวัส�ม�รถเขยีนแผน

ได้ด้วยตวัเอง	แล้วส่งให้เขตพ้ืนทีเ่ป็นคนพจิ�รณ�อนุญ�ต	รปูแบบกำรจดักำรศึกษำโดยครอบครวั จดัแบบครอบครวัเด่ียว 

แต่มกีำรเข้ำร่วมกจิกรรมกับครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวัอืน่ ๆ 	บ้�งโดยมเีหตผุลเพือ่พฒัน�ศกัยภ�พในด้�นทีล่กูต้องก�ร	

มคีว�มถนัดคว�มสนใจ	เพือ่ให้ลกูได้ประสบก�รณ์ทีแ่ตกต่�งมกี�รแลกเปลีย่นเรยีนรู	้มสีงัคมกบัเพือ่น	ๆ 	ขณะทคีรอบครวั

ก็ได้ประสบก�รณ์	มีคว�มรู้เพิ่มขึ้น	ส�ม�รถนำ�ม�ใช้และปรับใช้จัดก�รศึกษ�ให้ลูกตนเอง

 กำรจดักำรเรยีนรูข้องครอบครวัจัดเป็นกลุม่ประสบกำรณ์ ดงันี	้ช่วงชัน้ที	่๑	ป.๑-๓	จดัเป็น	๓	กลุม่ประสบก�รณ์	

คอื	๑)	กลุม่อสิล�มศกึษ�	๒)	กลุม่พฒัน�ทกัษะเคร่ืองมอืในก�รเรยีนรู	้๓)	กลุม่เรยีนรูก้บัครอบครวั	สำ�หรบัช่วงช้ันท่ี	๒	ป.๔-๖ 

จัดเป็น	๔	กลุ่มประสบก�รณ์	ได้แก่	๑)	กลุ่มอิสล�มศึกษ�	๒)	กลุ่มพัฒน�ทักษะเครื่องมือในก�รเรียนรู้	๓)	กลุ่มเรียนรู้ 

กับครอบครวั	๔)	กลุ่มคว�มชอบ	คว�มถนัด ผู้มีส่วนเกีย่วข้องในกำรจดักำรเรยีนรู ้คือ บดิำและมำรดำเป็นผูจ้ดักำรเรยีนรู้ 

เป็นหลัก มีกำรจัดหำและจ้ำงครูพิเศษมำสอน	ได้แก่วิช�คณิต	วิทย์	อังกฤษ	และสอนโดยภูมิปัญญ�ท้องถิ่นเฉพ�ะด้�น	 
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เช่น	เศรษฐกจิพอเพยีง	สือ่เทคโนโลย	ีครอบครวัมวีธิกี�รจดัก�รเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนต�มคว�มคว�มสนใจ	คว�มถนดั	คว�มส�ม�รถ 

เพื่อให้บรรลุต�มจุดมุ่งหม�ยที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว	 คือต้องก�รให้ลูกส�ม�รถช่วยเหลือ

ตนเองได้	อยู่ในสังคมอย่�งมีคว�มสุข	มีคุณธรรมต�มวิถีมุสลิม	ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้ในแต่ละวัน	แบ่งเป็น	๒	ช่วง 

คือ	ช่วงเช้ำ และช่วงบ่ำย กำรจัดตำรำงเรียนจะจัดแบบยืดหยุ่น	คือ	ในช่วงเช้�หลังเสร็จภ�รกิจง�นบ้�น	ก็จะให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้	ช่วงเช้�จะเป็นก�รเรียนวิช�ก�ร	๑-๒	ชั่วโมง	โดยก�รศึกษ�ด้วยตัวเอง	และก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�ที่ต้องก�รเน้น

เป็นพิเศษจะเรียนจ�กครูจ้�งสอนพิเศษที่จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน	๓	 วิช�	 ได้แก่	 วิช�คณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์	 และ 

ภ�ษ�องักฤษ	ช่วงบ่�ยจะเป็นก�รเรยีนต�มคว�มชอบ	คว�มถนดั	เช่น	ข�ยของ	ประดษิฐ์	โพสต์ข�ยของผ่�นอนิสต�แกรม	

ก�รเรียนรู้อสิล�มศกึษ�จะเรยีนจ�กครอบครวัและวทิย�กรอสิล�ม	ทกุวนั	และทกุวนัศกุร์ทีม่สัยดิ	ก�รเรยีนรูก้บัครอบครวั

จะเป็นก�รเรียนรู้วิถีชีวิตอิสล�มด้วยก�รพูดคุยกับพ่อแม่	 ก�รปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้�นอน	สำ�หรับก�รเรียนรู้

ร่วมกลุ่มครอบครัว	เครือข่�ย	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นต่�ง	ๆ 	พบปะกับเครือข่�ยครอบครัวสัปด�ห์ที่	๓	ของเดือน	เพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์	คว�มรู้	ระหว่�งครอบครัว	ส่วนเด็ก	ๆ	จะได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน	ทั้ง	เล่น	เรียน	และทำ�กิจกรรม	

หรือกิจกรรมอะไรก็ได้ต�มสถ�นก�รณ์

	 ก�รจดักจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	ครอบครวัปรบักจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน โดยบรูณำกำรสอดแทรกอยูใ่นกจิกรรม

กำรเรียนรู้ เช่น	 กิจกรรมช่วยเหลือคนพลัดถิ่นโรฮิงญ�	 ก�รช่วยเหลือให้เสื้อผ้�	 อ�ห�ร	 ก�รรับสอนคัมภีรอัลกุรอ่�น	 

ก�รเข้�ค่�ยคุณธรรมช่วงปิดภ�คเรียน	ก�รฟังบรรย�ย	ศ�สนธรรม	ก�รช่วยออกร้�นในง�นก�รกุศลของมัสยิด	ฯลฯ

 สื่อ แหล่งเรียนรู้ บรรย�ก�ศ	 และสภ�พแวดล้อมท้ังภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	 เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้	 โดยใช้

ธรรมช�ติที่มีอยู่ในบ้�น	 และรอบบ้�นเป็นสิ่งแวดล้อมต�มธรรมช�ติ	 สิ่งแวดล้อมที่เป็นวิถี/วัฒนธรรม	 เป็นแหล่งเรียนรู้ 

เป็นสื่อในก�รเรียนรู้	บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นบ้�น	บรรย�ก�ศวิถีวัฒนธรรมมุสลิมในชีวิตประจำ�วันเป็นแหล่งเรียนรู้	มีกำร

ใช้สื่อ หนังสือ เอกสำร คอมพิวเตอร์ สื่อทำงไกล เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต�ำรำเรียน	ต�มหลักสูตร 

แกนกล�งฯ	๒๕๕๑	หนังสืออ่�นเพิ่มเติม	หนังสือคู่มือต่�ง	ๆ 	สื่อคอมพิวเตอร์	ให้ลูกได้ค้นคว้�ห�คว�มรู้	ทีวีเพื่อให้ลูกได้รู้ 

สิ่งแวดล้อม	 ก�รเปลี่ยนแปลง	 สถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึน	 และมีก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดกับครอบครัว	 ก�รเรียนรู้ 

จ�กสือ่บคุคล	ภมูปัิญญ�ท้องถิน่	ชมุชน	ท้องถิน่	และสถ�นท่ีต่�ง	ๆ 	จะมกี�รพบปะกับเครอืข่�ยครอบครวัสปัด�ห์ท่ี	๓	ของเดอืน 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์	 คว�มรู้	 ระหว่�งครอบครัว	 ส่วนเด็ก	 ๆ	 จะได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน	ทั้ง	 เล่น	 เรียน	และทำ�

กิจกรรม	หรือกิจกรรมอะไรก็ได้ต�มสถ�นก�รณ์	มีก�รเข้�ค่�ยคุณธรรมตอนปิดเทอม	พ�นักเรียนไปเที่ยว	แหล่งต่�ง	ๆ 

กับพ่อแม่	และมีก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ระหว่�งกัน	ก�รออกไปช่วยเหลือต่�ง	ๆ 	เช่น	ช่วยข�ยของก�รกุศล	ก�รช่วยเหลือ

โรฮิงญ�พลัดถิ่น	เป็นต้น	

 กำรวดัและประเมินผลกำรเรยีนรู ้กำรวดัและประเมนิผลควำมก้ำวหน้ำของผูเ้รยีนใช้แนวท�งก�รพฒัน�ก�ร

ผู้เรียน	ม�กกว่�ก�รให้เป็นคะแนน	ดังนี้

	 รู้	เข้�ใจ			 	 	 หม�ยถึง	ระดับคุณภ�พ	๑

	 ปฏิบัติได้			 	 	 หม�ยถึง	ระดับคุณภ�พ	๒

	 ประยุกต์ได้		 	 	 หม�ยถึง	ระดับคุณภ�พ	๓

	 สร้�งสรรค์/ต่อยอด/พัฒน�	หม�ยถึง	ระดับคุณภ�พ	๔



76 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

	 โดยพิจ�รณ�จ�กร่องร่อย	หลกัฐำนกำรเรยีนรู ้เช่น	แบบฝึกหดั	ภ�พถ่�ย	ชิน้ง�น	วดักำรปฏบิตัจิรงิ วถิชีวีติจรงิ 

ก�รสัมภ�ษณ์	 สอบถ�ม	 บ้�นเรียนทำ�ก�รวัด/ประเมิน	 เขียนร�ยง�น	 แล้วมีผู้ประเมินที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่	ม�อ่�นพิจ�รณ�ร�ยง�นที่บ้�นเรียนเสนอไป	พร้อมให้คำ�แนะนำ�	และรับรองร�ยง�นผลก�รเรียน	หลังจ�กนั้น

จะส่งร�ยง�นไปยังเขตพื้นที่เข้�ที่ประชุม	 อนุมัติผลก�รเรียน	 มีก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียนไว้

อย่�งน้อยปีละ	๑	ครั้ง	สิ้นเดอืน	พฤศจกิ�ยน	โดยส่งร�ยง�นก�รประเมนิต่อสำ�นักง�นเขตพืน้ที	่สำ�หรับบ้�นเรียนมีก�รวดั

ประเมนิผลระหว่�งเรยีนอย่�งต่อเนือ่ง	เพือ่ดพูฒัน�ก�ร	มกี�รนำ�ผลทีไ่ด้จ�กก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู	้ม�สะท้อน	

ให้ผู้เรียนเพื่อทร�บ	 ด้วยก�รชี้แจงเหตุผล	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูก	 พร้อมยกตัวอย่�ง	 ยกสถ�นก�รณ์ม�เปรียบเทียบ 

และฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน	 คำ�แนะนำ�บ�งอย่�งจ�กผู้ประเมินท่ีเขตพื้นท่ีแต่งตั้งม�	 จะนำ�ม�พัฒน�ผู้เรียนเพื่อต่อยอด	

เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒน�ก�ร/ศักยภ�พที่ม�กขึ้น	 เช่น	 ก�รข�ยของผ่�นอินสต�แกรม	 เป็นต้น	 ผู้เรียนได้จัดทำ�ร่องรอยผล 

ที่เกิดจ�ก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง	ได้แก่	แบบฝึกหัด	ชิ้นง�น	ผลง�น	สะสมผลง�นในรูปของแฟ้มสะสมผลง�น	ผลง�นง�น

ผ่�นอนิสต�แกรม	โครงง�น	ร�ยง�นก�รค้นคว้�	เป็นต้น	ไม่มกี�รทดสอบท�งก�รศกึษ�	(NT/O-NET)	เพร�ะไม่ได้ประส�น

กับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 แต่ก็มีก�รทดสอบบ้�ง	 เช่น	 ก�รสอบ	Pre-NT	ครอบครัวมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นประเมิน

ผลก�รพัฒน�ผู้เรียน	ปีละ	๑	ครั้ง	เพื่อให้คณะกรรมก�รประเมินผลที่ได้แต่งตั้งจ�กเขตพื้นที่	รับรองผลก�รประเมินและ 

ส่งเป็นร�ยง�นให้เขตพื้นที่เพื่ออนุมัติผลก�รเรียน	เมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

 ครอบครัวมีควำมควำมภำคภูมิใจ ที่สำมำรถจัดกำรศึกษำให้ลูกตรงตำมควำมถนัด ควำมชอบ	ได้คลุกคลี

กับลูกตลอดเวล�	 ส�ม�รถสื่อส�รกับลูกได้อย่�งเข้�ใจ	 มีเหตุผล	 สื่อส�รเข้�ใจกันง่�ย	 เห็นลูกมีคว�มสุขกับก�รเรียน	 

พ่อแม่ก็มีคว�มสุขไปด้วย

 ปัญหำ/อุปสรรค	ปัญห�คว�มไม่เข้�ใจระหว่�งกนั	ระหว่�งเขตพืน้ทีก่บัผูจ้ดัก�รศกึษ�	ทีม่คีว�มคดิไม่ตรงกนั	และ 

โต้แย้งในบ�งเรื่อง

 ข้อเสนอแนะ ๑)	อย�กให้หน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องจดัระบบก�รจดัก�รศกึษ�บ้�นเรยีนให้สะดวก	มรีะบบ/ข้ันตอน	

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน	๒)	อย�กให้เพิ่มเงินร�ยหัวสำ�หรับบ้�นเรียนให้ม�กกกว่�เดิม	เพร�ะ	บ้�นเรียนต้องจ่�ยค่�เล่�เรียน

พิเศษ	และก�รจัดก�รเรียนที่สูง	เช่น	หนังสืออ่�นเพิ่มเติม	ค่�คู่มือ	ตำ�ร�	ๆ 	๓)	อย�กให้มีก�รเงินให้กับผู้จัดบ้�นเรียนด้วย	

โดยก�รเทียบเคียงกับเงินประจำ�ตำ�แหน่งของครู	ผู้บริห�รในระบบ



77การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๑๖ ครอบครัวเบญจลักษณ์

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

	 กรณลูีกคนแรก	(น้องบุค๊)	เกดิจ�กครอบครวัมคีว�มพร้อมทัง้

ในด้�นเวล�ที่ส�ม�รถทุ่มเทเอ�ใจใส่ต่อก�รเรียนของลูกได้อย่�งเต็มท่ี	

คว�มพร้อมด้�นฐ�นะท�งครอบครวั	รวมถงึคว�มพร้อมด้�นคณุวฒุขิอง

พ่อแม่	ทีม่อีงค์คว�มรูด้้�นก�รจดัก�รศกึษ�ทีเ่หม�ะสมกบัลกูซึง่เป็นเดก็

มคีว�มส�ม�รถพเิศษ	ในด้�นวทิย�ศ�สตร์-คณิตศ�สตร์-กระบวนก�รคดิ

นอกกรอบ	คว�มสนใจ/คว�มถนัดของผู้เรียนวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี-

ภ�ษ�	 ๓	 ภ�ษ�	 อังกฤษ	ญี่ปุ่น	 เยอรมัน	 กรณีลูกคนท่ี	 ๒	 (น้องเบส)	

เน่ืองจ�กลูกตัวเล็ก	 จึงต้องก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ยและ

อ�รมณ์ให้กับลูก	 รวมทั้งคว�มมั่นใจจ�กประสบก�รณ์ก�รจัดก�รศึกษ�ของลูกคนแรก	 เมื่อลูกมีคว�มต้องก�รอย�ก

ออกม�เรียน	 ครอบครัวจึงเชื่อมั่นว่�จะส่งเสริมก�รศึกษ�ให้ลูกได้ดีกว่�และลูกมีคว�มสุข	 จึงเป็นเหตุผลในกำรจัด 

กำรศึกษำของครอบครัวเบญจลักษณ์ และมีจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว เพื่อให้ลูกเรียนรู ้

อย่ำงมคีวำมสุข เติบโตอย่ำงสมบรูณ์ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สงัคมและสติปัญญำ ทีต่รงกบัศักยภำพทีเ่น้นจดุเด่น 

ของลูก (คุณลักษณะห้�ประก�ร	ก�ย	อ�รมณ์	สังคมและธรรมช�ติ	สติปัญญ�	เทคโนโลยี)

	 ครอบครัวเบญจลักษณ์	น�ยครูทร	หนูทอง	วุฒิท�งก�รศึกษ�ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิต	ปัจจุบันอ�ยุ	๖๑	ปี	อ�ชีพ

ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ/นักวิช�ก�รอิสระ	 ม�รด�คือน�งอรพิน	 หนูทอง	 ได้รับก�รอนุญ�ต	 ให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

ให้กับบุตร	 จำ�นวน	๒	 คน	 คนที่	 ๑	 เด็กช�ยปวริศร์	 หนูทอง	 ก่อนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 เคยเรียนที่โรงเรียน 

เทพมิตรศึกษ�	สพป.สุร�ษฎร์ธ�นี	เขต	๑	ระดับชั้นอนุบ�ล	๒-๓	และได้ขอจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวในระดับประถมศึกษ� 

ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๒-๒๕๕๗	และระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๔-๒๕๕๗	ปัจจุบันผู้เรียน

ไปศึกษ�ต่อที่โรงเรียนในระบบ	คือโรงเรียนเบญจม�ร�ชูทิศนครศรีฯ	ระดับชั้น	ม.๖	ลูกคนที่	๒	 เด็กหญิงดุษฎี	หนูทอง	 

มคีว�มคว�มถนดัด้�นวทิย�ศ�สตร์	ดนตร	ีศลิปะ	ก่อนก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	ผูเ้รยีนเคยเรยีนทีโ่รงเรยีนในระบบ	

สังกัด	สพป.สุร�ษฎร์ธ�นี	เขต	๑	ได้ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวระดับประถมศึกษ�	ป.๖	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘-

๒๕๕๙	และระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๐

 แผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว กำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำครอบครัวได้ออกแบบเองโดยอิง 

กับหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ จดัเป็นหลกัสตูรบรูณำกำรแบบสวนหย่อมทีม่กีรอบแนวคดิ

ของกำรจดักำรศกึษำแบบองค์รวมทีเ่น้นควำมหลำกหลำย	ยดึผูเ้รยีนเป็นสำ�คญัและแบบสรปุร่วมพฒัน� โดยยดึเป้ำหมำย 

กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ (เน้นกระบวนก�รไม่เน้น	ร�ยละเอียดประเมินเน้นภ�พรวม)	แล้วจึงส่งเสริมพัฒน�จุดเด่น 

เตมิเตม็ต�มศกัยภ�พ	รปูแบบกำรจดักำรศกึษำ จดัแบบครอบครวัเดีย่ว	แต่เข้�ร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวั

อ่ืน	ๆ 	เนือ่งจ�กบ้�นเรียนเบญจลกัษณ์มปีระสบก�รณ์โดยตรง	จ�กก�รทีค่ณุพ่อเคยเป็นครแูละเป็นผูบ้รหิ�รโรงเรยีนม�ก่อน 
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จึงเลือกจัดก�รศึกษ�เองต�มคว�มต้องก�รของลูก	 และเข้�ร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มคว�มสนใจกับโรงเรียนใกล้บ้�น	

และมห�วิทย�ลัยในท้องถิ่น	กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ครอบครัวปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ไปสู่ก�รปฏิบัติ	โดยจัดผสมเป็นรำยวิชำตำมกลุ่มสำระและประสบกำรณ์ จำ�นวน	๓	กลุ่ม	ได้แก่

	 ๑.	 บูรณ�ก�รภ�ษ�อังกฤษกับเทคโนโลยี

	 ๒.	 วิทย�ศ�สตร์	กับ	สุขศึกษ�	(หมวดร่�งก�ย)

	 ๓.	 ภ�ษ�ไทย	+	สังคมศึกษ�	(ศีลธรรม)	+	ศิลปะ

	 ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน	ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในก�รจดัก�รเรยีนรู	้คอื	บดิ�	ม�รด�	เป็นผูจ้ดัก�รเรยีนรูเ้ป็นหลกั 

และมีก�รเข้�ไปขอเรียนร่วมกับโรงเรียนและมห�วิทย�ลัยบ�งร�ยวิช�	 (น้องบุ๊คไปเรียนร่วมกับมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ ์

ในร�ยวชิ�ภ�ษ�องักฤษ	En	372)	กระบวนกำร/วธิกีำรจดักำรเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนต�มคว�มสนใจ	คว�มถนดั	คว�มส�ม�รถ 

เพื่อให้บรรลุต�มจุดมุ ่งหม�ยที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวเบญจลักษณ์	 ได้ให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้	(skill)	วิธีก�รได้ม�ของคำ�ตอบม�กกว่�เนื้อห�หรือคำ�ตอบถูกผิด

 ตัวอย่ำง 	ก�รจัดก�รเรียนรู้เรื่องภ�ษ�เพื่อพัฒน�ทักษะก�รฟัง	ก�รพูด	ก�รอ่�นและก�รเขียน	 โดยมีขั้นตอน 

ดังน้ี	 ก�รเรียนรู้จ�กสื่อ	 เช่น	 ดูหนัง	 ฟังเพลง	 เล่นเกมส์	 จัดประสบก�รณ์ตรงในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	 

โดยก�รร่วมกจิกรรมกบัช�วต่�งช�ต	ิเช่น	เล่นกฬี�	ก�รเข้�เรยีนร่วมกบัมห�วทิย�ลยัเตม็รปูแบบ	เฉพ�ะวชิ�ภ�ษ�องักฤษ	

(En	372)	

 ตัวอย่ำง ก�รจัดก�รเรียนรู้	 เรื่อง	 แหล่งกำ�เนิดเสียง	 ผ่�นกิจกรรมก�รทดลอง	 ต�มข้ันตอน	 ดังนี้	 ให้ลูกอ่�น

เนื้อห�เกี่ยวกับเรื่องเสียงก่อน	 จ�กนั้นคุณพ่อจะชวนคุยโดยก�รตั้งคำ�ถ�ม	 และอธิบ�ยเพิ่มเติม	 แล้วปฏิบัติก�รทดลอง	

โดยใช้ขวดพล�สติก	ขวดแก้ว	แผ่นเหล็ก	สังกะสี	ครั้งที่	๑	ใช้ไม้เค�ะภ�ชนะดังกล่�ว	เพื่อเปรียบเทียบเสียงที่ได้ยิน	แล้ว

จดบันทึกข้อสรุปว่�	เสียงแตกต่�งกันหรือไม่	อย่�งไร	ครั้งที่	๒	ใช้ช้อนส้อมเค�ะภ�ชนะดังกล่�ว	เปรียบเทียบเสียงที่ได้ยิน	

จดบันทึกสรุป	ครั้งที่	๓	ใช้ช้อนส้อมเค�ะ	ขวดแก้วที่มีนำ้�	และขวดแก้วที่ไม่มีนำ้�	เปรียบเทียบเสียงที่ได้ยิน	จดบันทึกสรุป 

แล้วเปรียบเทียบเสียงจ�กก�รเค�ะ	ครั้งที่	๑	ด้วยไม้	ก�รเค�ะครั้งที่	๒	ด้วยช้อนส้อม	และก�รเค�ะ	ขวดแก้วที่มีนำ้�และ

ไม่มีนำ้�	สรุปผลก�รทดลองว่�	 เสียงที่ได้ยินแตกต่�งกันอย่�งไร	 เพร�ะอะไร	ประเมินผลโดยดูกระบวนก�รคิด	ก�รตอบ 

คำ�ถ�ม	 ก�รสรุปผลก�รทดลอง	 ก�รเชื่อมโยงเปรียบเทียบข้อมูล	 (ใช้เครื่องมือประเมิน	 คือ	 ก�รสังเกต	 ตรวจบันทึก 

ก�รทดลอง)	เกณฑ์ก�รประเมินจะดูว่�ลูกทำ�ได้ในระดับใด	โดยจะกำ�หนดเป็นเกณฑ์คุณภ�พ	

	 ครอบครัวเบญจลักษณ์	มีกำรก�ำหนดตำรำงกำรเรียนรู้ในแต่ละวัน	 โดยภ�คเช้�เรียนวิทย์	คณิต/ภ�ษ�ไทย/

อังกฤษ	(แล้วแต่จะเลือก)	ฟังเพลง	เล่นเกม	ว�ดรูป	(Free	Time)	ภ�คบ่�ยอ่�นหนังสือสังคม	ภ�ษ�ไทย	(จดบันทึกสรุป)	

ภ�คคำ่�	 เรียนภ�ษ�อังกฤษจ�กยูทูป	 (มีคุณพ่อดูแล)	 เล่นเกม	 คุยแลกเปลี่ยนกับรุ่นพี่/ช�วต่�งช�ติ	 ก�รจัดก�รเรียนรู ้

ในร�ยวชิ�ทีต้่องก�รเน้นเป็นพเิศษ	จะมกี�รแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นรุน่พีใ่นประเดน็ท่ีสนใจ	แต่ไม่ได้กำ�หนดเป็นร�ยวชิ� 

โดยก�รพูดคุยท�งโทรศัพท์	มีก�รเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว	 เครือข่�ย	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นต่�ง	ๆ	โดยจัดให้ลูก

เข้�ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนและมห�วิทย�ลัยในบ�งร�ยวิช�	 เช่น	 น้องบุ๊ค	 เข้�ไปเรียนร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 (En	 372) 

กับมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์	น้องเบสเข้�ไปเรียนรู้กระบวนก�รกลุ่มก�รทดลองวิทย�ศ�สตร์ในโรงเรียนประถมศึกษ�ใกล้บ้�น
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	 ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 จะเน้นกิจกรรมทักษะชีวิต	 เช่น	 ก�รฝึกให้ทำ�อ�ห�รท�นเองง่�ย	 ๆ	 (ไข่ด�ว,	 

ผัดผัก	เป็นต้น)	ก�รทำ�เกษตร	ปลูกผักท�นเอง	โดยเป็นผู้ช่วยคุณพ่อ	และร่วมกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์	โดยรับผิดชอบ

ทำ�คว�มสะอ�ดถนนส�ธ�รณะหน้�บ้�น	

 สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญำ ครอบครัวมีก�รจัดบรรย�ก�ศ	และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	

เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้เนื่องจ�กเป็นครอบครัวที่มีคว�มพร้อม	เช่น	มีสน�มบ�สเก็ตบอล	มีห้องกิจกรรมก�รเรียนรู้	มีพื้นที่

บริเวณกว้�งสำ�หรับทำ�กจิกรรมปลกูผกัสวนครวั	เป็นต้น	กำรใช้สือ่ หนงัสอื เอกสำร คอมพวิเตอร์ สือ่ทำงไกล เทคโนโลยี

เพื่อกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อเอกสำร หนังสือ	 จะเปิดโอก�สให้เลือกซ้ือได้ต�มคว�มสนใจ	ก�รเรียนรู้ส่วนใหญ่จะสืบค้น 

ท�งอินเทอร์เน็ต	 ผ่�นสื่อคอมพิวเตอร์	 และแทปเล็ต	 มีกำรเรียนรู้จำกสื่อบุคคล ภูมิปัญญำท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น 

และสถ�นที่ต่�ง	 ๆ	 โดยก�รบันทึกเก็บเป็นภ�พถ่�ย	 โปรแกรมก�รท่องเท่ียวจะข้ึนอยู่กับสถ�นก�รณ์	 (ไม่บ่อยม�กนัก)	 

ส่วนม�กจะไปกับคุณแม่	(คุณแม่ไปร�ชก�ร)

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็นก�รประเมินตำมสภำพจริงตำมเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 

ส่วนใหญ่จะเป็นก�รต้ังโจทย์คำ�ถ�มให้คิดวิเคร�ะห์	 ทดลองปฏิบัติเพื่อค้นห�คำ�ตอบแล้วนำ�ม�สรุปเป็นองค์คว�มรู ้

ที่ได้รับในครั้งนั้น	ๆ	ก�รวัดและประเมินผลจึงเป็นไปพร้อม	ๆ	กับกิจกรรมก�รเรียนรู้	เช่น	ประเมินจ�กก�รตอบคำ�ถ�ม 

ของลกู	ประเมนิจำกกำรปฏบัิตกิำรทดลองว่�มขีัน้ตอนอย่�งไร	ประเมนิจ�กก�รบันทึกสรปุคว�มรู	้ประเมนิจ�กก�รอธบิ�ย

คว�มรู้คว�มเข้�ใจของลูกในเรื่องที่เรียนรู้	 ก�รกำ�หนดก�รให้คะแนนหรือเกรด	 จ�กก�รวัดและประเมินผลผู้เรียนต�ม 

กลุม่ส�ระหรอืกลุม่ประสบก�รณ์	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	และกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	ครอบครวั ไม่ได้มกีำรให้คะแนน 

หรอืเกรด	แต่จะให้คว�มสำ�คัญว่�กจิกรรมก�รเรยีนรูใ้นครัง้นัน้	ๆ 	บรรลตุ�มเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดหรอืไม่	ส่วนก�รไม่ตดัสนิผล

ก�รเรียนเป็นคะแนนหรือเกรดจะไปขอประเมนิผลก�รทดสอบกบัโรงเรียน	เชน่	ก�รประเมินผลระดับช�ติ	(O-NET)	หรอื

ในบ�งร�ยวชิ�	บ�งกจิกรรมทีไ่ปเรยีนร่วมกบัโรงเรยีน	มห�วทิย�ลยั	กจ็ะให้ท�งโรงเรยีนและมห�วทิย�ลยัเป็นผูป้ระเมนิผล 

ก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน	ครอบครัวไม่ได้กำ�หนดเป็นระยะเวล�	แต่ดำ�เนินก�รควบคู่ไปกับ

กิจกรรมก�รเรียนรู้ที่เป็นปกติ	 คือเรียนรู้และประเมินไปพร้อม	ๆ	 กัน	 สำ�หรับก�รวัดและประเมินผลท่ีได้ไปทำ�กิจกรรม

หรือเรียนร่วมกับโรงเรียนและมห�วิทย�ลัย	ก็จะไปวัดและประเมินผลต�มกำ�หนดระยะเวล�ที่โรงเรียนและมห�วิทย�ลัย

กำ�หนด	มีก�รนำ�ผลที่ได้จ�กก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	ม�สะท้อนกลับให้ผู้เรียนเพื่อทร�บทุกครั้งว่�อะไรที่ลูกคิด

ว่�ทำ�ได้ดี	 และอะไรที่คิดว่�ยังไม่ดี	 เพร�ะอะไร	 และจะให้แก้ไขปรับปรุงทดลองใหม่	 ค้นห�คำ�ตอบใหม่ในทันทีจนกว่� 

จะได้ข้อสรุป	หรือคำ�ตอบจ�กก�รเรียนรู้เป็นที่น่�พอใจ	

 ร่องรอยที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ จะมีก�รบันทึกเป็นภ�พถ่�ยและก�รจดในสมุดบันทึก	 รวมถึงก�รเก็บเป็นไฟล์

คอมพิวเตอร์	 ผู้เรียนมีโอก�สได้ทดสอบท�งก�รศึกษ�	 (NT/O-NET)	 เหตุผลเพร�ะเป็นก�รตรวจสอบคว�มส�ม�รถ 

ของลกูว่�ส�ม�รถเรยีนรูไ้ด้ต�มม�ตรฐ�นทีก่�รจดัก�รเรยีนรูใ้นระบบหรอืไม่	เพือ่ตรวจสอบเปรยีบเทยีบ	มกี�รจดัท�ำเอกสำร

เพื่อรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร ปัญหำ อุปสรรค	 และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีก�รศึกษ�ส่งให้สำ�นักง�น 

เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	เพือ่ก�รตัดสนิผลก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	โดยก�รจดัทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีเสนอต่อเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ทกุปี 

และจะมีก�รตัดสินผลก�รเรียนร่วมกันระหว่�งครอบครัวกับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ก�รเลื่อนชั้นแบบผ่�นชั้น	 ได้ใช้ 

เกณฑ์ก�รตดัสนิดเียีย่มในทกุร�ยก�รโดยมคีณะกรรมก�รจ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	โรงเรยีนในระบบ	ผูเ้ชีย่วช�ญ

จ�กภ�ยนอกร่วมประเมินด้วย
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 ควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว	 สิ่งท่ีครอบครัวเบญจลักษณ์มีคว�มภ�คภูมิใจ	 คือได้ 

มองเหน็คว�มสำ�เร็จของลกู	เหน็ว่�ลกูมคีว�มสขุกบัก�รเรยีนรู	้ได้ค้นพบคำ�ตอบแก่ตวัเอง	ว่�เร�ส�ม�รถเรยีนอะไรกไ็ด้ถ้�ม ี

คว�มสุข	 ก็จะมีคว�มสำ�เร็จ	 และจะมีเรื่องที่น่�สนใจให้เรียนรู้ได้ไม่จบสิ้น	 คว�มสำ�เร็จในวันนี้	 พบว่�ลูกมีคว�มส�ม�รถ

ด้�นภ�ษ�อังกฤษ	 ส�ม�รถใช้ภ�ษ�เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้ได้ดีม�ก	คว�มส�ม�รถด้�นก�รคิดสร้�งสรรค์	 คว�มคิด

เชงิระบบ	อ�รมณ์ด	ีพดูจ�ฉ�ดฉ�น	มคีว�มส�ม�รถในก�รสบืค้นห�คว�มรูท้�งอนิเทอร์เนต็	รวมถงึก�รพดูคยุแลกเปลีย่น

คว�มรู้กับผู้รู้	ทำ�ได้ดี	จึงเป็นคว�มสำ�เร็จ	เพร�ะรู้สึกพอใจม�ก

 ปัญหำ/อุปสรรค	 ในช่วงแรกพบว่�	ลูกโดดเด่นด้�นวิทย�ศ�สตร์	 และคณิตศ�สตร์	 แต่ก�รส่งเสริมสนับสนุน 

ยังไม่เพียงพอ	อีกทั้งไปติดกรอบกับก�รเรียนร่วมที่โรงเรียนม�กเกินไป	ทำ�ให้พัฒน�ก�รเรียนรู้ด้�นนี้ไม่งอกง�มเท่�ที่ควร	

ในช่วงหลงัจงึม�ปรบัก�รจัดก�รเรยีนรูบ้รูณ�ก�รแบบสวนหย่อม	(ให้เรยีนทกุอย่�งทีอ่ย�กเรยีน	และส่งเสรมิศกัยภ�พทีเ่ป็น 

จุดเด่นพิเศษ)

 ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	 ไม่ควรจัดก�รเรียนรู้ให้ลูกเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของพ่อแม่	 แต่ควรจัดให้ต�มคว�มต้องก�รของลูก	

โดยก�รตรวจสอบและค้นห�ตัวตนของลูกให้ชัดเจนก่อน	และจัดให้ตรงกับที่ควรจะเป็นไปได้ต�มสภ�พจริง

	 ๒.	 ครอบครวัต้องมอีงค์คว�มรูด้้�นคว�มเป็นคร	ูโดยสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ควรประเมนิองค์คว�มรูข้อง

ครอบครัวก่อนก�รอนุญ�ต

	 ๓.	 ควรมีที่ปรึกษ�สำ�หรับบ้�นเรียน	 โดยบ้�นเรียนเป็นผู้เสนอท่ีปรึกษ�ต่อสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�หรือ

บ้�นเรียนอ�จจะขอให้เขตพื้นที่ก�รศึกษ�จัดที่ปรึกษ�ให้
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๑๗ ครอบครัวพราว

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

 

	 คว�มสนใจของเด็กซึ่งถนัดในก�รเรียนดนตรี	 ด้�นก�รใช้ภ�ษ�	 ชอบว�ดภ�พ	 อ่�นหนังสือ	 และเขียนเรื่อง	 

จึงเป็นเหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว พรำว	หรือเด็กหญิงปภ�ด�	ตันติบรรพกุล	อีกทั้งพ่อและแม่มีควำม

เชื่อมั่นว่ำสำมำรถจัดกำรศึกษำให้ลูกเองได้ เพร�ะจบก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี	 คุณพ่อน�ยพิชัย	 ตันติบรรพกุล	 จบวิศวะ	

คุณแม่น�งส�วกนกวรรณ	 ภูพันน�	 จบสถ�ปนิก	 ปัจจุบันอ�ยุ	 ๓๕	 ปี	 อ�ชีพแม่บ้�น	 และเด็กมีคว�มปลอดภัยสูงกว่� 

ม�อยูใ่นระบบโรงเรยีน	เพร�ะพ่อและแม่เคยส่งลกูเข้�เรยีนในระบบโรงเรยีนชัน้อนบุ�ล	๑	ปร�กฏว่�เดก็ไม่อย�กไปโรงเรยีน 

เพร�ะครูบังคับให้เด็กนอนและทำ�ง�นต�มที่ครูสั่ง	ซึ่งเด็กไม่อย�กทำ�	เพร�ะไม่ตรงกับคว�มถนัด	โดยมีจุดมุ่งหมำย เพื่อ

ต้องกำรให้ลูกเรียนรู้ตำมควำมถนัดควำมสนใจ และมีควำมสุขที่จะได้เรียนตำมศักยภำพตนเอง	โดยไม่ติดกรอบเวล� 

และเนื้อห�ที่จะเรียนรู้	 เน้นก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริงในเรื่องของก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน	 และเพิ่มเติมคว�มส�ม�รถ

พิเศษโดยห�ครู	 หรือบุคคลที่มีคว�มส�ม�รถเฉพ�ะท�งม�สอนเพิ่มเติม	 รวมทั้งต้องก�รพัฒน�ทักษะท�งก�รคิด 

อย่�งเป็นระบบ	โดยมุ่งก�รนำ�ไปสูก่�รตัดสนิใจบนพืน้ฐ�นของเหตแุละผล	เดก็หญงิปภ�ด�	ตนัตบิรรพกลุ	ก่อนก�รจดัก�รศกึษ� 

โดยครอบครัวน้องพร�วเคยเรียนที่โรงเรียนพรศิริกุล	ระดับก่อนประถม	สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

ตรัง	และได้รับอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวในระดับ	ก่อนประถมศึกษ�	ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๖	และ

ในระดับชั้นประถมศึกษ�	ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น	ป.๓	

 แผนกำรจดักำรศกึษำ ครอบครวัจดัท�ำแผนกำรจดักำรศึกษำเอง โดยดูตัวอย่ำงจำกครอบครวัท่ีเคยจดัมำแล้ว 

และมีแนวทำงกำรเรียนรู้คล้ำยคลึงกับพัฒน�ก�รเด็กม�ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับคว�มสนใจ	 และปรึกษ�กับ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ตรัง	เขต	๑	

 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว แบบครอบครัวเด่ียวแต่อ�จเข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ 

กลุ่มครอบครวัอืน่	เพร�ะต้องก�รแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวท�งก�รจดัก�รศกึษ�ของบ้�นเรยีนแต่ละบ้�น	เพือ่ให้ได้แนวท�ง

และวิธีก�รที่ดี	น่�สนใจ	นำ�ไปปรับใช้ให้เด็กได้มีประสบก�รณ์ได้พูดคุยกับครอบครัวอื่น	โดยสร้�งเครือข่�ยกับครอบครัว 
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บ้�นเรยีนทัง้ต่�งจงัหวดัและต่�งภมูภิ�ค	โดยไปม�ห�สู	่ไปพกัทีบ้่�นของครอบครวั	ทำ�ให้ได้เหน็วถิชีวีติของบ้�นเรยีนแต่ละบ้�น

ก�รจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีกำรปรับรูปแบบวิธีกำรน�ำมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่กำรปฏิบัติ โดยจัดเป็น 

กลุ่มประสบกำรณ์ จ�ำนวน ๔ กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 กลุ่มประสบก�รณ์คณิตศ�สตร์	 กลุ่มประสบก�รณ์วิทย�ศ�สตร์	 

กลุ่มประสบก�รณ์ภ�ษ�และวรรณกรรม	และกลุ่มประสบก�รณ์คว�มส�ม�รถในก�รดำ�รงชีวิต	

 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน บดิำ มำรดำ เป็นผูจ้ดักำรเรยีนรูเ้องในบำงกลุม่ประสบกำรณ์ และจดัหำ 

หรือจ้ำงครูพิเศษ มำสอนเพิ่มเติม เช่น	 สอนดนตรี	 (เปียโน	 อกุเลเล่	 ฯลฯ)	 จัดก�รเรียนรู้ให้ลูกเรียนรู้ต�มธรรมช�ติ	 

ใช้ก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันเป็นหลักในก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์	 โดยสร้�งสถ�นก�รณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ต�มลำ�ดับขั้นตอน	 และแก้ปัญห�ด้วยตนเอง	 จ�กก�รวิเคร�ะห์	 ลงมือทำ�และสรุปแนวท�งก�รปฏิบัติของตนเอง	 เช่น	 

นำ�สุนัขม�ให้เลี้ยง	ก�รปลูกพืชผักสวนครัว	ก�รทำ�คว�มสะอ�ดบ้�น	ก�รล้�งจ�น	ซักผ้�	ไม่เปรียบเทียบเด็กกับลูกคนอื่น 

ก�รเรียนรู้ในกลุ่มวิทย�ศ�สตร์	 คณิตศ�สตร์	 ภ�ษ�และวรรณกรรม	 ไม่ได้กำ�หนดเวล�เรียน	 แต่มีก�รกำ�หนดต�ร�ง 

ก�รปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหม�ย	 เช่น	ซักผ้�	ล้�งจ�น	กว�ดบ้�น	แต่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนไปต�มสถ�นก�รณ์	และมีก�ร

กำ�หนดเวล�เรียนเพิ่มเติมในร�ยวิช�ที่ต้องก�รเน้นเป็นพิเศษ	 เช่น	 ดนตรี	 เรียนกับโรงเรียนสอนดนตรี	 ภ�ษ�อังกฤษ	 

เรียนจ�กครูที่ผู้ปกครองจัดห�ม�ให้	

	 กระบวนก�รจัดกจิกรรมเพ่ือปลกูฝังคว�มมจีติส�ธ�รณะ	โดยเข้�ร่วมกจิกรรมเพือ่สงัคมและส�ธ�รณะประโยชน์	

เช่น	เข้�ร่วมกจิกรรมค่�ยอนรุกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ติ	และสิง่แวดล้อมในจงัหวดัตรงั	ก�รเข้�ร่วมกจิกรรมกบับ้�นเรยีนอืน่	ๆ  

ที่นัดพบกันในบ�งโอก�ส	 ให้เด็กรับผิดชอบดูช่วยเหลือครอบครัว	 ก�รมอบหม�ยง�นให้รับผิดชอบเพื่อให้สร้�ง 

คว�มรับผิดชอบ

	 นอกจ�กนี้ครอบครัว	 มีก�รเรียนร่วมกับกลุ่มครอบครัว	 เครือข่�ย	 สถ�นศึกษ�	 ท้องถ่ินต่�ง	 ๆ	 โดยติดต่อ 

กบับ้�นเรยีนทีจ่ดัก�รศกึษ�ในระดบัเดยีวกนั	หรอืคนละระดบั	ทัง้ในจงัหวดั	ต่�งจงัหวดั	ต่�งภมิูภ�ค	โดยนำ�เดก็ไปพกัทีบ้่�นด้วยกนั 

ให้เด็กได้มีโอก�สเล่น	 ทำ�กิจกรรม	 เรียนรู้วิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของครอบครัวที่เยี่ยมเยือน	 โดยมีก�รป้อนคำ�ถ�มเพื่อดู

คว�มคิด	 คว�มรู้ที่เกิดจ�กก�รเข้�ร่วมกิจกรรม	 ให้ข้อเสนอแนะ	 กระตุ้นให้เกิดคำ�ถ�มข้อสงสัย	 และก�รค้นห�คำ�ตอบ 

โดยผ่�นก�รพูดคุยและก�รแสวงห�คำ�ตอบ

 กำรใช้สือ่ และแหล่งเรยีนรู ้มกี�รจัดบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมท้ังภ�ยในและภ�ยนอกเพือ่ให้เกดิก�รเรยีนรู ้

โดยก�รจดัสือ่	แหล่งเรยีนรู ้โดยจัดเป็นมุมหนงัสอื จัดวสัดอุปุกรณ์ก�รเรยีนไว้พร้อม	มเีครือ่งคอมพวิเตอร์	เครือ่งพริน้เตอร์ 

โทรศพัท์มอืถอื แทบ็เลต็ เครือ่งดนตร ีก�รโหลดแอพพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วกบัหนงัสอืเรยีน	หนงัสอืเสรมิให้สำมำรถเปิดเรยีน

ได้ตำมควำมสนใจ สื่อบุคคล	มีคุณย�ย	ดูแลให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รปลูกพืชผักสวนครัว	คุณพ่อจะให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�ร

ใช้โปรแกรม	ก�รเขียนโปรแกรมสร้�งรูปก�ร์ตูน	ครูสอนดนตรี	สอนเปียโน	และมีครูสอนภ�ษ�อังกฤษ	ก�รใช้สื่อ	หนังสือ	

เอกส�ร	คอมพิวเตอร์	สือ่ท�งไกล	เทคโนโลยเีพือ่ก�รเรยีนรู	้บ้�นเรยีนพร�ว	ใช้สือ่ก�รเรยีนรูท้กุรปูแบบทัง้หนงัสอื	เอกส�ร	

คอมพวิเตอร์	สือ่ก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทยีม	ม�ให้ลกูได้เรยีนรู	้เน้นก�รเรยีนรูจ้�กสือ่	ยทูปู	ก�รเรยีนรูจ้�กก�รปฏบิตัจิรงิ 

เช่น	อุปกรณ์ก�รทำ�คว�มสะอ�ดบ้�น	เปียโน	ก�รเลี้ยงสุนัข	โดยให้คำ�แนะนำ�	ให้ค้นห�	บ�งครั้งก็จัดให้ศึกษ�เอง
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	 ก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ชุมชน	ท้องถิ่นและสถ�นที่ต่�ง	ๆ 	เด็กได้เรียนรู้จ�กบุคคลภ�ยนอก

ทุกวนั	โดยแม่นำ�เดก็ไปทำ�ง�น	ไปตล�ด	ไปห้�งสรรพสนิค้�	ไปวดับ่อยครัง้	เพร�ะต้องก�รให้เดก็ได้เรยีนรูจ้�กสถ�นก�รณ์

จริง	ๆ	เช่น	ไปตล�ดให้เด็กจ่�ยค่�กับข้�ว	ไปวัดไหว้พระสวดมนต์	ไปเข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัว	และนำ�เรื่องที่พบม�

พูดคุยกันเพื่อประเมินคว�มส�ม�รถของเด็ก

 กำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรู ้มวีธิกีำรวดัและประเมนิผล ๒ ลกัษณะ คอื ๑) ประเมนิโดยครอบครวัเอง 

โดยก�รสังเกตพฤติกรรมในก�รทำ�ง�น	ก�รตั้งคำ�ถ�ม	ก�รให้ลงมือทำ�ง�น	อ่�น	เขียน	นำ�เสนอเรื่องที่เขียน	๒)	ประเมิน

ร่วมกับ สพป.ตรัง เขต ๑	แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมิน	คว�มส�ม�รในก�รอ่�น	ก�รเขียน	ก�รคิดวิเคร�ะห์	โดยก�ร

สัมภ�ษณ์	ก�รพดูคยุ	ก�รให้นำ�เสนอง�น	ก�รจดันทิรรศก�รผลง�น	เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบประเมนิผลง�น	และข้อคำ�ถ�ม 

เพื่อก�รสอบถ�ม	 สำ�หรับก�รกำ�หนดก�รให้คะแนนหรือเกรด	 จ�กก�รวัดและประเมินผลผู้เรียนต�มกลุ่มส�ระ/ 

กลุม่ประสบก�รณ์	รวมทัง้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์และกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	มกี�รกำ�หนดไว้	๒	แบบ	คอื	ผ่�นกบัไม่ผ่�น 

ซ่ึงผ่�น	หม�ยถงึ	ปฏบิติัได้ต�มทีร่ะบพุฤติกรรมไว้	ไม่ผ่�น	หม�ยถงึ	ไม่ส�ม�รถปฏบิตั	ิหรอืปฏบิตัไิด้ไม่ครอบคลมุพฤตกิรรม

ที่ระบุไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�

		 มีก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน	โดยก�ำหนดกำรประเมินร่วมกับ สพป. ปีละ ๑ ครั้ง 

เพือ่ให้ได้ข้อมลูสำ�หรบัก�รจดัทำ�ร�ยง�นผลและตดัสนิคณุภ�พผูเ้รยีน	สำ�หรบัครอบครวัมกี�รประเมนิผูเ้รยีนทกุครัง้หลงั

ก�รเรียนรู้	 เพร�ะต้องก�รให้ได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีก�รเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน	 และมีก�รนำ�ผลท่ีได้จ�ก

ก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู	้ม�สะท้อนให้ผูเ้รยีนเพือ่ทร�บ	โดยก�รนำ�ผลจ�กก�รพดูคยุ	สงัเกตพฤตกิรรม	ก�รสร้�ง 

ช้ินง�น	สะท้อนให้เดก็รูแ้ละห�ตวัอย่�งทีด่มี�ให้เปรียบเทยีบจ�กสือ่ต่�ง	โดยให้นกัเรยีนเปรยีบเทยีบเอง	กระตุน้ให้อย�กทำ�

ว่�ถ้�ต้องก�รให้ดีเท่�ตัวอย่�งหรือดีกว่�ควรทำ�อย่�งไร	สำ�หรับก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�	(NT/O-net)	นั้น	ปัจจุบันเด็ก

กำ�ลงัเรียนอยูช่ัน้ประถมศกึษ�ปีที	่๓	ถ้�มโีอก�สกอ็ย�กให้เดก็ได้ทดสอบ	เพร�ะต้องก�รทร�บถึงพฒัน�ก�รคว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รเรียนรู้ของเด็กเมื่อเปรียบเทียบกับม�ตรฐ�นตัวชี้วัดของหลักสูตร	ได้รู้จักข้อสอบ	และบรรย�ก�ศของห้องสอบ

 ร่องรอยท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ มีก�รจัดทำ�ร่องรอยผลท่ีเกิดจ�กก�รเรียนรู้	 เช่น	 ง�นประดิษฐ์ของใช้จ�ก 

เศษวัสดุ	 ภ�พว�ด	 ง�นปั้น	 ก�รเขียนเรื่องร�วจ�กภ�พ	ก�รเขียนโปรแกรมสร้�งรูปก�ร์ตูน	 ก�รเล่นดนตรี	มีกำรจัดท�ำ 

ร่องรอยกำรเรยีนรูใ้นทุก ๆ  วนั ผ่ำนกำรเก็บภำพถ่ำย บนัทกึวดีีโอ บนัทกึประจ�ำวนัสัน้ ๆ 	เพือ่ให้เหน็พฒัน�ก�รด้�นต่�ง	ๆ  

ในสิง่ทีเ่ดก็สนใจ	และรวบรวมไว้จดัทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี	รวมทัง้ได้จดัทำ�เอกสำรเพือ่รำยงำนผลกำรบรหิำรจดักำร ปัญห�	

อุปสรรค	 และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีก�รศึกษ�ให้สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�เพื่อก�รตัดสินผลก�รเรียน 

ของผู้เรียน	 ครอบครัวจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รจัดก�รศึกษ�	 โดยนำ�ผลก�รประเมินจ�กคณะกรรมก�รประเมินร่วมกับ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ส่วนหนึ่งและจ�กผลก�รประเมินโดยครอบครัวเอง	ร�ยง�นต่อ	สพป.	ปีละ	๑	ครั้ง

 ควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว ครอบครัวมีคว�มสุขกับก�รจัดก�รศึกษ�ให้ลูก	ลูกก็มี

คว�มสุขในก�รเรียนรู้	 ได้เห็นพัฒน�ก�รของลูกอย่�งชัดเจน	 และเด็กมีกระบวนก�รทำ�ง�นเป็นลำ�ดับขั้นตอน	 ส�ม�รถ

ตัดสินเลือกได้ด้วยตนเอง	
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 ปัญหำ/อุปสรรค	 ๑)	 ก�รประส�นง�นเกี่ยวกับตัวผู้เรียนไม่ได้รับก�รบริก�รในเรื่องที่บ้�นเรียนต้องก�ร	 

๒)	คว�มไม่ต่อเนือ่งของผูรั้บผดิชอบจ�กหน่วยง�นทีรั่บผดิชอบ	ทำ�ให้ก�รสือ่ส�รสร้�งคว�มเข้�ใจไม่เป็นไปต�มคว�มค�ดหวงั 

บ้�นเรียนจึงต้องพึ่งพ�ตนเอง	ก�รรวมกลุ่มเพื่อห�แนวท�งที่เหม�ะสม	ม�กกว่�จะได้รับคำ�ปรึกษ�ชี้แนะ

  ข้อเสนอแนะ	 ๑)	 ก�รมอบหม�ยง�นให้ผู้รับผิดชอบบ้�นเรียนระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ควรคำ�นึง

ถึงคนที่มีจิตบริก�ร	 เข้�ใจง�นได้ง่�ย	 ชัดเจนมองภ�ระง�นในลักษณะของก�รบูรณ�ก�รไม่แยกส่วนของก�รปฏิบัติ	 

๒)	หน่วยง�นทีรั่บผดิชอบ	ควรศกึษ�ข้อกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบับ้�นเรยีน	และสือ่ส�รสร้�งคว�มเข้�ใจทีช่ดัเจนในท�งก�ร

ปฏิบัติเพื่อไม่เกิดข้อกังข�	 ทำ�ไมจังหวัดนี้ทำ�ได้	 บ้�นเรียนนี้ทำ�ไม่ได้	 และ	 ๓)	 สร้�งข้อตกลงในก�รจัดก�รศึกษ�ของ 

บ้�นเรียนร่วมกันระหว่�งบ้�นและหน่วยง�นที่รับผิดชอบ
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๑๘ ครอบครัวนนทพัทธ์

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 

 ลกูมปัีญหำด้ำนสขุภำพจำกโรคอกัเสบภมูแิพ้ (ภมูแิพ้อำกำศ) ซึง่เกดิ

จำกกรรมพนัธุแ์ละภำวะทพุโภชนำกำรจำกกำรเลอืกรบัประทำนอำหำร	ส่งผลให้

มสีขุภ�พไม่แขง็แรง	นำ�้หนกัตำ�่กว่�เกณฑ์	ไม่คล่องแคล่วว่องไว	เกดิภ�วะตดิเช้ือง่�ย 

และเจ็บป่วยจนต้องหยุดพักรักษ�ตัวที่บ้�น	 และเข้�ออกโรงพย�บ�ลบ่อยครั้ง	 

ส่งผลกระทบต่อก�รเรียนก�รสอนและก�รปรับตัวเข้�สู่สังคมในชั้นเรียน	 เป็น

เหตผุล ในกำรขอจดักำรศกึษำโดยครอบครวั ที	่คณุพ่อน�ยนนัทพนัธ์	วรรณรตัน์	

และคณุแม่น�งชตุมิ�	วรรณรตัน์	วฒุกิ�รศกึษ�	ปรญิญ�ตร	ีอ�ชพีรบัจ้�งสอนพเิศษ

 จุดมุ่งหมำยเพื่อจัดกำรเรียนรู้ควบคู่กับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพร่ำงกำย 

จติใจ อำรมณ์ และสังคม เพ่ือให้เสรีภ�พผูเ้รียนในก�รแสดงคว�มต้องก�รต�มคว�ม

สนใจ	 พัฒน�ต�มศักยภ�พและคว�มถนัด	 เพื่อเริ่มก�รเรียนรู้จ�กพื้นฐ�นใกล้ตัว 

ผ่�นวิถีก�รดำ�เนินชีวิตต�มสภ�พคว�มเป็นจริงบนพื้นฐ�นและหลักก�รที่สม�ชิก

ในครอบครัวมีคว�มเชื่อมั่น	 และยอมรับก�รปฏิบัติร่วมกัน	 และเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ด้วยตนเองและ 

โดยแผนก�รจดัก�รศึกษ�โดยครอบครวั	จัดทำ�โดยดูตวัอย่�งของแผนฯท่ีได้รบัอนญุ�ตแล้วหล�ย	ๆ 	แผน	นำ�ส่วนท่ีส�ม�รถ

นำ�ม�ปรับใช้ได้	และเพิม่เติมในส่วนทีเ่ป็นคว�มต้องก�ร	คว�มสนใจ	คว�มถนดัและต�มสภ�พคว�มเป็นจรงิของครอบครวั	

โดยรับคำ�แนะนำ�จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ม�ประยุกต์ใช้

 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ จัดแบบครอบครัวเดี่ยวโดยไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัว

อื่น	ๆ	มีบ้�นเรียนที่ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�	 โดยครอบครัวเพียง	๓	ครอบครัว	ซึ่งมีคว�มแตกต่�งกันทั้งส�มครอบครัว	

คว�มพร้อม	ปัจจัยที่สนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�	และอยู่ค่อนข้�งห่�งไกลกัน	ผู้จัดก�รศึกษ�	จึงประสงค์ให้จัดก�รศึกษ�

ต�มสภ�พคว�มพร้อมของครอบครวัเองก่อนให้เขม็แขง็	เหม�ะสมกบัผูเ้รยีน กำรจดักลุม่สำระกำรเรยีนรู ้จดัเป็นรำยวชิำ

ใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้	ต�มหลักสูตรแกนกล�งฯ	คือ	๑)	ภ�ษ�ไทย	๒)	คณิตศ�สตร์	๓)	วิทย�ศ�สตร์	๔)	สังคมศึกษ�	

ศ�สน�และวัฒนธรรม	๕)	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	๖)	ศิลปะ	๗)	ก�รง�นพื้นฐ�นอ�ชีพ	๘)	ภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ภ�ษ�อังกฤษ

ภ�ษ�จีน)

 วธีิกำรจัดกำรเรยีนรู ้ให้ผู้เรยีนตำมควำมควำมสนใจ ควำมถนดั ควำมสำมำรถ	เพือ่ให้บรรลตุ�มจดุมุง่หม�ย 

ทีก่ำ�หนดไว้ในแผนก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวัเนือ่งจ�กผู้เรยีนมีปัญห�ด้�นสุขภ�พท�งก�ย	กระทบไปสู่ปัญห�ท�งจติใจ 

และสงัคม	ในบ�งครัง้พบว่�มปัีญห�ท�งอ�รมณ์ร่วมด้วย	ผูจ้ดัก�รศกึษ�จงึเน้นกฬี�	ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนและเล่นหล�กหล�ย

ประเภทเพื่อค้นพบกีฬ�ที่	ผู้เรียนสนใจและถนัด	ทั้งมวยไทย	ว่�ยนำ้�	ฟุตบอล	เทลวันโด	ปิงปอง	ขี่จักรย�น	และก�รวิ่ง 

ออกกำ�ลังก�ยต�มสวนส�ธ�รณะ	และพบว่�กฬี�	เทควนัโด	ประเภทท่�รำ�	(พุม่เซ่)	เหม�ะสมกบัผูเ้รยีน	จงึสนบัสนนุให้เป็น

กีฬ�หลัก	ปัจจุบันลูกเข้�เรียนกีฬ�กอล์ฟสำ�หรับเย�วชนโครงก�ร	“เรียนกอล์ฟฟรี	มีไม้ให้ยืม”	ของกองทัพบก	ภ�คที่	๓ 
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และยังได้เรียนดนตรีประเภท	 ไวโอลีน	 เพื่อพัฒน�ก�รท�งอ�รมณ์และจิตใจ	 และเรียนศิลปะ	 ระยะสั้น	 ๓๖	 ช่ัวโมง	 

ส่งเสริมให้มีอิสระท�งคว�มคิด	 และส�ม�รถถ่�ยทอดจินตน�ก�ร	 สื่ออ�รมณ์ตนเองได้	 นอกจ�กนี้ผู้เรียนยังได้เรียนวิช�

ภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�จีนด้วย	

 วิธีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ได้เข้ำเรียนลูกเสือ ที่โรงเรียนอนุบำลโรจนำวิทย์ สัปดำห์ละครั้ง กำรเรียน 

แนะแนว ผู้จัดกำรศึกษำน�ำพำผู้เรียน เรียนรู้กำรพัฒนำตนเอง และควำมรู้ในอำชีพ จำกกำรพบเจอบุคคลในชีวิต

ประจ�ำวัน	 รวมทั้งก�รศึกษ�ค้นคว้�ในห้องสมุด	 และแหล่งเรียนรู้ที่เหม�ะสมกับวัย	 เช่น	 คิดส์ซ�เนีย	 (เมืองจำ�ลองช้�ง 

สำ�หรับเย�วชน)	 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ผู ้จัดกำรศึกษำน�ำพำให้ผู ้เรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 

ที่โรงพย�บ�ลและบริจ�คเงิน	 หรือสิ่งของต�มคว�มพร้อม	 ปัจจุบันเริ่มโครงก�รจิตอ�ส�ท่ีโรงพย�บ�ลค่�ยสมเด็จ 

พระนเรศวรมห�ร�ช	จังหวัดพิษณุโลก

 สือ่/แหล่งเรยีนรู/้ภมูปัิญญำ ได้มกี�รจดับรรย�ก�ศ	และสภำพแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกบ้ำน	เพือ่ให้

เกิดก�รเรียนรู้มีบรรย�ก�ศเหมือนห้องเรียนพิเศษ	มีหนังสือเรียนครบทุกวิช�	สื่อวีดีทัศน์ วีดีโอ อินเทอร์เน็ต	เพื่อเสริม

บรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ของผู้เรียนสื่อ	หนังสือ เอกสำร คอมพิวเตอร์ สื่อทำงไกล	เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้ประกอบด้วย

	 -		 หนังสือเรียน	ได้จ�กก�รจัดซื้อ	รับบริจ�ค	และด�วโหลดจ�กอินเทอร์เน็ต

	 -		 เอกส�ร	จัดห�ต�มคว�มพร้อมและคว�มสนใจ	เพื่อใช้ประกอบก�รเรียนรู้

	 -		 คอมพวิเตอร์	ใช้ร่วมกบัโทรทศัน์	และปริน๊เตอร์และใช้ในก�รสบืค้นข้อมลูท�งอนิเทอร์เนต็	ใช้	E-Book	จ�ก	

Webside	Scimath.org.th,	Iscieasy	มีก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล ภูมิปัญญำท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถำนที่ต่ำง ๆ  

ดงันี ้ร่วมกจิกรรม Museum Thailand พพิธิภณัฑ์พ้ืนบ้ำนจ่ำทว	ี(ภมูปัิญญ�ท้องถิน่)	พพิธิภณัฑ์วทิย�ศ�สตร์	พพิธิภณัฑ์

ธรรมช�ติ	สวนสนุก	พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้�	อ่�วคุ้งกระเบน	บึงฉว�ก	บึงบอระเพ็ด	สวนสัตว์ซ�ฟ�รีเวิลร์	สวนสัตว์เข�เขียว 

เมืองหิมะ	ท้องฟ้�จำ�ลอง	อุทย�นก�รเรียนรู้พิษณุโลก	สัปด�ห์ละครั้ง	ห้องสมุด	สวนผักปุ้งกี๋	 (สัปด�ห์ละครั้ง	 เป็นเวล�	 

๓	เดือน)	ตลอดจนวัดใกล้บ้�น	ต�มวันสำ�คัญท�งศ�สน�

	 นอกจ�กนี้ยังมีก�รเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว	 เครือข่�ย	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นต่�ง	ๆ	 เช่น	สวนผักบุ้งกี้	

สวนผักเกษตรอินทรีย์ไร้ส�ร	 โดยบูรณ�ก�รวิช�เกษตร	 (ส�ระก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี)	วิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	

โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กก�รลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 ก�รเพ�ะกล้�	 ก�รปลูก	 ก�รดูแลรักษ�	 ก�รนำ�ผลผลิตไปบรรจุ	 

เพื่อจำ�หน่�ย	

 กำรก�ำหนดตำรำงเรียนรู้ มีกำรปรับยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์ของผู้เรียน	ผู้จัดก�รศึกษ�และสภ�พแวดล้อม

ปัจจัยอ่ืน	 ๆ	 แต่พย�ย�มให้ครบเนื้อห�ส�ระก�รเรียนรู้	 ท่ีได้กำ�หนดในแผนก�รจัดก�รศึกษ�	 ห�กมีกิจกรรมหรือ 

องค์คว�มรู้ใดทีมี่คว�มสนใจ	และคว�มพร้อมเพิม่เติมกจ็ะจดับูรณ�ก�รก�รเรยีนรู	้สำ�หรบัร�ยวชิ�ท่ีต้องก�รเน้นเป็นพเิศษ	 

ประกอบด้วย

	 ๑.		กีฬ�เทวันโด	จ�กอดีตนักกีฬ�	และนักกีฬ�ในปัจจุบัน	ของศูนย์ฝึกกีฬ�เทวันโดไทเกอร์ไทพิษณุโลก

	 ๒.		ภ�ษ�อังกฤษ	จ�กผู้สอนช�วไทย	ที่เคยศึกษ�อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย	ที่สถ�บันอิงลิสพลัส	อิงลิสโซน

	 ๓.		ภ�ษ�จีน	จ�กผู้สอนข�วจีน	ที่สถ�บันปูปู้ก�ว

	 ๔.		ไวโอลีน	เรียนที่โรงเรียนไวโอลีน	พิษณุโลก	
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 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และร่องรอยที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลจำกพัฒนำกำร

ควำมก้ำวหน้ำในแต่ละสำระโดยใช้แบบทดสอบควำมรูใ้นสำระวชิำภำษำไทย คณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ สงัคมศึกษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือท�ำโครงงำนในสำระ

วิชำสขุศกึษำและพลศกึษำ ศลิปะกำรงำนอำชพีและเทคโนโลยกีจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	กจิกรรมทีค่รอบครวัจดัเพิม่เตมิ 

กำรเก็บหลักฐำนร่องรอยกำรเรียนรู้ โดยใช้บันทึกก�รเรียนรู้	 สมุดภ�พ	 ใบง�น	 แฟ้มสะสมง�นภ�พถ่�ย	 วิดีโอ	 เพื่อ

ให้เห็นพัฒน�ก�รแลก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งต่อเนื่อง	 พิจ�รณ�พัฒน�ก�รของผู้เรียน	 เช่น	 ก�รสังเกต	 ก�รคิดวิเคร�ะห์	 

ก�รแสวงห�คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ก�รทดลอง	ก�รนำ�ข้อมูลที่ได้ม�สรุปและประเมินผล	ก�รนำ�เสนอข้อมูลทั้งด้�นเอกส�ร

และก�รทดสอบด้วยก�รสัมภ�ษณ์	 ถ�ม-ตอบ	 เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้และแสดงคว�มคิดเห็น	 ก�รวัด 

และประเมินผลเกี่ยวกับพฤติกรรม	อ�กัปกิริย�	 คำ�พูด	 ก�รแสดงออกลักษณะนิสัย	 ม�รย�ท	ก�รใช้ไหวพริบสติปัญญ�	 

ก�รโต้ตอบ	ก�รใช้เหตุผล	ก�รแก้ปัญห�	จ�กก�รพิจ�รณ�	สังเกต	และสอบถ�มบุคคลใครอบครัว	บุคล�กรผู้ถ่�ยทอด

คว�มรู้	เพื่อน	เพื่อนบ้�น	บุคคลรอบข้�งที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์	รวมทั้งตัวผู้เรียนเอง	

 กำรวัดและประเมินผลทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนกำรพูด กำรฟัง เป็นก�รประเมินศักยภ�พของผู้เรียน 

จ�กก�รอ่�นหนังสือ	ตำ�ร�เรียน	เอกส�ร	ก�รฟังสื่อต่�ง	ๆ 	เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้	พัฒน�ตนเอง	สร้�งสุนทรียภ�พ	และนำ�ไป 

แก้ปัญห�ในชีวิตประจำ�วัน	 ส�ม�รถนำ�เนื้อห�ส�ระท่ีอ่�นหรือฟังม�คิดวิเคร�ะห์	 นำ�ไปสู่ก�รเขียนและก�รพูดแสดง 

คว�มคิดเห็นในเชิงสร้�งสรรค์	 ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้และคว�มคิดเห็นจ�กประสบก�รณ์ตรงด้วยสำ�นวนภ�ษ�ถูกต้อง	

มีเหตุผล	เข้�ใจง่�ยและชัดเจน	เป็นไปต�มลำ�ดับขั้นตอน	ในก�รนำ�เสนอ	โดยมีตัวชี้วัดคว�มส�ม�รถ	ดังนี้

	 ๑.	 ส�ม�รถเลือกสื่อที่มีคุณค่�และมีคว�มสนใจเพื่ออ่�นหรือฟังต�มจุดประสงค์ของตน

	 ๒.	 ส�ม�รถจับประเด็นสำ�คัญ	ข้อเท็จจริง	คว�มคิดเห็นจ�กเรื่องที่ได้อ่�นหรือได้ฟัง

	 ๓.	 ส�ม�รถเปรียบเทียบข้อมูลแง่มุมต่�ง	ๆ	เพื่อนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้

	 ๔.	 ส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น	คว�มรู้สึก	ต่อเรื่องที่อ่�นโดยมีเหตุผลประกอบและถ่�ยทอดข้อมูลให้กับผู้อื่น

ได้โดยก�รเขียนหรือก�รพูด

 มกีำรก�ำหนดกำรให้คะแนนหรอืเกรด จ�กก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนต�มกลุม่ส�ระหรอื	กลุม่ประสบก�รณ์	

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนโดยก�รตรวจผลง�นแบบฝึกหัด	 จ�กก�รสังเกตก�รทำ�กิจกรรม	 

ผลง�นสิ่งประดิษฐ์	 ก�รนำ�ผลที่ได้จ�กก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	 ม�สะท้อนให้ผู้เรียนเพื่อทร�บ	 และนำ�ม�ใช้ 

ในก�รปรบัปรงุก�รเรยีนก�รสอน	โดยเฉพ�ะก�รอ่�นภ�ษ�ไทย	เน้นเป็นพเิศษ	คณุแม่จะเป็นผูแ้นะนำ�	ให้คำ�ปรกึษ�ห�รอื	 

ให้กำ�ลังใจในก�รเรียนคำ�ที่ย�กขึ้น	และภ�ษ�อังกฤษให้ได้เรียนกับเพื่อนบ้�นที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	โดยก�รแลกเปลี่ยน

ซึ่งกันและกัน

	 ครอบครัวจัดทำ�เอกส�รเพื่อรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร	 ปัญห�	 อุปสรรค	 และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในรอบปีก�รศึกษ�ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เพื่อก�รตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียน	รวมทั้งก�รส่งเสริม	สนับสนุน

และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ได้สนับสนุนงบประม�ณในก�รจัดก�รศึกษ�
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 ควำมควำมภำคภมูใิจของก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	คอื	ได้จดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นให้ผูเ้รยีนไปพร้อม	ๆ  

กับก�รให้ผู้เรียนเข้�รับก�รรักษ�ตัวต�มคว�มเห็นและกำ�หนดนัดของแพทย์อย่�งต่อเนื่องครบถ้วน	 คว�มสัมพันธ์ 

ในครอบครวัรกัใคร่อบอุน่	บคุคลในครอบครวัดแูลเอ�ใจใส่ผูเ้รยีนได้อย่�งใกล้ชดิส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของผูเ้รยีน

ได้อย่�งเหม�ะสม	ได้จัดก�รศกึษ�ให้กบัผูเ้รยีนต�มหลกัสตูรของระบบก�รศกึษ�ในโรงเรยีนและเสรมิกจิกรรมทีค่รอบครวั

จดัต�มคว�มพร้อมและจดุเน้นเพือ่พฒัน�และเพิม่ทกัษะต�มคว�มชอบและศกัยภ�พของผูเ้รยีน	รวมทัง้ได้เรยีนรูว้ชิ�และ

กิจกรรมที่สอนโดยผู้สอนอื่นและได้พบกลุ่มเพื่อนที่มีคว�มหล�กหล�ย	 เพื่อให้มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้�ง	 ได้เข้�ร่วมกิจกรรม

กับองค์กรและศูนย์ก�รเรียนรู้ในชุมชนทำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือมีคว�มเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มต่�ง	 ๆ	 ในลักษณะประช�สังคม	

ควำมภำคภูมิใจ ผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้และพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง บุคคลแวดล้อมชื่นชม	ในตัวผู้เรียน

ในเรือ่งคว�มตัง้ใจ	คว�มมรีะเบยีบวนิยั	ก�รมภี�วะทัง้ผูน้ำ�และผูต้�ม	ม�รย�ทดี	ผูจ้ดัก�รศกึษ�ได้ให้คำ�ปรกึษ�ครอบครวั

ที่ประสงค์จะจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวอีก	 ๒	 ครอบครัว	 รวมทั้งมีผู้ปกครองและผู้เรียนในระบบโรงเรียนม�ขอรับ 

คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ในก�รจัดกิจกรรม

 ปัญหำ/อุปสรรค	เนื่องจ�ก	มีครอบครัวที่จดทะเบียนกับ	สพป.พิษณุโลก	เขต	๑	เพียง	๓	ครอบครัวและยังไม่

ได้มกี�รรวมตวัหรอืจดักจิกรรมร่วมกนั	จงึทำ�ให้ยงัขำดควำมร่วมมอืและแบ่งปันควำมรู ้ประสบกำรณ์ ข้อคดิเหน็ต่�ง	ๆ  

เพื่อทำ�ให้เป็นเครือข่�ยที่เข้มแข็ง	 ศูนย์ก�รเรียนรู้ในชุมชนมีน้อยจึงยังไม่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของครอบครัว

บ้�นเรียนได้ม�กนัก	 ต้องแสวงห�ศูนย์ก�รเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีห่�งไกลออกไปเพื่อทำ�กิจกรรมเสริมต�มศักยภ�พ

และคว�มพร้อม	

 ข้อเสนอแนะ มีควำมประสงค์ให้มีหน่วยงำนสื่อกลำงในสังคมออนไลน์ท่ีทุกฝ่�ยท่ีเก่ียวข้องได้ม�ประส�น

คว�มร่วมมือกัน เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ ค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ แบ่งปันประสบกำรณ์ เสนอคว�มคิดเห็น	 ลดข้อขัดแย้ง	

และส�ม�รถเชื่อมโยงไปสู่เครือข่�ยบ้�นเรียนในต่�งประเทศได้ในอน�คต
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๑๙ ครอบครัววัฒนข�า

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

 เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว	วัฒนขำ� เนื่องจำกลูกมีกำร

เปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่ำงเรียนในโรงเรียนในระบบ (ป.๑-ป.๒)  

ก่อนเข้ำเรยีนในระบบโรงเรยีน ลกูมีควำมสขุ สนกุตำมวยัมคีวำมมัน่ใจในตวัเอง 

ควำมรูใ้นคณุค่ำของตนเอง มีกำรแสดงออกท่ีเป็นตวัของตัวเอง ลกูเป็นคนช่ำงคิด 

ช่ำงถำม ตำมธรรมชำติและตำมวัยของลูก แต่เมื่อน�ำลูกเข้ำเรียนในโรงเรียนใน

ระบบสิ่งต่ำง ๆ ที่ลูกเคยแสดงออกมำตำมธรรมชำติของเด็กที่กล่ำวมำข้ำงต้น 

หดหำยไปหมด จึงตัดสินใจน�ำลูกออกจำกระบบโรงเรียนแล้วจัดกำรศึกษำเอง 

โดยครอบครัว	และครอบครัวมีคว�มเชื่อมั่น	ศรัทธ�	มนุษย์ส�ม�รถพัฒน�ได้โดย

ไม่มีขีดจำ�กัด	ครอบครัวต้องก�รชีวิตและคว�มสุข	อิสรภ�พเสรีภ�พในก�รเรียนรู้ 

ที่ไม่รู้จบ	 โดยมีจุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว	 “วัฒนขำ�”	 เพื่อ

มุ่งเน้นต้องกำรให้ลูกค้นหำตัวตนของตนเองให้พบ รู้ตัวตนของตนเอง สำมำรถ

ด�ำเนินวิถีชีวิตได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ “รู้ซึ้งถึงร�กเหง้�	เข้�ใจปัจจุบัน	เท่�ทันอน�คต”

	 ครอบครัว	วัฒนขำ�	มีคุณพ่อน�ยปริพนธ์	วัฒนขำ�	วุฒิก�รศึกษ�	ป.โท	อ�ยุ	๔๔	ปี	เป็นนักพัฒน�องค์กรเอกชน	

NGO	สิ่งแวดล้อม	คุณแม่น�งวัชรภรณ์	 วัฒนขำ�	อ�ชีพ	นักวิช�ก�รอิสระ	 ได้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวให้กับเด็กหญิง

เพลงตะวัน	วัฒนขำ�	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๒	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๐	ระดับประถมศึกษ�	และระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ปัจจุบัน 

ได้ขอยกเลิกก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว	 ส�เหตุที่ยกเลิกเพร�ะ	 ลูกเรียนจบช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 ๓	 ปัจจุบันกำ�ลังศึกษ�ระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ที่โรงเรียนเลยพิทย�คม	จังหวัดเลย	

 แผนกำรจัดกำรศึกษำ ของครอบครัว	 “วัฒนขำ�” มีกำรศึกษำรูปแบบวิธีกำรจัดท�ำแผนจำกเครือข่ำย

ครอบครัวบ้ำนเรียนที่มีลักษณะเฉพำะ	 ลักษณะของแผนเป็นแบบองค์รวมโดยประยุกต์	 จ�กสภ�พคว�มเป็นจริง 

ของสังคม	ชุมชน	ยึดฤดูก�ลของแต่ละเดือน	(Time	Line)	ร�ยละเอียดของแผนเน้นก�รค้นห�ศักยภ�พของลูก	

 รปูแบบกำรจัดกำรศกึษำโดยครอบครวั มลีกัษณะก�รจดัก�รศกึษ�เป็นแบบ	“ครอบครวัเดีย่ว” มกีำรเข้ำร่วม 

กจิกรรมกบักลุม่เครือข่ำยครอบครัวบ้ำนเรียนอืน่ ๆ 	รวมตัวกนัปฏบิติักจิกรรมร่วมกนั	สร้�งกระบวนก�รเรยีนรูท่ี้หล�กหล�ย 

ผ่�นท�งก�รร่วมทำ�กิจกรรม	เพื่อพัฒน�ลูกให้มีศักยภ�พในทุกมิติ	(ก�ย	อ�รมณ์	สังคม	สติปัญญ�)

 กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มประสบกำรณ์ 

	 ช่วงขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 แผนกำรจัดกำรศึกษำจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระ 

ตำมหลกัสตูรแกนกลำง ต่อมำปรบัเปล่ียนโดยบูรณำกำรแต่ละกลุม่สำระเข้ำด้วยกนั	เป็นลกัษณะโครงง�นต่�ง	ๆ 	โครงง�น 

ท�งวิทย�ศ�สตร์	 โครงง�นสัมม�ชีพ	ก�ำหนดเป็น ๓ กลุ่มประสบกำรณ์	 ได้แก่	๑)	กลุ่มประสบก�รณ์เกี่ยวกับร่�งก�ย	
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เน้นเข้�ใจ	รู้ตัวตนของตัวเอง	คนห�ตัวเองให้พบ	๒)	กลุ่มประสบก�รณ์	เกี่ยวกับชุมชน	เน้นสิ่งแวดล้อม	คว�มสัมพันธ์กับ

ธรรมช�ติ	๓)	กลุ่มประสบก�รณ์เกี่ยวกับสังคม	คว�มเข้�ใจภ�พรวมของโลก	

 ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในกำรจดักำรเรยีนรู ้คอืบดิ�และม�รด�เป็นผูจ้ดัก�รเรยีนรู	้และมกีำรจ้ำงครพูเิศษ วธิกีำร 

จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน	 ครอบครัว	 มีกระบวนก�ร	 วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้	 และจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตอบสนองตำม

ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เรียน	 ใช้วิธีก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย	 เหม�ะสมสอดคล้องกับวัย	มีกำรส่งเสริม 

ให้ลูกได้เรยีนรูก้บัผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน	ต�มคว�มถนดัและคว�มสนใจ	เช่นเรยีนรูก้บัศลิปินส�ข�ดนตร	ีส�ข�ง�นศลิปะ	

เรียนรู้กับปร�ชญ์ช�วบ้�นด้�นก�รน้อมนำ�ศ�สตร์พระร�ช�ม�ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต	 ศึกษ�พระบรมร�โชว�ท	 สะท้อน 

คำ�พ่อสอน	และนำ�บทเพลงพระร�ชนิพนธ์ม�วิเคร�ะห์	ถึงเนื้อห�	อ�รมณ์	คว�มหม�ย	

 สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญำ ก�รจัดบรรย�ก�ศ	 และสภ�พแวดล้อม	 ภ�ยในบ้�นครอบครัวจัดห�สิ่งอำ�นวย 

คว�มสะดวกในก�รสืบค้นข้อมูล	 มี	 Internet, Computer, TV., เครื่องรับสัญญำณดำวเทียม, เครื่องบันทึกเสียง  

และอุปกรณ์ต�มคว�มสนใจ	เครื่องดนตรีส�กลหล�ยชนิด	อุปกรณ์วิทย�ศ�สตร์	อุปกรณ์ศิลปะ	นอกจ�กนั้นยังมีหนังสือ	

ส่วนม�กเป็นหนังสือที่ซื้อต�มคว�มสนใจของลูก	เช่นชุดส�รคดีสำ�หรับเด็ก	นิท�น	ก�ร์ตูน	สื่อ	ประเภท	CAI	(Computer	

Assisted	 Instruction)	 สื่อจ�ก	 YouTube	 สื่อประเภทบุคคล	 ได้แก่	ปรำชญ์ชำวบ้ำน ปรำชญ์ชุมชน	 เรียนรู้เรื่อง 

ง�นประดษิฐ์จ�กใบตอง	ง�นจกัส�นต่�ง	ๆ 	ได้แก่	พดั	ตะกร้�	กระด้ง	ตะแกง	เรยีนรูก้บักจิกรรมง�นประเพณีประจำ�ปีของชมุชน 

 ก�ำหนดตำรำงเรียนรู้ พ่อ-แม่-ลูก	ก�ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้แต่ละวันรวมกันทุกวัน แต่ช่วงเช้ำของทุกวัน 

ลูกต้องเรียนรู้ตำมตำรำงเรียนของโทรทัศน์ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล ช่วงบ่ำยจะเรียนรู้ 

ผ่ำนกจิกรรมกำรปฏบิตัติำมแผนปฏบิตักิ�รโครงง�นต่�ง	ๆ 	ก�รเรยีนวชิ�ดนตรสี�กล	กบัอ�จ�รย์	ม�ล�ลนี	หอมกลิน่ทอง	

ก�รเรียนรู้วิช�ศิลปส�กล	กับอ�จ�รย์รักษ์พงษ์	อโศกตระกูล	ลูกเข้�ร่วมกิจกรรมกับชุมชน	กลุ่มบ้�นเรียนเพื่อเรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์กับร่วมกัน	ในระหว่�งก�รเรียนรู้ทุกกิจกรรม	มีก�รบันทึกร่องรอยกำรเรียนรู้ เป็นรูปภ�พ	วีดิโอ 

	 ก�รเข้�ร่วมกจิกรรมค่�ยในโอก�สต่�ง	ๆ 	ซึง่คณุพ่อเป็นวทิย�กร	ลกูเข้�ร่วมในฐ�นะผูช่้วยวทิย�กรผูด้ำ�เนนิก�ร

จัดค่�ย	“ค่�ยปรับแต่งจิตสำ�นึกผู้มีประวัติต้องคดีต่�ง	ๆ	”	ค่�ยดนตรี	 “พัฒน�ศักยภ�พด้�นดนตรี”	 ร่วมกิจกรรมค่�ย 

กับเพื่อนวัยเดียวกัน

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ครอบครัวมีกำรวัดและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนตลอดเวลำ

ในระหว่ำงกำรปฏิบัติและระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ มีก�รประเมินต�มสภ�พจริง	ประเมินระหว่�งปฏิบัติ	ประเมินจ�ก

ชิ้นง�น	ผลง�น	มีก�รวิภ�ค	วิจ�รณ์ผลง�นชิ้นง�น	ร่วมกันมีก�รยอมรับคำ�วิจ�รณ์	อย่�งมีเหตุผล	มีก�รปรับปรุง	แก้ไข	

เป็นก�รนำ�ผลจ�กก�รประเมินต�มสภ�พจริงไปพัฒน�ให้ก�รเรียนรู้มีคว�มหม�ย	 มีประสิทธิภ�พยิ่งข้ึน	 โดยใช้วิธีกำร

สังเกต ซักสอบถำม พูดคุย กำรประเมินจำกผลงำน มีกำรน�ำผลงำน หลักฐำน ร่องรอย ผลกำรปฏิบัติกิจกรรม	ผลที่

ได้จ�กก�รทำ�แบบฝึกหัด	ม�วิเคร�ะห์	พูดคุย	ห�กยังพบว่�ลูกยังไม่เข้�ใจ	ทำ�อะไรไม่ได้	ก็ทบทวนใหม่	กรณีพบว่�ผลง�น

ยังไม่เป็นที่พอใจ	หรือยังไม่ประทับใจ	มีก�รปรับปรุงแก้ไข	ก�รประเมินเกิดขึ้นได้ตลอดเวล�	

	 ก�รประเมินด้�นคว�มรู้	ทักษะ และเจตคติ โดยเข้ำร่วมรับกำรประเมิน ด้วยวิธีทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 

จำกมูลนิธิ “กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม” ของโรงเรียนวังไกลกังวล 



91การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 ครอบครัวมีกำรก�ำหนดคะแนนและเกรด ก�ำหนดสัดส่วน ๗๐ : ๓๐ 

	 คะแนน	 ๗๐	 เป็นก�รประเมินจ�กคุณภ�พก�รปฏิบัติง�นจริง	 ๆ	 หลักฐ�นร่องรอย	 ก�รเรียนรู้	 ชิ้นง�น	 

แบบฝึกหัด	ผลง�นต่�ง	ๆ	ของลูก	ลักษณะก�รประเมินเป็นก�รประเมินเพื่อพัฒน�

	 คะแนน	 ๓๐	 เป็นผลก�รประเมินจ�กร่องรอยก�รเรียนรู้จ�กก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมโรงเรียน 

วังไกลกังวล	เป็นก�รประเมินจ�กก�รทำ�ข้อทดสอบต�มที่โรงเรียนวังไกลกังวลกำ�หนด	

	 ก�รประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์	๘	ประก�ร	ครอบครวัได้ใช้วธิกีำรสงัเกตพฤติกรรม จ�ำแนกแต่ละด้ำน

	 ก�รประเมนิคณุภ�พก�รจดัก�รเรยีนรูข้องครอบครวั	ก�ำหนดประเมนิคณุภำพปีละ ๑ ครัง้	จะทำ�ก�รประเมนิ

ก่อนที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ม�ประเมิน	 เพื่อนำ�ผลก�รประเมินคุณภ�พของครอบครัวบ้�นเรียนไปประกอบก�ร

ประเมินของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

	 ครอบครัวมีก�รนำ�ผลก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของลูก	ม�ร่วมกันวิเคร�ะห์	ร่วมกันสะท้อน	คว�มจริง

ที่เกิดขึ้น	เพื่อห�แนวท�งแก้ไข	ปรับปรุงและพัฒน�	ประเด็นที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�	วิเคร�ะห์ข้อมูลคุณภ�พผลก�รเรียนรู้

ของลูก	มี	 ๒	ส่วน	ส่วนแรก	 เป็นส่วนของตัวลูกหรือผู้เรียนเป็นผู้บันทึกหรือร่องรอย	ที่แสดงผลก�รเรียนรู้	 ผลที่ได้จ�ก

ก�รจัดกิจกรรม	ประสิทธิภ�พของโครงง�น	รองลงม�เป็นส่วนของ	พ่อ-แม่	เป็นบันทึกสรุปผลก�รสอน	หลังจ�กปฏิบัติ 

ก�รสอนแล้ว	 ข้อค้นพบในก�รจัดก�รเรียนรู้	 ประเด็นท่ีจัดได้ว่�ก�รเรียนก�รสอนประสบคว�มสำ�เร็จ	 หรือประเด็น 

ที่จะต้องพัฒน�	หลักฐ�นร่อยที่บันทึกเป็นรูปภ�พถ่�ยกิจกรรม	และวีดิโอ	มีก�รวิเคร�ะห์เนื้อห�	และคว�มสนใจของลูก

 ครอบครัวไม่มีกำรสอบ NT/O-net ทั้งนี้เป็นเพร�ะไม่ได้รับก�รติดต่อ	สื่อส�ร

	 ครอบครัวมีก�รจัดทำ�เอกสำรรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรของครอบครัว มีก�รส่งร�ยง�นดังกล่�ว 

ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เรียบร้อยแล้ว	อนึ่ง	ก�รร�ยง�นที่สะท้อนให้เห็นคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	

จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องมีเวล�	และเอ�ใจใส่ในก�รทำ�

 ควำมภำคภมูใิจ ครอบครวัมีควำมสขุ ลกูมคีวำมสขุในกำรเรยีนรู ้รกักำรเรยีนรู ้ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน กล้ำแสดงออก 

เชื่อฟังพ่อแม่ รับฟังเหตุผล เชื่อมั่นในตนเอง ควำมส�ำเร็จ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว พบว่ำลูกสำมำรถค้นพบตัวตน

ของตนเอง คือควำมถนัดและควำมชอบและสนใจ ด้ำนดนตรี และศิลปะ	ทำ�ให้รู้เป้�หม�ย	ทำ�ให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจ 

ในตนเอง	รู้สึกชีวิตมีคุณค่�	ก�รเรียนรู้ที่เกิดขึ้น	เป็นก�รเรียนรู้ที่มีคว�มหม�ย	ตระหนักถึงก�รพัฒน�ตนเองตลอดชีวิต	
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๒๐ ครอบครัวอัลอิสรอช ปาย
 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 

 

 ครอบครัว อัลอิสรอช ปำย มีเหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว	 เนื่องจ�กชุมชนมุสลิมเป็นชุมชน 

ทีอ่ยูท่�มกล�งสังคมทีห่ล�กหล�ย	ชำวมสุลมิจะต้องมกีำรปฏบิตัตินตำมหลกัปฏบิตัขิองศำสนำอสิลำมอย่ำงเคร่งครดั 

ในยุคปัจจุบันสังคมไทยมีอ�รยธรรมต่�ง	 ๆ	 หลั่งไหลเข้�ม�ห�กไม่ช่วยกันดำ�รงรักษ�จ�รีตประเพณีดั้งเดิมของมุสลิม	 

ก็อ�จจะถูกครอบงำ�จ�กสังคมภ�ยนอกชุมชนได้	ชุมชนจึงเห็นคว�มสำ�คัญที่จะให้เด็ก	เย�วชน	ในชุมชนมุสลิมได้ปฏิบัติ

ตนต�มหลักศ�สน�	

 จดุมุง่หมำย โดยเด็กส�ม�รถปฏบิติัตัวอยูใ่นสงัคมได้อย่�งปกตสิขุ	และมศี�สน�อสิล�มเป็นเพือ่ต้องกำรให้เด็ก

ได้เรียนรู้เรื่องศำสนำอิสลำม ควบคู่ไปกับกำรเรียนสำมัญ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 ให้มีชีวิตอย่�งมีคุณธรรม	 และปฏิบัติศ�สนกิจได้อย่�งถูกต้อง	 เป็นคนดีของสังคม	 ส�ม�รถปฏิบัติง�นต�ม 

หลกัปฏบิตัขิองศ�สน�อสิล�มอย่�งเคร่งครดั	นำ�คว�มรูไ้ปต่อยอด	เพือ่สบืทอดศ�สน�ในโอก�สต่อไปเพือ่ทีจ่ะได้ดแูลบตุรหล�น

อย่�งใกล้ชิด	 มองเห็นศักยภ�พที่แท้จริงของเข�	 เพื่อท่ีจะได้ช่วยช้ีแนะว�งแผนต่อยอดในก�รศึกษ�ระดับต่อไป	 และได้

ทำ�ในสิ่งที่ตนเองถนัด	มีพื้นฐ�นก�รใช้ศ�สน�เป็นหลักในก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งถูกต้องก�รดำ�เนินง�น	ก�รจัดต�ร�งเรียน	

กิจกรรมสอดคล้องกับหลักปฏิบัติท�งศ�สน�	 โดยผู้นำ�ชุมชนมีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�	 เน้นก�รเรียน

ต�มหลักสูตร	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียน	โดยมีวิช�เพิ่มเติมคือวิช�คุณธรรม	ต�มหลักศ�สน�อิสล�มตอนเริ่มแรกก็ดูตัวอย่�ง

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวผู้ที่เคยได้รับอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 และนำ�ม�ปรับกับแผนก�รจัด 

ก�รศึกษ�ของเป้�หม�ยของบ้�นเรียนเร�	เพื่อให้เกิดคว�มสมบูรณ์	และคิดร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
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	 ครอบครวัอลัอสิรอช	มผีูจั้ดก�รศึกษ�คือ	น�ยอคัร�ช	แสนพรม	วฒุทิ�งก�รศกึษ�ปรญิญ�ตร	ีปัจจบุนัอ�ย	ุ๓๗	ปี 

อ�ชีพค้�ข�ย	 ได้รับมอบหม�ยจ�กบิด�และม�รด�	 ให้จัดก�รศึกษ�ให้บุตรหล�น	 จำ�นวน	 ๓	 คน	 คือ	 ๑)	 เด็กช�ย 

ฮะปิบบูล้ลอฮ	มฮูมัหมดัซอดกิ	ขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	ระดบัประถมศกึษ�	ป.๑	ภ�คเรยีนที	่๑	ปีก�รศกึษ�	

๒๕๔๙	๒)	 เด็กหญิง	 ฮ�ว�	มูฮัมหมัดตอดิก	 ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ประถมศึกษ�	ป.๑	ภ�คเรียนที่	 ๑	 

ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๖	๓)	 เด็กหญิงฮันนะฮ	 มูฮัมหมัดตอดิก	 ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ประถมศึกษ�	 ป.๑	 

ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙	

 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ จัดเป็นกลุ่มครอบครัวมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ในหลำยครอบครวัโดยมเีหตผุล คอื กำรจดักำรศกึษำของบ้ำนเรียนอัลอิสรอฺฮปำย จดัเป็นกลุ่มของผู้ปกครอง เพือ่ขออนญุ�ต

จัดก�รศึกษ�	โดยมอบหม�ยให้ผู้ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	รวมกลุ่มกันสอน	มีจำ�นวนทั้งสิ้น	๔๙	คน 

ใช้ใต้ถนุบ้�นเป็นสถ�นทีจั่ดก�รเรยีนก�รสอน	แบ่งเป็นห้องเรยีนต�มระดบัชัน้	ตัง้แต่ชัน้อนบุ�ล	ถงึระดบัประถมศกึษ�ปีที	่๖ 

เนื่องจ�กเด็กมีหล�ยระดับ	 จึงจัดให้เหม�ะสมกับวัย	 เพื่อตรงต�มเกณฑ์	 และเป็นก�รง่�ยในก�รจัดประสบก�รณ์	 และ 

ก�รเรียนก�รสอนในเนื้อห�วิช�ก�ร	และอื่น	ๆ 	คือ	เป็นก�รฝึกเด็กในก�รอยู่ร่วมกันอย่�งมีระบบ	ระเบียบ	ในก�รอยู่ร่วม

กับผู้อื่น	ทั้งท�งด้�นวินัย	อ�รมณ์	สังคม	ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่ม	รู้จักก�รเป็นผู้นำ�	ผู้ต�มที่ดี

 กำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยขอควำมร่วมมอืกบัผูป้กครอง ญำติพีน้่อง ผูค้นในสงัคมหมูบ้่ำน ช่วยกนัระดม

ควำมคดิ ช่วยเป็นผู้สอน ผูจ้ดักจิกรรมต�มคว�มเหม�ะสม	เพือ่เป็นก�รดงึศกัยภ�พของทรพัย�กรบคุคลทีม่อียูเ่นือ่งจ�ก

เป็นก�รจัดก�รศึกษ�แบบบ้�นเรียนรวมกลุ่ม	 จึงไม่ส�ม�รถจัดก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต�มคว�มสนใจ	หรือคว�มถนัด	 

ได้อย่�งเต็มรูปแบบ	 เป็นร�ยบุคคลจะเป็นเพียงแต่สนับสนุน	 และชี้แนะผู้ปกครองถึงคว�มสนใจ	 คว�มถนัดของเด็ก	 ๆ	

เพือ่ให้ผูป้กครองช่วยต่อยอดเป็นร�ยบคุคลได้รบัคว�มร่วมมอืจ�กบคุล�กรในชมุชนทีม่คีว�มรูม้�เป็นอ�ส�สมคัรม�สอน

ผู้เรียน	ต�มร�ยวิช�ที่ถนัด	โดยมีผู้รับมอบจัดกำรศึกษำ เป็นผู้ควบคุมบริหำรจัดกำร ในบำงวิชำมีกำรจ้ำงผู้ที่มีควำมรู้

เฉพำะทำง เช่น ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ มำสอนเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน

  ส่วนกิจกรรมด้ำนศำสนำ มีผู้น�ำทำงศำสนำมำจัดกิจกรรมตำมหลักปฏิบัติของศำสนำอิสลำมทุกวัน 

เน้นก�รฝึกเดก็ให้อยู่ร่วมกนัอย่�งมรีะบบ	ระเบยีบ	วนัิย	ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นกลุม่	รูจ้กัก�รเป็นผูน้ำ�และผูต้�มมกี�รจดักจิกรรม

ส�ธ�รณประโยชน์	ต�มสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นจริง	เช่น	ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัย	(นำ้�ท่วม)	ก�รเยี่ยมผู้ป่วย	ก�รร่วมทำ� 

คว�มสะอ�ดแม่นำ้�	ร่วมกับ	อสม.กำ�จัดลูกนำ้�ยุงล�ย	สำ�หรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	ได้จัดกิจกรรมแนะแนวโดยครูผู้สอน 

เกี่ยวกับศ�สน�	 ที่เน้นก�รปฏิบัติต�มหลักธรรมของศ�สน�อิสล�ม	 กิจกรรมจิตอ�ส�	 จัดให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมช่วยกัน

พัฒนำศำสนสถำนร่วมกิจกรรมชุมชนในงำนประเพณีท้องถิ่น	ในวันสำ�คัญท�งศ�สน�	ง�นขึ้นบ้�นใหม่	ง�นศพเป็นต้น	

ส่วนกิจกรรมลูกเสือจัดโดยน�ำผู้เรียนเข้ำค่ำยคุณธรรม	 โดยบูรณ�ก�รกับกิจกรรมฐ�นก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 มีก�รกำ�หนด

ต�ร�งเรยีนรู	้ด้�นวชิ�ก�รทีจ่ดัในแต่ละวนั	เพือ่เป็นก�รให้คว�มรู	้ด้�นวชิ�ก�รแก่เดก็	เนือ่งจ�กมเีดก็หล�ยระดบัชัน้เรยีน 

วิช�ศ�สน�อิสล�ม	 มีก�รใช้ครูที่ได้รับก�รอบรมเป็นก�รเฉพ�ะโดยตรง	 เพร�ะต้องก�รให้เด็กได้เรียนรู้	 และปฏิบัติได้ 

อย่�งถูกต้อง	วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	มีก�รใช้ครูต่�งประเทศ	เพื่อฝึกก�รใช้ภ�ษ�ในก�รสื่อส�ร
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 ด้ำนสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ ที่ใช้สถำนที่ไต้ถุนบ้ำนเป็นสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน	แบ่งห้องในบ้�น

เป็นห้องเรียนมีฝ�กั้นเป็นห้อง	 ๆ	 จำ�แนกห้องเป็นแต่ละชั้นเรียน	 ในปัจจุบันส่วนม�กก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์

มือถือ	ในก�รค้นห�เรื่องหรือสิ่งที่เด็กอย�กเรียนรู้	แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องคอยดูแลเด็กว่�	ค้นดูอะไรบ้�ง	ส่วนใดที่ไม่เข้�ใจเด็กก็

ส�ม�รถถ�มได้ทันที	เช่น	หนังสั้นต่�ง	ๆ	ทำ�ดีสุดท้�ยเป็นอย่�งไร	ทำ�ชั่วสุดท้�ยเป็นอย่�งไร	เป็นต้น	สื่อก�รสอนที่สำ�คัญ	

คือ	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นม�ช่วยสอนท�งด้�นอ�ชีพ	 ก�รตัดเย็บเสื้อผ้�	 ก�รทำ�ขนม	 ครูสอนศ�สน�ใช้เอกส�ร	 ตำ�ร�	 คู่มือ	 

แบบฝึกต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�รกำ�หนด	ไม่เน้นก�รใช้คอมพวิเตอร์	เนือ่งจ�กเป็นเดก็ระดบัประถมศกึษ�	เร�มแีม่บ้�น

ที่มีคว�มส�ม�รถทำ�ขนม-ตัดเย็บเสื้อผ้�ได้	หรือแม้แต่มีฝีมือในก�รประดิษฐ์ดอกไม้เทียม	

 กำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรู ้และร่องรอยทีเ่กดิจำกกำรเรยีนรู ้ได้ดำ�เนนิก�รวดัและประเมนิผล	โดยวธิี 

กำรสงัเกตพฤตกิรรม กำรสอบถำมตวัเดก็ กำรตรวจผลงำน	รบัก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูจ้�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ที่ 

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�แม่ฮ่องสอน	เขต	๑	ปีละ	๑	ครั้ง มีกำรทดสอบควำมรู้ โดยใช้แบบทดสอบ ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

มีก�รกำ�หนดต�มแนวท�งหนังสือแนะแนวประกอบกับก�รสังเกตพฤติกรรมเด็ก	 ก�รพูดคุยซักถ�ม	 ดำ�เนินก�รทดสอบ

เป็นระยะ	 เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทันท่วงที	 ทดสอบเป็นภ�คเรียน	 ที่	 ๑	 และ	 ภ�คเรียนที่	 ๒	 ในก�รปรับปรุง 

ก�รเรยีนก�รสอนหรอืไม่	อย่�งไร	หลงัก�รประเมนิผลก�รเรยีนรู	้กจ็ะมกี�รวเิคร�ะห์นำ�ม�ปรกึษ�ห�รอื	เพือ่ปรบัปรงุพฒัน� 

ทั้งครูผู้สอน	 ผู้เรียน	 และผู้ปกครอง	 ผู้เรียนได้ทำ�แบบฝึกหัด	 หลังจ�กได้เรียนรู้เนื้อห�จ�กบทเรียนในกลุ่มส�ระต่�ง	 ๆ	 

มีก�รทดสอบ	 เพร�ะต้องก�รตรวจสอบว่�เด็กส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปคิดวิเคร�ะห์	 ในก�รตอบคำ�ถ�มได้หรือไม่อย่�งไร	 

เพือ่จะส�ม�รถไปต่อยอดก�รศึกษ�ในระดับทีส่งูขึน้	ครอบครวัจดัทำ�เอกส�รเพือ่ร�ยง�นผลก�รบรหิ�รจดัก�ร มกีำรจดัท�ำ

รำยงำนผลกำรศกึษำของเดก็ทุกคนเสนอสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�แม่ฮ่องสอน	เขต	๑	ทกุสิน้ปีก�รศกึษ�

 ควำมส�ำเร็จ/ควำมภำคภูมิใจ กำรที่สำมำรถติดตำมช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหำ และสำมำรถผ่ำนพ้น

สถำนกำรณ์คบัขนัได้ ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ คือ บำงครัง้ควำมเข้ำใจระหว่ำงผูจ้ดักำรศึกษำ และผูป้กครอง 

ไม่เข้ำใจตรงกัน ทำ�ให้เกิดผลในก�รพัฒน�เด็ก



95การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๒๑ ครอบครัวบุษกร 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

 เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว	บุษกร	เนื่องจำก

เป็นชำวมุสลิม อำจมีกิจกรรมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรม ผู้ปกครอง

จึงมีควำมห่วงใยว่ำ เม่ือก้ำวไปสู่สังคมท่ัวไป เด็กจะไม่ค่อยสนใจ

ประเพณีของตนเอง	 รู ้ไม่ม�ก	 รู ้ไม่ถูกต้อง	 ไม่อย�กให้เป็นภ�ระ

ของสังคม	 อย�กให้ลูกที่ เร�รักมีพื้นฐ�นที่ดี	 โดยเฉพ�ะในเรื่อง 

ศลีธรรม	ศ�สน�	เรยีนรูป้ฏบิตัไิปต�มวถิชีวีติของมสุลมิ	มคีว�มต้องก�รจดั 

ก�รเรียนไปด้วย	พร้อมแทรกวัฒนธรรมและศ�สน�ไปด้วย	เพื่อให้เป็น

เด็กที่ดี	โตขึ้นม�เป็นคนดีในสังคม	เป็นพ่อ	เป็นแม่ที่ดีในอน�คตนั่นคือ	

จุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	จุดมุ่งหมำยส�ำคัญให้เด็กอยู่ในกรอบของศำสนำ	 คือ	 จบจ�กเร�ต้อง

อยู่ในกรอบของศ�สน�	 ถ้�ห�กไปเรียนข้�งนอกอ�จจะแหวกแนวออกไป	 ถ้�เร�ไม่ทำ�ลูกเร�ก็จะไปเลย	 เร�ทำ�ก็จะอยู ่

ในกรอบศ�สน�	ต�มคำ�สอน	ซึ่งครอบครัวบุษกร	ได้มอบหม�ยให้	น�งประดับใจ	รุจิพรรณ	วุฒิท�งก�รศึกษ�	ปริญญ�ตรี	

ปัจจุบันอ�ยุ	๓๑	ปี	อ�ชีพ	แม่บ้�น	เป็นผู้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวให้ผู้เรียน	๑)	ด.ญ.อุม�มะห์	ช�ยทุ่ย	ชั้นประถมศึกษ�	 

ปีก�รศึกษ�	๒๕๔๗	๒)	ด.ญ.ยูวัยรียะห์	ช�ยทุ่ย	ชั้นประถมศึกษ�	ปีก�รศึกษ�	๒๕๔๙	ปัจจุบันนั้นสองคนจบก�รศึกษ�

ภ�คบังคับและศึกษ�ต่อโรงเรียนในระบบ	

 แผนกำรจัดกำรศึกษำ เริ่มแรกทำ�ไม่เป็น	 ไม่รู ้วิธีก�รที่จะทำ�อย่�งไร ได้มีอำจำรย์โรงเรียนมำช่วย 

น�ำรูปแบบของในระบบโรงเรียนมำปรับ เอำหลักสูตรมำปรับ และจัดท�ำร่วมกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำจำกคร ู

ที่อยู่รอบโรงเรียนก่อน

 รปูแบบกำรจัดกำรศกึษำ นำ�ไปปรกึษ�กบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	ห�ตวัอย่�งม�ให้ด	ูเขยีนและปรบัแก้ไข

ให้เข้�กับเร�	ทำ�เป็นกลุ่มหล�ยครอบครัวม�รวมกันจัด	จัดอย่�งไรรูปแบบก�รสอน	โดยใช้บุคล�กรในชุมชน	ใช้ทรัพย�กร

คนในท้องถิ่นในเรื่องของวิช�ก�ร	 ใช้รูปแบบก�รจัดแบบครอบครัวเดี่ยว	 โดยไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ 

กลุ่มครอบครัวอื่น	ๆ	เพร�ะลูกได้ทำ�ศ�สนกิจครบถ้วน	และครอบครัวช่วยกันจัดก�รศึกษ�กันเองให้เป็นไปต�มหลักสูตร 

แกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	๒๕๕๑	กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร	เมือ่ผูเ้รยีนจบก�รศกึษ�เข้�ไปอยูใ่นสงัคมแล้วจะไม่สร้�งปัญห� 

และจัดเป็นกลุ่มครอบครัว	 มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและจัดกิจกรรมร่วมกันในหล�ยครอบครัว	 เพื่อให้เด็กได้รู้จัก 

ศีลธรรม	ศ�สน�	ของตนเอง	และปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้	ได้ทันที

 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู ้ใช้บุคลำกรในชมุชน	นีค่อืวธิกี�รใช้ทรพัย�กรในท้องถิน่ทีม่คีว�มส�ม�รถในวชิ�ก�ร

ม�สอน	โดยมีจิตอ�ส� ไม่มีเงินค่ำตอบแทน จ้ำงครูมำสอนวิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

ใช้ครูชำวต่ำงชำติ จ้ำงเป็นชั่วโมง เน้นพิธีกรรมท�งศ�สน�เป็นหลัก	ไม่ทิ้งส�ระวิช�	ก�รจัดหลักสูตรวิช�ที่สอน	เร�จัด

เป็นแบบกลุ่มประสบก�รณ์	หรอืส�ระก�รเรยีนรู	้จดัเน้น	๘	ส�ระครบต�มหลกัสตูรแกนกล�งฯ	ไม่ส�ม�รถทำ�แบบพ่อแม่ 
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สอนลกูต�มคว�มถนดัคว�มสนใจ	วชิ�อะไร	ทีเ่รยีนเกีย่วข้องกนั	กจ็ะเอ�ม�สอนรวมกนัแบบบรูณ�ก�ร	มบีดิ�และม�รด�

เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้	ผู้จัดก�รศึกษ�ไม่ได้คัดกรองเด็ก	สอนแบบโรงเรียนทั่วไป	เด็กชอบวิช�ใดเป็นพิเศษจึงส่งไปเรียนต่อ	

เช่น	ดนตรี	

 กำรใช้สื่อเพื่อกำรเรียนรู้ มีก�รซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกปฏิบัติของสำ�นักพิมพ์ต่�ง	 ๆ	 ใช้หลักสูตร	 BBL	 

ม�ช่วยสอน	เวล�สอนจะสอนต�มปกติ	ใช้คอมพิวเตอร์	และโทรศัพท์มือถือ	ในก�รค้นห�เรื่องหรือสิ่งที่เด็กอย�กเรียนรู้ 

แต่ผู้ใหญ่กต้็องคอยดแูลเดก็ว่�	ค้นดอูะไรบ้�ง	ส่วนใดทีไ่ม่เข้�ใจเดก็กส็�ม�รถถ�มได้ทนัท	ีเช่น	หนงัสัน้ต่�ง	ๆ 	ทำ�ดสีดุท้�ย

เป็นอย่�งไร	 ทำ�ชั่วสุดท้�ยเป็นอย่�งไร	 สื่อก�รสอนที่สำ�คัญ	 คือ	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นม�ช่วยสอนท�งด้�นอ�ชีพ	 ก�รตัด

เย็บเสื้อผ้�	ก�รทำ�ขนม	ครูสอนศ�สน�ใช้เอกส�ร	ตำ�ร�	คู่มือ	แบบฝึกต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด	ไม่เน้นก�รใช้

คอมพิวเตอร์	เนื่องจ�กเป็นเด็กระดับประถมศึกษ�	มีแม่บ้�นที่มีคว�มส�ม�รถทำ�ขนม-ตัดเย็บเสื้อผ้�ได้	หรือแม้แต่มีฝีมือ

ในก�รประดิษฐ์ดอกไม้เทียม	

 จัดตำรำงกำรเรียนรู้รำยวัน เวลำเรียนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนด	 แต่ละวันก็เรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 

ในวิช�ที่สอนอยู่	ที่เน้นเป็นพิเศษคือศ�สน�	และก�รปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ม�	ไม่ได้สนใจก�รสอนระบบ	Stem	ได้นำ�เด็ก

ไปทัศนศึกษ�	วิธีแสวงห�คว�มรู้	ไม่ต้องให้เด็กเรียนในห้อง	ห�ประสบก�รณ์นอกสถ�นที่	ไปเรียนรู้ในอำ�เภอป�ย	มีอะไร

บ้�ง	พ�ไปช่วยทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชน	สังคม	ดูวิถีชีวิตชุมชน	ช่วงก่อนผู้ปกครองเข้�ม�ช่วยพ�ไป	ทุกครอบครัวเป็นคน

ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�	บ�งคนก็สอนเอง	และก็ม�ช่วยกันสอน	เป็นก�รจัดก�รศึกษ�แบบเรียนรวมศูนย์	

 กำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ผนวกกับวิชำศำสนำ	 เช่น	ลูกเสือ	 เนตรน�รี	 ก�รจัดกิจกรรมดูต�มแนวหนังสือ	

ไม่มีก�รเข้�ค่�ย	จึงอย�กได้ครูลูกเสือ	ม�สอนเพิ่ม	กิจกรรมจิตอ�ส�	ช่วยง�นบุญ	ทุกครั้งที่มีกิจกรรมท�งสังคม	เร�ก็ส่ง

เด็กเข้�ไปร่วมกิจกรรม	และอธิบ�ยให้เด็กรู้ทุกครั้ง	ใช้สถ�นที่ไต้ถุนบ้�นเป็นสถ�นที่จัดก�รเรียนก�รสอน	แบ่งห้องเรือน

เป็นห้องเรียนมีฝ�กั้นเป็นห้อง	ๆ	จำ�แนกห้องเป็นแต่ละชั้นเรียน	กิจกรรมที่ครูสอนอยู่ก็นำ�เด็กไปทัศนศึกษ�นอกสถ�นที่	

และเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนในวิช�	หรืออ�จจะเห็นในสิ่งที่เรียนม�ก่อน	ซึ่งยังไม่เคยได้เห็น	

 กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ มีกำรทดสอบควำมรู้ โดยใช้แบบทดสอบ ภำคเรียนละ ๑ ครั้งและ 

ใช้วธิกีำรสงัเกตพฤตกิรรม กำรสมัภำษณ์ โดยยดึหลักเกณฑ์กำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีน ตำมแนวทำงของกระทรวง

ศกึษำธกิำร	มกี�รทำ�ข้อสอบ	ส่วนเดก็ทีเ่ขยีนหนงัสอืไม่ได้	ใช้วธิสีงัเกตพฤตกิรรม	มตี�ร�งบนัทกึประจำ�วนั มรีะเบยีบกำร

วัดผล เกณฑ์ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ (วัดผลตำมโรงเรียนในระบบ)	 ก่อนที่เจ้�หน้�ที่ของเขตพื้นที่ก�รศึกษ�จะม�

ทดสอบผู้เรียน	ท�งบ้�นเรียนก็มีก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	โดยให้เด็ก	ๆ	ทำ�ก�รบ้�น	และจัดกิจกรรม

ถ�ม-ตอบ	คำ�ถ�มในสิง่ทีไ่ด้เรยีนม�	บ�งครัง้	กใ็ห้เดก็ตัง้คำ�ถ�มในสิง่ทีเ่ดก็อย�กรู	้ก�รกำ�หนดคะแนนนอกจ�กทีก่ระทรวง

ศกึษ�ธกิ�รได้กำ�หนดไว้แล้วน้ัน	เร�กดู็เด็กแต่ละคนว่�มคีว�มส�ม�รถไปท�งด้�นไหน	และให้คะแนนเพือ่เป็นกำ�ลงัใจกบัเดก็ 

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนบำงคนก็ตำมสภำพของเด็ก	 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้	 ไปเรื่อย	 ๆ	 ก�รวัดและ

ประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	 มีเป็นบ�งวิช�ที่วิช�ไหนเด็กไม่เก่ง	 ก็ดำ�เนินก�รประเมินผลเป็นระยะ	 ส่วนวิช�ไหน 

ที่เด็กเรียนเก่ง	 เร�ก็กำ�หนดคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�ระก�รเรียนรู้ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ทุกครั้งท่ีดำ�เนินก�รวัด 

และประเมินผลก�รเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ก็ให้ผู้เรียนดูและได้ให้กำ�ลังใจในก�รวัดและประเมินผลครั้งต่อไป	 เพื่อให้

เด็กไม่ท้อที่จะเรียนต่อ	ก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�	(NT/O-NET)	ซึ่งเป็นไปต�มคว�มสมัครใจของเด็ก	
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  ควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว	 เมื่อเด็กเติบโตขึ้นม�มีพฤติกรรมที่ดี	 รู้จริง	 มีคว�มรู ้

ด้�นวถิชีวีติ	หดัเดก็เป็นมัคคเุทศก์ ให้ไปขำยของ เนือ่งจำกอยูใ่นเขตพืน้ทีก่ำรท่องเทีย่ว	แต่บ�งครัง้ก�รทำ�กจิกรรมต่�ง	ๆ  

และก�รไปทัศนศึกษ�แหล่งเรียนรู้	และก�รแสดงวัฒนธรรม	ต่�ง	ๆ 	ก็ต้องใช้เงินจำ�นวนม�กม�ย	ถ้�รัฐบ�ลช่วยเหลือได้ก็

จะทำ�ให้ก�รศกึษ�แบบครอบครวัมโีอก�สถอดบทเรยีนในสิง่ทีด่	ีๆ 	เอ�ไปบรรจใุนหลกัสตูร	เพือ่ให้เดก็ไทยเป็นเดก็ด	ีและ

เป็นผู้นำ�ที่ดีของประเทศไทยในอน�คต	

  ปัญหำ/อุปสรรค ควำมคำดหวังของผู้ปกครองต่อโรงเรียน	 คว�มเข้�ใจ	 ก�รตั้งคว�มหวังสูงเกินในก�รจัด

กิจกรรม	คือ	พ่อแม่เด็กค�ดหวังในลูกม�กแต่ผู้สอนไม่ส�ม�รถสอนได้ถึงจุดที่พ่อแม่หวัง	เช่น	ให้คนว�ดรูปม�สอนศิลปะ	

เป้�หม�ยของครอบครัวต่�งกับโรงเรียน	 ผู้ปกครองพ่อแม่แต่ละคนค�ดหม�ยกับเด็กต่�งกัน	 แต่ก็เน้นคือให้คว�มสำ�คัญ

ด้�นศ�สน�	พ่อแม่ทำ�เหมือนเอ�ลูกไปโรงเรียน	แล้วก็ม�ต่อว่�ครู	ผู้ปกครองไม่เข้�ใจวิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	

 ข้อเสนอแนะ มีก�รจัดประชุมปรับควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองทุกปี จัดให้มีก�รประชุมรวมของครอบครัว	 

ต้องบอกว่�เป้�หม�ยของเร�ต่�งจ�กโรงเรียนต้องขอคว�มร่วมมือของผู้ปกครอง	
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๒๒ ครอบครัวน้องแฝด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
 

 “เน่ืองจำกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องหำแนวทำงในกำรร่นระยะเวลำให้ลูกสำมำรถค้นหำ 

ตัวเองในกำรน�ำไปสู่อำชีพเลี้ยงตัวเองได้รวดเร็วที่สุด และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ภำยใต้กฎกติกำ 

ของสังคม”	เพร�ะแม่ไม่ส�ม�รถดูแลลกูได้ตลอดไป	เป็นเหตผุลในก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวัน้องแฝด	มจีดุมุง่หมำย 

เพื่อค้นหำและส่งเสริมศักยภำพให้เด็กเรียนรู้และสำมำรถน�ำไปสู่กำรประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้

	 ม�รด�	น�งส�วณิชมน	พูลเพิ่ม	วุฒิท�งก�รศึกษ�	ปริญญ�ตรี	อ�ยุ	๔๐	ปี	อ�ชีพ	ธุรกิจส่วนตัว	ได้รับอนุญ�ต

จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ระดับประถมศึกษ�ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๔	ให้บุตรแฝดจำ�นวน	๒	คน	คือ

	 ๑.	 เด็กช�ย	 พณัฎฐกรณ์	 บุณยรักษ์	 เป็นผู้เรียนประเภทผู้เรียนคว�มส�ม�รถพิเศษ	 นักกีฬ�กอล์ฟ	 เขียน	 

program	 robotic	 program	 games	 ก่อนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียนเมธังกร�ว�ส	

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�แพร่	เขต	๑	

	 ๒	 เด็กหญิงภรณัฎฐกันต์	 บุณยรักษ์	 ประเภทของผู้เรียนคว�มส�ม�รถพิเศษ	ภ�ษ�อังกฤษ	ฝรั่งเศส	 เปียโน	

กอล์ฟ	และมีคว�มต้องก�รพิเศษ	ก�รร้องเพลง	ก�รว�ดรูป

 แผนกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั ครอบครวัจดัท�ำขึน้เองแบบมองทีค่วำมสนใจและศกัยภำพในตวัเดก็ 

โดยบำงรำยวิชำ จัดห�ผู้สอนจ�กภ�ยนอกม�เสริมให้ต�มท่ีผู้เรียนสนใจ	 และมีก�รให้เด็กค้นคว้�ศึกษ�เพิ่มเติมจ�ก	

website	 ของต่�งประเทศ	 เพื่อส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พของเด็กในก�รประกอบอ�ชีพ รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

โดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดี่ยว แต่มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ บ้ำง โดยมี

เหตุผล เพื่อเพิ่มมิติสัมพันธ์ด้ำนสังคม กำรปรับตัว และกำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเด็ก มีกำรริเริ่มโครงกำรเรียนแบบ 

stem ให้กับเด็กบ้ำนเรียนที่สนใจในกำรเรียนแบบออนไลน์
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 กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ ปรับรูปแบบวิธีกำรน�ำมำตรฐำนกำรเรียนรู ้/ตัวชี้วัดไปสู ่กำรปฏิบัติ  

โดยจัดเป็นกลุ่มประสบกำรณ์ จ�ำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ด้ำนควำมเข้ำใจตนเองและค้นหำศักยภำพของตัวเอง  

๒) ด้ำนวทิยำศำสตร์ คณติศำสตร์ เทคโนโลย ี๓) ด้ำนสงัคม ภำษำ วฒันธรรม ศำสนำ โดยทัง้ ๓ ด้ำน	มกี�รประเมนิแบบ

คณุภ�พ	โดยประเมนิจ�กผลทีเ่กดิขึน้จรงิในแต่ละปี	และดจู�กร่องรอยก�รเรยีนรู	้ไม่ได้มกี�รประเมนิโดยใช้แบบทดสอบ

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มำรดำเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ มีจัดหำหรือจ้ำงครูพิเศษ และกำรเรียนแบบ online 

ของ Accellus Academy ประเทศสหรฐัอเมรกิำ กระบวนกำร/วธิกีำรจดักำรเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนตำมควำมควำมสนใจ 

ควำมถนัด ควำมสำมำรถ	เพือ่ให้บรรลตุ�มจดุมุง่หม�ยทีก่ำ�หนดไว้ในแผนก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวั	ลกูแฝดคนที	่๑	

เดก็ช�ย	พณฎัฐกรณ์	บณุยรกัษ์	สนใจวทิย�ศ�สตร์	program	กลไก	mechanic	และกอล์ฟ	จงึก�รเรยีนแบบเน้นศกัยภ�พ	

โดยให้ผู้เรียนลงเรียน	 online	 ของ	 Accellus	 Academy	 ประเทศสหรัฐอเมริก�	 เป็นก�รเรียนในหลักสูตรน�น�ช�ติ 

ที่มีวิช�พื้นฐ�นถึงเกรด	 ๑๒	 บ�งร�ยวิช�ลงเรียนในระดับเกรด	 ๗	 และวิช�ฟิสิกส์	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 

รวมถงึก�รเรยีนกบัศนูย์วจิยัพระจอมเกล้�พระนครเหนอื	เรือ่ง	stem	robotic	ส่วนในด้�นกฬี�กอล์ฟ	เน้นก�รลงแข่งและ

ฝึกฝนอย่�งสมำ�่เสมอ	เพือ่สอบเป็นโปรกอล์ฟ	ลกูแฝดคนที	่๒	เดก็หญงิภรณฎัฐกนัต์	บณุยรกัษ์	สนใจวทิย�ศ�สตร์สขุภ�พ	

skincare	ดนตรี(เปียโน)	ภ�ษ�ญี่ปุ่น	ภ�ษ�ฝรั่งเศส	จึงเรียน	online	ของ	Accellus	Academy	ประเทศสหรัฐอเมริก�	

ที่เน้นภ�ษ�และวิทย�ศ�ตร์	รวมถึงฝึกเรียนเปียโนกับครูทุกวัน	เพื่อสอบเลื่อนเกรด	และนำ�ไปสู่ก�รร้องเพลง	

	 ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้ในแต่ละวัน	 ในช่วงเช้�	 เรียน	 online	 ของ	 Accellus	 Academy	 ประเทศ

สหรัฐอเมริก�	 ๒-๓	 ชั่วโมง	 ที่ร้�น	 รวมถึงเฝ้�ร้�นไปในตัว	 (ช่วยข�ยของ)	 จ�กนั้น	 เด็กหญิงภรณัฎฐกันต์	 บุณยรักษ	์ 

เรยีนเปียโน	๑	ชัว่โมง	ส่วนเด็กช�ย	พณัฎฐกรณ์	บณุยรกัษ์	เขยีนโปรแกรม	เวล�	๑๕.๐๐	น.	เริม่ซ้อมกอล์ฟ	จนถงึ	๑๙.๐๐	น. 

ทุกวัน	 ก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�ที่ต้องก�รเน้นเป็นพิเศษ	 เด็กช�ย	 พณัฎฐกรณ์	 บุณยรักษ์	 สนใจด้�นก�รเขียน	 program	 

แต่ข�ดบุคล�กรด้�นก�รสอนเขียน	program	เด็กหญิงภรณัฎฐกันต์	บุณยรักษ์	ต้องก�รเรียนร้องเพลงและภ�ษ�เก�หลี	

แต่ข�ดบุคล�กร	ก�รเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว	เครือข่�ย	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นต่�ง	ๆ	เรียนร่วมในร�ยวิช�กอล์ฟ	

กับเด็กที่ม�ซ้อมกับโปรกอล์ฟคนเดียวกันทุกวัน	 และเรียนร่วมในวิช�ลูกเสือ	 ยุวก�ช�ดกับท่ีโรงเรียนใกล้บ้�น	 สำ�หรับ 

เดก็ช�ย	พณฎัฐกรณ์	บณุยรักษ์	ได้มกี�รร่วมเป็นทมีแข่งขนักบัภ�ควชิ�วศิวกรรม	มห�วทิย�ลยัพระจอมเกล้�พระนครเหนอื	

ในร�ยวิช�	robotic	และ	stem	

	 กระบวนก�ร/วิธีก�รจัดปรับกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 กิจกรรมลูกเสือ	 ยุวก�ช�ด	 ให้เด็กไปเรียนร่วมปีละครั้ง	 

โดยเข้�ค่�ยกับท�งโรงเรียน	ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์	มีก�รให้เด็กไปช่วยเหลือที่บ้�นเด็กกำ�พร้�

 สือ่/แหล่งเรยีนรู/้ภมิูปัญญำ มีกำรจัดบรรยำกำศ และสภำพแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกบ้ำน	เพือ่ให้เกดิ

ก�รเรยีนรู้	มห้ีองสมดุ	ห้องซ้อมกอล์ฟ	ห้องซ้อมเปียโน	และห้องฝึกประกอบหุน่ยนต์	ใช้สือ่	หนงัสอื เอกสำร คอมพวิเตอร์ 

สือ่ทำงไกล	เทคโนโลยเีพือ่ก�รเรยีนรู	้ใช้ก�รเรยีน	online	ของ	Accellus	Academy	ประเทศสหรฐัอเมรกิ�	มกี�รเรยีนรู้ 

ก�รทำ�ง�นศิลปะจ�กไม้	เพร�ะเป็นแหล่งไม้	แต่ไม่ค่อยสนใจ	เนื่องจ�กสนใจในเทคโนโลยีและวิทย�ศ�สตร์
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 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ วัดจำกร่องรอยกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง ตำมแผนที่เน้นพัฒนำศักยภำพ

ผู้เรียน โดยเน้นคุณภำพที่เกิดขึ้นจริง และพัฒนำกำรในแต่ละปี ผลงำนที่เกิดขึ้นสำมำรถประเมินได้แบบ holistic 

ด้วยตัวผู้เรียนเอง	 และมีก�รถ่�ยคลิปวีดีโอที่ทำ�ขึ้นในขณะที่เรียนแต่ละบทเรียน	 ตัวผู้เรียนจะมีก�รสรุปและร�ยง�น

ด้วยตนเอง	ถึงที่ม�และวิธีก�ร	มีกำรก�ำหนดกำรให้คะแนนหรือเกรด	 จ�กก�รวัดและประเมินผลผู้เรียนต�มกลุ่มส�ระ

หรอืกลุม่ประสบก�รณ์	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	และกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนกำ�หนดไว้แค่ผ่�นหรอืไม่ผ่�น	มกี�รกำ�หนด

ระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียนปีละ	๑	ครั้ง	จ�กร่องรอยก�รเรียนรู้มีก�รนำ�ผลที่ได้จ�กก�รประเมินม�พูดคุย

ในลักษณะ	 ก�รต่อยอดก�รเรียนรู้	 ที่ทำ�ให้ผู้เรียนชัดเจนในคว�มรู้ม�กข้ึน	 เพื่อเป็นก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้�ใกล้อ�ชีพ 

หรือส�ข�อ�ชีพที่ต้องก�รจะเรียนหรือจำ�เป็นในอน�คต

 ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจำกำรเรียนรู้ บันทึก Clip วีดีโอ กำรท�ำบันทึก program	 ถ้วยร�งวัล	

ประก�ศนียบัตร	 ก�รเขียนบันทึก	 และก�รนำ�เสนอแต่ละผลง�นโดยผู้เรียน	กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ (NT/O-NET) 

ไม่ได้ทดสอบ	 เหตุผลเพร�ะ	 ไม่ได้คิดว่�จะไปแข่งกับเด็กในระบบ	 เพร�ะแนวท�งของบ้�นเรียนน้องแฝด	 เน้นส่งเสริม

ศักยภ�พและเน้นก�รปฏิบัติลงมือทำ�ได้จริง	ซึ่งก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�	ไม่ส�ม�รถย้อนร่องรอยก�รเรียนรู้จ�กเด็กได้

ทั้งหมด	เพร�ะก�รสอบเป็นแค่ก�รท่องจำ�	ครอบครัวได้จัดทำ�ร�ยง�นสรุปก�รเรียน	พร้อมร่องรอยก�รเรียนรู้	เป็น	Clip	

วีดีโอ	และผลง�นที่เกิดขึ้นจริงทุกปี	แต่ฝ่�ยประเมิน	สพป.แพร่	เขต	๑	ยังข�ดคว�มเข้�ใจในก�รประเมิน	โดยพย�ย�ม 

ดึงข้อมูลสรุปผลก�รเรียน	ไปสู่เกณฑ์ก�รประเมินกล�ง	ซึ่งท�งบ้�นเรียนน้องแฝด	ไม่ได้ใช้ก�รประเมินแบบเกณฑ์	เพร�ะ

ท�งบ้�นเรยีนน้องแฝด	เน้นก�รพฒัน�ศกัยภ�พและสิง่ท่ีจำ�ต้องได้ท่ีเกดิจ�กก�รปฏบิติั	ม�กกกว่�ก�รสอบหรอืใช้เกณฑ์กล�ง 

ที่ทำ�ให้เด็กไม่ส�ม�รถเรียนได้ต�มคว�มส�ม�รถของตัวเอง

 ควำมภำคภมูใิจของกำรจัดกำรศกึษำของครอบครวั เดก็มผีลงำนทีเ่กดิจำกกำรเรยีนรูจ้รงิไม่ใช่แค่กำรสอบ 

และเดก็มคีว�มภมูใิจกบัผลง�นทีเ่กดิขึน้จ�กก�รใช้คว�มรูห้ล�ยวชิ�ม�รวมกนั	และ	ทีส่ำ�คญัเดก็ได้เรยีนรูต้ำมควำมสนใจ

และได้ศึกษำด้วยตนเอง

 ปัญหำ/อุปสรรค	 ฝ่�ยประเมินผลของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ควรทำ�ง�นและว�งแผนร่วมกับกลุ่ม 

ส่งเสริมในก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�	 จึงทำ�ให้เวล�ประเมินไม่เข้�ใจรวมถึงก�รไม่ได้เข้�ร่วมประชุมรับหลักก�ร

โดยตรงกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	จึงท�ำให้กำรท�ำงำนร่วมกับครอบครัวมีปัญหำและควำมขัดแย้ง



101การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๒๓ ครอบครัวแสนพรม 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

 เหตุผล หรือมูลเหตุในกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว

แสนพรม เน่ืองจ�กก�รศึกษ�ภ�คปกตินั้นไม่ส�ม�รถที่จะตอบสนอง

ต่อคว�มต้องก�รของผู้รับก�รศึกษ�หรือเด็ก	 และไม่ส�ม�รถท่ีจะเอื้อ

ให้เด็กใช้คว�มส�ม�รถที่ตนถนัดได้อย่�งเสรี	เนื่องจำกถูกบีบให้เรียนรู้ 

ในสิ่งที่จ�ำกัดให้เรียน และใช้เวลำกับบำงรำยวิชำหรือบำงกิจกรรม

ที่ตนเองไม่ถนัด ท�ำให้ควำมโดดเด่นของสิ่งที่ตนถนัดนั้นถดถอยหรือ

ขำดกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ ดังนั้นท�งครอบครัวจึงอย�กจัดก�รศึกษ�	

โดยครอบครัวเองหรือกลุ่มครอบครัว	 ที่มีคว�มต้องก�รสอดคล้องกัน	

เพ่ือสร้�งสรรค์ระบบก�รศึกษ�ไทยให้ได้คุณภ�พ	และทัดเทียมกบัอ�รยประเทศท่ีประสบผลสำ�เรจ็ในก�รศกึษ�ในหล�ย	ๆ  

ประเทศ	เช่น	สิงคโปร์	ที่ได้รับก�รจัดอับดับผลสำ�เร็จท�งก�รศึกษ�ได้เป็นอันดับ	๑	ของโลกในขณะนี้	

	 ครอบครวัแสนพรม	โดยน�ยประพนัธ์	แสนพรม	และ	น�งป�รชิ�ต	ิแสนพรมวฒุทิ�งก�รศกึษ�	มธัยมศกึษ�ปีที	่๖ 

อ�ยุ	๔๓	ปี	อ�ชีพรับจ้�ง	ผู้เรียน	คือ	เด็กช�ยอ�ลีฟีน	แสนพรม	เป็นผู้เรียนคว�มส�ม�รถพิเศษ	ท่องจำ�คำ�ภีร์อัลกุรอ่�น 

เป็นภ�ษ�อ�หรับต�มคว�มสนใจ/คว�มถนัดของผู้เรียน	 ด้�นภ�ษ�	 และด้�นก�รท่องจำ�พระมห�คำ�ภีร์อัลกุรอ่�น	 

ก่อนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียน	อนุบ�ลก�รุณย์	สพป.ต�ก	เขต	๒	ครอบครัวแสนพรหม	

เป็นครอบครัวที่จัดก�รศึกษ�อยู่ในปัจจุบัน	ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	จำ�นวน	๑	คน	จัดก�รศึกษ�

ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๗	ในระดับประถมศึกษ�	

 จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว	ผู้จัดก�รศึกษ�จัดต�มควำมใฝ่ฝันของลูก ต้องกำรจะเป็น 

ผูท่้องจ�ำพระมหำคมัภร์ีอลักรุอ่ำนด้วยปำกเปล่ำทัง้เล่ม ซ่ึงทัง้เล่มมทีัง้หมด ๓๐ บท	แบ่งเป็น	๖,๖๖๖	วรรค	และมีตัวอักษร 

ทั้งหมด	คือ	๑,๐๒๗,๐๐๐	ตัวอักษร	โดยไม่ผิดเลย	ซึ่งก�รศึกษ�ในระบบของไทยไม่ส�ม�รถที่จะเอื้อให้ทำ�ได้เลย

	 แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวจัดทำ�ขึ้นในกลุ่มสำระท่ัวไป ตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  

โดยศึกษ�จ�กตัวอย่�งแผนก�รจัดระบบของกลุ่มผู้จัดก�รศึกษ�อื่น	ๆ	ที่มีคว�มมุ่งหม�ยเดียวกันเป็นตัวอย่�ง	 เช่น	ของ

กลุ่มบ้�นเรียนที่อำ�เภอป�ย	จ.แม่ฮ่องสอน	และโรงเรียน	Internation	Islamic	school	ที่กรุงเทพฯ	ม�เป็นบรรทัดฐ�น	

เพร�ะกลุ่มเหล่�นี้ได้ดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ม�ก่อนและประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่�งดี
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 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จัดเป็นกลุ่มครอบครัว มีกำรจัดกำรเรียน กำรสอน และจัดกิจรรม 

ร่วมกันในหลำยครอบครัว โดยมีเหตุผลเพื่อให้ง่ำยต่อกำรจัดกำร และประหยัดทรัพยำกรบุคคลในกำรจัด 

กำรศึกษำเนื่องจ�ก	บุคล�กรที่ดีมีคุณภ�พที่ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้ดี	ค่อนข้�งย�ก	เช่น	วิช�อัลกุรอ่�น	เป็นต้น	ดังนั้น

จึงได้ก�รจัดก�รศึกษ�โดยใช้ระบบกลุ่มครอบครัวขึ้น	 กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มประสบกำรณ์จัดเป็นรำยวิชำ

ใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน บิดำและมำรดำเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้  

และมีก�รจัดห�หรือจ้�งครูพิเศษม�สอนด้วย	 โดยมีกระบวนก�ร/วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนต�มคว�มคว�มสนใจ	

คว�มถนัด	 คว�มส�ม�รถ	 เพื่อให้บรรลุต�มจุดมุ่งหม�ยท่ีกำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�	 โดยจะเน้นคว�มมุ่งหวัง 

ของเดก็ก่อน	เพร�ะเดก็มคีว�มต้องก�รทีจ่ะท่องจำ�พระคมัภร์ีอลักรุอ่�น	ควบคูไ่ปกบัก�รเรยีนต�มกลุม่ส�ระวชิ�พืน้ฐ�น	

เพ่ือทีจ่ะส�ม�รถกลบัไปเรยีนต่อในระบบปกติได้หลกัจ�กทีส่�ม�รถท่องจำ�พระคมัภร์ีอลักรุอ่�นได้แล้ว	ดงันัน้ในช่วงปีแรก 

ของเด็ก	 ผู้จัดก�รศึกษ�	 จึงมุ่งเน้นไปที่ด้�นก�รท่องจำ�พระคัมภีร์อัลกุรอ่�นเป็นหลัก	 โดยท�งผู้จัดก�รศึกษ�จะให้เน้น

พระคัมภีร์อัลกุรอ่�นในช่วงเช้�	 ตั้งแต่	 ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐	 น.	 และช่วงเย็นตั้งแต่	 ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐	 น.	 ในวันปกติ	 และ 

ในวันอ�ทติย์	จะใช้เวล�ต่ังแต่	๐๖.๐๐-๑๑.๐๐	น.	เพือ่ทีจ่ะให้เดก็จบวชิ�พระคมัภร์ีอลักรุอ่�น	ได้เรว็ขึน้	ก�รกำ�หนดต�ร�ง 

ก�รเรียนรู้ในแต่ละวัน	มีก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้ในแต่ละวัน	ดังนี้	 เวล�	๐๖.๐๐-๙.๓๐	น.	ท่องจำ�คำ�ภีร์อัลกุรอ่�น

เวล�	๙.๓๐-๑๕.๐๐	น.	 เรียนส�ยส�มัญ	๘	กลุ่มส�ระเรียน	คอมพิวเตอร์	 และเข้�มัสยิดทุกวันศุกร์	 สำ�หรับก�รเรียนรู้ 

ในร�ยวชิ�ทีต้่องก�รเน้นเป็นพิเศษ	คือ	วชิ�ท่องจำ�อลักรุอ่�น	กับผูท้รงคณุวฒิุท่ีท่องจำ�ได้	ซ่ึงผูท้�งคณุวฒิุ	เรยีนจบก�รท่องจำ� 

พระคัมภีร์อัลกุรอ่�นจ�กประเทศซ�อุดิอ�ร�เบียม�โดยตรง	 ซึ่งท�งครอบครัวได้พิจ�รณ�	 คัดสรรม�เป็นอย่�งด	ี 

โดยจะจดับ้�นเรียน	๑	แห่ง	เป็นสถ�นทีท่ำ�ก�รเรยีนก�รสอนวชิ�นีเ้ป็นพเิศษ	และมกี�รเรยีนรูร่้วมกลุม่ครอบครวั	เครอืข่�ย 

สถ�นศึกษ�	 ชุมชน	 ท้องถิ่นต่�ง	 ๆ	 เพื่อไปบำ�เพ็ญประโยชน์เป็นบ�งครั้ง	 และได้มีก�รติดต่อสถ�นศึกษ�ระดับมัธยม 

ของอำ�เภอ	 เพื่อให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์ท�งก�รศึกษ�	 เช่น	 มีก�รใช้กล้องจุลทรรศน์	 กล้องดูด�ว	 และส�รเคมีบ�งชนิดท่ีมี 

ก�รควบคุมในร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์	

 กระบวนกำร/วธิกีำรจัดปรบักิจกรรมพฒันำผูเ้รยีน ทำงผูจ้ดักำรศึกษำจะมุง่เน้นให้เด็กใช้คุณธรรมน�ำควำมรู้ 

เป็นหลัก	สำ�หรับกิจกรรม	ลูกเสือ	เนตรน�รี	ยุวก�ช�ดฯ	ท�งผู้จัดไม่ได้ดำ�เนินก�ร	เพร�ะไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

ที่ปลูกฝัง	 เพร�ะวิช�ข้�งต้นไม่ได้ช่วยให้เด็กเข้�ใจถึงคุณธรรม	 หรือแก่นแท้ของคุณธรรมต�มหลักอิสล�มอย่�งแท้จริง	

โดยที่เด็กจะได้รับก�รฝึกก�รปฏิบัติต�มบทบัญญัติของอิสล�ม	 เช่น	 ก�รถือศีลอด	 โดยท�งผู้จัดก�รศึกษ�จะให้เด็ก 

ฝึกก�รถือศีลอด	ก�รละหม�ด	ก�รบริจ�คท�น	สิ่งเหล่�นี้จะทำ�ให้เด็กได้รู้สึกอย่�งแท้จริงด้วยตัวของเข�เอง	ซึ่งคว�มหิว

กระห�ยของผู้ย�กไร้	เด็กจะเข้�ใจซึ่งก�รแบ่งปัน	มิใช่เรียนเพียงทฤษฎีเพียงอย่�งเดียว
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 ผู้จัดกำรศึกษำได้จัดกำรเรียนกำรสอนในหลำย ๆ บ้ำนเรียน เพื่อให้เหมำะสมตำมแต่ละบริบทของวิชำ 

ที่เรียน เช่น วิชำภำษำอังกฤษ ทำงผู้จัดก็จะเชิญผู้ปกครองหรือผู้จัดกำรศึกษำที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลัก  

มำท�ำกำรสอนในบำงช่ัวโมง	ก�รใช้สือ่	หนงัสอื	เอกส�ร	คอมพวิเตอร์	สือ่ท�งไกล	เทคโนโลยเีพือ่ก�รเรยีนรู	้ท�งผูจ้ดักำร

ศึกษำได้ใช้แผนกำรสอนและเครื่องมือ/สื่อกำรสอน บำงรำยวิชำจำก Internation Islamic school ท่ีกรุงเทพฯ	 

ก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 ชุมชน	 ท้องถ่ิน	 และสถ�นท่ีต่�ง	 ๆ	 ได้มีก�รนำ�เด็กไปละหม�ดท่ีมัสยิด	

เป็นประจำ�ทุกวันศุกร์	 ซึ่งที่มัสยิดเด็กจะได้รับก�รอบรมและปลูกฝังศีลธรรม	 จ�กผู้ทรงคุณวุฒิ	 คืออีหม่�ม	 ที่เป็น 

ผูจ้ดัก�รศกึษ�แบบบ้�นเรยีนเหมอืนกนั	และในทกุ	ๆ 	ปี	(ซึง่จดัตดิต่อกนัม�	๓	ปีแล้ว)	ผูใ้หญ่ในชุมชน	บ�งท่�นกไ็ด้สนบัสนนุ

ให้เด็กได้จัดกิจกรรมนอกสถ�นที่ในชุมชน	 เพื่อให้เด็กได้ผ่อนคล�ยและทำ�กิจกรรมสนุกสน�นร่วมกับผู้ปกครองและคน 

ในชุมชน	อีกทั้งยังได้ประช�สัมพันธ์ให้ชุมชนรับทร�บถึงกิจกรรมต่�ง	ๆ	ที่บ้�นเรียนได้จัดทำ�ขึ้น

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ผู้จัดกำรศึกษำได้ใช้หลักกำรประเมินผลแบบระบบปกติของกระทรวง

ศึกษำธิกำร โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสำระวิชำ ซึ่งทำงผู้จัดกำรศึกษำ ประเมินด้วยตนเอง ในอัตรำส่วนร้อยละ ๗๐ และ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้ประเมิน อีกร้อยละ ๓๐	 โดยให้เด็กไปสอบที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 โดยที่ 

แบบประเมนิ	ท�งสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	เป็นผูอ้อกแบบทดสอบในทกุ	๘	กลุม่ส�ระวชิ�	ก�รกำ�หนดก�รให้คะแนน

หรอืเกรด	จ�กก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนต�มกลุม่ส�ระหรอืกลุม่ประสบก�รณ์	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	และกจิกรรม

พัฒน�ผู้เรียน	มีก�รกำ�หนดก�รคะแนนต�มม�ตรฐ�นดังนี้

	 ๔.๐๐	=	๘๐-๑๐๐		 	 ๒.๐๐	=	๖๐-๖๔

	 ๓.๕๐	=	๗๕-๗๙		 	 ๑.๕๐	=	๗๐-๗๔

	 ๓.๐๐	=	๗๐-๗๔		 	 ๑.๐๐	=	๗๐-๗๔

	 ๒.๕๐	=	๖๕-๖๙		 	 ๐		 =	๐-๔๙

	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และกิจกรรมพัฒน�ผู ้เรียน	 ประเมินต�มหลักสูตรแกนกล�ง	 กำรก�ำหนด 

ระยะเวลำในกำรวัดและประเมินผลผู้เรยีน จะเหมือนกบัโรงเรยีนในระบบปกติ โดยแบ่งเป็นภำคเรยีน หรอืปีกำรศึกษำ  

และมีก�รปิดภ�คเรียนเหมือนกับโรงเรียนในระบบทุกประก�ร	 มีกำรน�ำผลท่ีได้จำกกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  

มำสะท้อนให้ผู้เรียนเพื่อทรำบ โดยมีกำรวิเครำะห์กันภำยในกลุ่มของผู้จัดกำรศึกษำเองเป็นหลัก แต่ส�ำหรับเด็ก  

จะเน้นกำรแก้ปัญหำเป็นรำยบุคคล แต่จะไม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้เกรดหรือคะแนนมำชี้วัดตัวเอง เพรำะทำงผู้จัด 

คิดว่ำ จะเป็นกำรบั่นทอนผู้เรียนมำกกว่ำจะให้ผลดีกับผู้เรียน	 โดยที่ท�งผู้จัดก�รศึกษ�จะใช้เกรดหรือคะแนน

ม�ปรับปรุงระบบก�รสอนของตัวผู้จัดก�รศึกษ�ม�กกว่�	 เพร�ะท�งผู้จัดมีคว�มเชื่อว่�	 เด็กที่ม�เรียนมีอัจฉริยะภ�พ 

ของตัวเอง	 ก�รสอนเป็นเพียงเครื่องมือที่ทำ�ให้เด็กรู้ถึงอัจฉริยะภ�พในตัวเด็กเอง	 และส�ม�รถดึงมันออกม�ใช้ได้ 

อย่�งถูกต้อง	สำ�หรับร่องรอยผลที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้	ผู้เรียนได้จัดทำ�ร่องรอยผลที่เกิดจ�ก�รเรียนรู้	เช่น	ก�รเก็บผลง�น	 

แฟ้มสะสมง�น	ภ�พถ่�ย	ประช�สัมพันธ์กิจกรรมที่ทำ�บน	Facebook	
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	 ครอบครัวมีก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�	 (NT/O-NET)	 โดยมีเหตุผลเพร�ะปีนี้เป็นปีแรกท่ีท�งผู้จัดก�รศึกษ� 

ได้มีโอก�สทดสอบ	NT	ของนักเรียนชั้น	ป.๓	ซึ่งผลออกม�เป็นที่น่�พอใจม�ก	คือ	คะแนน	NT	 ได้สูงสุดในจังหวัดต�ก	 

มกีำรจดัท�ำเอกสำรเพือ่รำยงำนผลกำรบรหิำรจัดกำร ปัญหำ อปุสรรค และผลกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในรอบปีกำรศึกษำ 

ให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพื่อก�รตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียน	 มีก�รจัดทำ�ร�ยละเอียด	 โดยแบ่งเป็น	 ๘	 กลุ่ม

ส�ระ	และทุกร�ยวิช�แบ่งเป็นหน่วยก�รเรียนรู้ต�มวัตถุประสงค์	ม�ตรฐ�นของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ร�ยง�นสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ทุกร�ยวิช�	ทุกชั้นปี	และทุกคนที่จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

 จำกผลของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวที่ทำงผู้จัดกำรศึกษำ ท�ำมำตลอด ๓ ปี ผู้จัดกำรศึกษำมีควำม 

พอใจถึงผลส�ำเร็จเป็นอย่ำงมำก จำกผลกำรประเมินและควำมส�ำเร็จตำมที่ผู้จัดกำรศึกษำมุ่งหวัง และมีควำมภำคภูมิใจ 

เป็น ๒ เท่ำ	 โดยมี	 ๒	 สถ�นะ	 คือ	 ครู	 และพ่อแม่	 เพร�ะท�งผู้จัดก�รศึกษ�มีทั้งลูกศิษย์	 และลูก	 ในเวล�เดียวกัน	 

สำ�หรบัตวัผูจ้ดัก�รศกึษ�	ในก�รทีไ่ด้เป็นผูจั้ดก�รศึกษ�แก่ลกูของตนเองนัน้ก็เหมอืนกับเร�เป็นผูท่ี้สร้�งเข�เองในทุก	ๆ 	อย่�ง 

ไม่ได้ฝ�กไว้ในมือของคนอื่น	 และรู้สึกได้ว่�เร�ได้ให้เวล�กับลูกเร�ได้เต็มที่	 และคิดว่�ลูกของเร�ได้รับ	 คือ	 คว�มอบอุ่น 

ที่แท้จริงที่ลูก	ๆ	ทุกคน	พึงหวังจะได้รับจ�กผู้ที่เข�เรียกว่�	พ่อ	หรือ	แม่

 ปัญหำ/อุปสรรค	ระบบก�รศึกษ�ในปัจจุบันไม่เอือ้ให้เกดิเสรภี�พในก�รจดัก�รศกึษ�อย่�งเตม็ท่ี	ข้อเสนอแนะ 

กระทรวงศกึษำควรมองผู้รบักำรศกึษำเป็นหลกั ไม่ใช่มองแต่สิง่ทีอ่ยำกให้เดก็เป็น เพรำะไม้บรรทดัอนัเดยีว ไม่สำมำรถ

จะใช้วัดรูปทรงที่เรำเห็นทั้งหมดในโลกได้ เพรำะไม้บรรทัดใช้วัดเป็นเส้นตรงได้เท่ำนั้น
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๒๔ ครอบครัวไทยเจริญ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

	 “ต้องก�รส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดี	 โดยก�รศึกษ�ท�งศ�สน�	

โดยก�รท่องจำ�คัมภีร์อัลกุรอ�น	อิสล�มศึกษ�	และก�รเรียนส�ยส�มัญ	

ต้องก�รให้ลูกเป็นหมอ	ที่ส�ม�รถท่องจำ�คัมภีร์อัลกุรอ�น	และมีคว�มรู้ 

ด้�นศ�สน�	 เป็นคนดีและคนเก่ง”	 เป็นเหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำ 

โดยครอบครัว

	 ครอบครวั	ไทยเจรญิ	มบีดิ�ชือ่น�ยสเุอช	ไทยเจรญิ	ม�รด�ชือ่	

น�งส�วกชกร	อิสมิม�นะ	วุฒิท�งก�รศึกษ�	ปริญญ�โท	ส�ข�บริห�ร

ก�รศึกษ�	อ�ยุ	๔๐	ปี	อ�ชีพ	ค้�ข�ย	ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัว	 ให้กับเด็กหญิงกัญญ�ภัค	 ไทยเจริญ	 ซึ่งมีคว�มส�ม�รถพิเศษ	ท่องจำ�คัมภีร์อัลกุรอ�น	 ในระดับชั้น	 ป.๓	 

ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	ปัจจุบันกำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๕

	 จุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 เพื่อให้ลูกมีควำมรู้ด้ำนศำสนำและสำยสำมัญ สำมำรถ

ประกอบอำชพีเพ่ือช่วยเหลอืตนเองและคนรอบข้ำงได้ โดยครอบครวัจดัแผนกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั	จ�กก�ร

ศึกษ�เอกส�รจ�กบ้�นเรียนป�ย	ศูนย์ก�รเรียนที่บ้�นป่�	และโรงเรียนอัลเร�ะห์ส�มัญกรุงเทพ	และทำ�ร่วมกับสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 รปูแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จดัเป็นกลุม่ครอบครวั	มกี�รจดัก�รเรยีนก�รสอนและจดักจิกรรมร่วมกนั 

ในหล�ยครอบครัวโดยมีเหตุผล	 เพื่อเป็นก�รผูกสัมพันธ์ระหว่�งคนในชุมชน	มีก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์

กับคนในกลุ่ม	โดยมีก�รให้ผู้จัดก�รศึกษ�แบ่งคว�มรับผิดชอบส�ระก�รเรียนรู้ของเด็กต�มคว�มถนัดของผู้จัดก�รศึกษ�	

โดยจัดเป็นร�ยวิช�ใน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

 บิดำเป็นผู้จัดกำรเรยีนรู ้และให้ผู้จัดกำรศกึษำแบ่งควำมรบัผดิชอบสำระกำรเรยีนรูข้องเดก็ตำมควำมถนดั

ของผู้จัดกำรศึกษำ	 กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนต�มคว�มคว�มสนใจ	 คว�มถนัด	 คว�มส�ม�รถ	 เพื่อให้บรรลุ 

ต�มจุดมุ่งหม�ยที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว	 จะเน้นก�รท่องจำ�คัมภีร์อัลกุรอ�น	 โดยเด็กจะเรียน 

ในช่วงเวล�	๐๖.๐๐-๐๙.๓๐	น.	ส่วนก�รเรยีนส�ยส�มญั	๘	กลุม่ส�ระก�รเรียนรู้	ใช้ช่วงเวล�	๐๙.๓๐-๑๕.๐๐	น.	มีก�รประกอบ

ศ�สนกิจ	ต�มเวล�	มีก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้ในแต่ละวัน	ดังนี้	

	 -	 เวล�	๐๖.๐๐-๐๙.๓๐	น.	ท่องจำ�คัมภีร์อัลกุรอ�น	

	 -	 เวล�	๐๙.๓๐-๑๕.๐๐	น.	เรียนส�ยส�มัญ	๘	กลุ่มส�ระ	เรียนคอมพิวเตอร์	และเข้�มัสยิดทุกวันศุกร์	
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	 ก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�ที่ต้องก�รเน้นเป็นพิเศษ	 จะเน้นวิช�ท่องจำ�คัมภีร์อัลกุรอ�น	 และเรียนภ�ษ�อังกฤษ	

และภ�ษ�พม่�เพิ่มเติมก�รเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว	 เครือข่�ย	 สถ�นศึกษ�	 ชุมชน	 ท้องถ่ินต่�ง	 ๆ	 มีก�รประชุม 

ภ�คเรียนละ	๑-๒	ครั้ง	ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	มีก�รจัดกิจกรรมแนะแนว	กิจกรรมลูกเสือ	และกิจกรรมเพื่อสังคม 

และส�ธ�รณประโยชน์ต�มหลักสูตร	 เช่น	 ทำ�คว�มสะอ�ดโรงเรียน	 เรียงรองเท้�ในมัสยิด	 และส่งผลก�รประเมินให้แก่ 

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ซึ่งในปีก�รศึกษ�ปัจจุบัน	 ได้ยกเลิกวิช�ลูกเสือ	 แล้วจัดเป็นกิจกรรมชุมชนแทน	 คือ	 

ชุมชนคอมพิวเตอร์	 สำ�หรับเด็กชั้น	 ป.๑	 ชุมนุมบ�สเก็ตบอล	 สำ�หรับเด็กช�ย	 ชั้น	 ป.๒-ป.๔	 และชุมนุมเย็บปักถักร้อย	

สำ�หรับเด็กผู้หญิง	ชั้น	ป.๒-ป.๔	

	 ครอบครัวจัดบรรย�ก�ศ	และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	ต�มแหล่งเรียนรู้ต�มบทเรียน	และ

ต�มคว�มเหม�ะสม	ใช้แบบเรียนต�มหลักสูตรแกนกล�งในก�รสอนต�ม	๘	กลุ่มส�ระ	ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในก�รค้นคว้�

ห�คว�มรู้เพิ่มเติม	และมีก�รเรียนรู้จ�กปร�ชญ์ช�วบ้�น	และผู้ที่มีคว�มรู้ในชุมชน	รวมถึงมีก�รพ�เด็กออกนอกสถ�นที่	

เพื่อเพิ่มเติมคว�มรู้

	 ก�รวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียน	 ๘	 กลุ่มส�ระ	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และกิจกรรม

พัฒน�ผู้เรียน	ต�มแบบม�ตรฐ�นของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	และมีอัตร�ส่วนคะแนน	ร้อยละ	๗๐	และ 

ก�รทดสอบจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ร้อยละ	๓๐	กำ�หนดก�รให้คะแนนหรือเกรด	ดังนี้

 เกรด ช่วงคะแนน

	 ๔.๐๐	 ๘๐-๑๐๐

	 ๓.๕๐	 ๗๕-๗๙

	 ๓.๐๐	 ๗๐-๗๔

	 ๒.๕๐		 ๖๕-๖๙

	 ๒.๐๐	 ๖๐-๖๔

	 ๑.๕๐		 ๕๕-๕๙

	 ๑.๐๐		 ๕๐-๕๔

	 ๐	 ๐-๔๙
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	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 ประเมินต�มหลักสูตรแกนกล�ง	 มีก�รกำ�หนดระยะ

เวล�ในก�รประเมนิเป็นภ�คเรยีน	และปีก�รศกึษ�	มกี�รแจ้งผลก�รเรยีนและข้อเสนอแนะให้กบัผูเ้รยีน	อธบิ�ยเหตผุลถงึ 

ข้อบกพร่องของผู้เรียน	ปรับปรุงก�รเรียนก�รสอนระหว่�งเรียน	เช่น	เปลี่ยนครูผู้สอน	หรือเปลี่ยนแผนก�รจัดก�รศึกษ�	

ในส่วนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนอ่อน	จะมกี�รห�ส�เหตแุละวเิคร�ะห์ปัญห�ทีเ่กดิขึน้	เมือ่ทร�บถงึปัญห�	จะมแีนวท�งแก้ไข	คอื	

มีก�รทบทวนบทเรียนให้เด็กเป็นร�ยบุคคล	 และแยกเด็กม�สอนเสริม	 ผู้เรียนได้จัดทำ�ร่องรอยผลท่ีเกิดจ�กก�รเรียนรู ้

เช่น	ก�รเก็บผลง�น	แฟ้มสะสมง�น	ภ�พถ่�ย	ประช�สัมพันธ์กิจกรรมที่ทำ�บน	facebook	มีก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�	

(NT/O-NET)	 เพร�ะต้องก�รทร�บประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�ของบ้�นเรียนว่�ได้ผลในระดับใด	 เมื่อเปรียบเทียบ

กับโรงเรียนอื่น	ๆ	มีก�รจัดทำ�เอกส�รเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	ปัญห�	อุปสรรค	และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน

ในรอบปีก�รศึกษ�ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เพื่อก�รตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียน

 ควำมส�ำเร็จ/ควำมภำคภูมิใจครอบครัว	คือ	ผลกำรเรียนของผู้เรียนจำกกำรทดสอบ NT มีคะแนนสูงกว่ำ

ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับชำติ	รวมถึงผลก�รท่องจำ�คัมภีร์อัลกุรอ่�น	เป็นที่น่�พอใจ

 ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	คือ	ข้อสอบก�รวดัผลและประเมนิผลท่ีม�จ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�

มคีว�มย�กม�ก	โดยเฉพ�ะวชิ�ภ�ษ�องักฤษ	และระเบียบข้ันตอนในก�ร	ขออนญุ�ตจดัตัง้บ้�นเรยีนมคีว�มยุง่ย�กลำ�บ�ก
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๒๕ ครอบครัวจิ๊บ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�าปาง เขต ๑
 

 “เน้นกำรสร้ำงให้ผู้เรียนพึ่งตัวเองได้” เป็นเหตุผลในกำร

จดักำรศกึษำโดยครอบครวั ของครอบครวั	จิบ๊	ลำ�ป�ง	เพร�ะธรรมช�ติ

ของก�รดำ�รงชีวิตเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรเรียนรู้	ก่อนที่จะเดินไปเรื่องไกลตัว

คว�มมุ่งหวังในเหตุผลสำ�คัญนี้	 เป็นพื้นฐ�นที่อย�กให้ผู้เรียนได้มีก�ร

ฝึกฝนในก�รช่วยเหลือตนเอง	 มีคว�มผูกพันในหน้�ที่หรือง�นที่ได้ทำ� 

เพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�ต่อไปในภ�ยภ�คหน้�	 และเมื่ออ�ยุม�กข้ึน	 

ผู้เรียนจะมีคว�มหล�กหล�ยในก�รเรียนรู้	 อ�จนำ�แนวท�งก�รเรียนรู้

นั้นม�พัฒน�หรือปรับปรุงให้เกิดก�รพึ่งพ�ตนเอง	 ใช้ชีวิตในอน�คตได้	

แต่คว�มมุ่งหวังนี้อ�จเกิดก�รเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้เรียนส�ม�รถที่จะเลือกหรือปรับก�รเรียนรู้ของตนเองไปต�มศักยภ�พ	 

คว�มชอบ	คว�มมุ่งมั่นในอน�คต	ที่จะส�นต่อให้เกิดอ�ชีพหรือก�รเลี้ยงตัวเองต่อไปได้	แต่ก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ยตั้งแต่

เริ่มต้นจะเป็นพื้นฐ�นที่ส�นต่อให้รู้จักวิถีก�รดำ�รงชีวิตได้	ทำ�ในส่งที่ทำ�ได้ด้วยตนเองได้ด้วยตนเองเป็นอย่�งดี

		 บ้�นเรียน	จิ๊บ	ลำ�ป�ง	โดยมีบิด�น�ยชูช�ติ	ขวัญกลัด	ม�รด�	น�งชุติก�ญจน์	ขวัญกลัด	วุฒิก�รศึกษ�	ปวช.	

ปัจจบุนัอ�ย	ุ๔๗	ปี	อ�ชพีค้�ข�ย	ได้รับก�รอนุญ�ตให้จดัก�รศกึษ�โดยครอบครวัให้กบับุตรคอื	ด.ญ.ชลนัธร	ขวญักลดั	ระดบั 

ชั้นประถมศึกษ�	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๕	ปัจจุบันศึกษ�ชั้น	ป.๖	ภ�คเรียนที่	๒	ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๐	 

ก่อนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียน	พินิจวิทย�	ลำ�ป�ง	ระดับชั้นอนุบ�ล	๒	

 จดุมุง่หม�ยของก�รจดัก�รศึกษ�โดยครอบครวั	มแีรงจงูใจจำกกำรด�ำรงชวีติทีอ่ยูไ่ด้ด้วยปัจจยั ๔ อนัเป็นพืน้ฐำน 

ของควำมมุ่งหวังที่จะฝึกฝนกำรด�ำรงกิจวัตรของผู้เรียน	 ให้รู้จักก�รใช้ชีวิตที่เกิดก�รเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว 

ซึ่งเป็นชีวิตที่จะต้องมีก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ภ�ยในครอบครัวอย่�งถูกต้อง	 เป็นประจำ�สมำ่�เสมอและนำ�ไปสู่ปล�ยท�ง

ท่ีรู้จักก�รพึ่งพ�ตนเองได้	 ทั้งในเรื่องของอ�ห�ร	 คว�มเป็นอยู่	 ก�รดูแลตัวทั้งร่�งก�ยสุขภ�พ	 ก�รดูแลผู้เป็นสม�ชิก 

ในครอบครัวเดียวกัน	 ก�รสร้�งนิสัยให้เกิดคว�มรับผิดชอบท้ังตนเองและสม�ชิกในครอบครัวเดียวกัน	 ก�รดำ�รงชีวิต 

ให้อยูร่อดปลอดภยั	และในระหว่�งทีม่กี�รเรยีนรูเ้รือ่งร�วต่�ง	ๆ 	ภ�ยในครอบครวัแล้วกจ็ะมกี�รเรยีนรูเ้พิม่เตมิออกไปเป็น 

วงกว้�งกับผู้อื่นกับสังคมภ�ยนอก	ด้วยลักษณะและวิธีก�รปฏิบัติที่หล�กหล�ย	โดยสอดแทรกคุณธรรม	ก�รนำ�ท�งชีวิต	

ให้ตนเองและผู้อื่นต่�งเกิดคว�มสุข	และเกิดคว�มดีในสังคมต่อกัน	ก�รเรียนรู้	ก�รปฏิบัติก�รรู้เท่�ทัน	ต่อบุคคลในสังคม

ที่พบเจอในหล�ยเพศ	หล�ยวัย
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	 ครอบครัวได้เรียนรู้ก�รทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 จ�กก�รปรึกษ�เจ้�หน้�ท่ีสำ�นักง�นเขตพื้นท่ี

ก�รศึกษ�	และนำ�ข้อมูลม�เรียบเรียงอธิบ�ย	รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดี่ยว เพรำะ

เป็นครอบครัวแรก ของ สพป.ล�ำปำง เขต ๑	ก�รจัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้โดย	ม�รด�เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้	และบิด�เป็น

ผู้เสริมคว�มรู้	จำ�นวน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	และเพิ่มกิจกรรมก�รเรียนรู้	และร�ยวิช�หน้�ที่พลเมือง	โดยใช้ก�รบูรณ�ก�ร 

แบบใกล้ตัว	 โยงในแต่ละกิจกรรม	 ซึ่งจะแยกได้หล�ยส�ระก�รเรียนรู้	 เช่น	 ก�รเพ�ะกล้�ต้นอ่อนงอกเพื่อก�รบริโภค 

และออกจำ�หน่�ย	นำ�เข้�สู่ก�รปฏิบัติ	ซึ่งส�ระก�รเรียนรู้ที่ได้คือ	วิทย�ศ�สตร์	ก�รง�นพื้นฐ�นอ�ชีพ	คณิตศ�สตร์	และ

สงัคมศกึษ�	ครอบครวัจะเน้นก�รจดักจิกรรมให้สอดคล้องกบัเนือ้ห�ระวชิ�ทีเ่รยีนในแต่ละระดบัชัน้	และนำ�ม�บูรณ�ก�ร

ให้มีคว�มเข้�กันได้	และพ�ผูเ้รยีนไปเรยีนรูแ้บบนอกห้องเรยีน	โดยมกี�รใช้เนือ้ห�บูรณ�ก�รเข้�กบักจิกรรมท่ีปฏบัิตจิรงิใน

แต่ละกจิกรรม	ซึง่ผู้เรยีนจะเรยีนรูไ้ด้หล�ยวชิ�	เช่น	ก�รเรยีนปลกูผกัทีช่อบ	เป็นแนวคดิ กศุโลบำยทีจ่ะดงึควำมรูส้กึอยำก

เรียนของผู้เรียนเข้ำมำในกิจกรรม	โดยเน้นที่คว�มชอบเป็นหลักว่�ชอบอะไร	เมื่อได้ในสิ่งที่ชอบก็จะมีก�รทำ�คว�มรู้จัก 

ในผักชนิดน้ัน	 เช่น	 ชื่อผัก	 ก�รเพ�ะปลูก	 ฤดูก�ล	 ท�งเลือก	 ในก�รบริโภค	 มีแนวท�งก�รพัฒน�จ�กก�รทำ�ภ�ยใน 

ครัวเรือนไปสู่ก�รนำ�ออกก�รจำ�หน่�ย

	 ก�รเรยีนรูใ้นช่วง	๓	ปีแรก	(ป.๑-ป.๓)	ผูเ้รยีนได้รบัก�รเรยีนรูเ้น้นก�รปฏบิตัจิรงิอย่�งหล�กหล�ย	แต่พอเริม่ขึน้ 

ในช่วง	๓	ปีหลัง	(ป.๔-ป.๖)	ผูเ้รยีนเริม่มองเหน็คว�มชอบของก�รเรยีนรูท้ีช่ดัเจนขึน้	และเลอืกทีจ่ะทำ�เป็นก�รเรยีนรูห้ลกั 

ในส่วนของคว�มหล�กหล�ยด้�นอื่น	 จะเป็นก�รเสริมในก�รพัฒน�ตนเองสำ�หรับก�รใช้ชีวิตประจำ�วันจะมองเห็น 

คว�มสำ�คญัทีเ่กดิจ�กคว�มชอบม�กขึน้	ประกอบกบัผูเ้รยีนมภี�ระคว�มรบัผดิชอบในครอบครวัร่วมกนั	คอื	ก�รเลีย้งหล�น	 

จงึทำ�ให้เบีย่งเบนก�รเรยีนออกนอกแผนก�รสอนทีร่ะบไุว้บ้�ง	แต่ผูส้อนจะพย�ย�มดงึให้เชือ่มโยงกบัเนือ้ห�ส�ระทีผู่เ้รยีน

ควรรับรู้ต�มวัย	 วิธีก�รเรียนรู้จึงอยู่ที่ก�รคิดค้นวิธีก�รจ�กผู้สอนสู่ผู้เรียนหรือจ�กคว�มเห็นชอบของผู้เรียนตอบสนอง 

ต่อผู้สอน	โดยเปิดโอก�สทีจ่ะร่วมตอบสนอง	และก�รใช้กศุโลบ�ยให้ได้เนือ้ห�ส�ระคว�มรูแ้ต่ได้ประโยชน์ท่ีพงึพอใจ	ทำ�ให้

เกิดคว�มขยันที่จะไขว่คว้�ในก�รเรียนรู้ของผู้เรียนได้	และในปีก�รศึกษ�	๒๕๖๐	ชั้น	ป.๖	ทุกเนื้อห�ส�ระก�รเรียนรู้เน้น

ก�รนำ�ไปใช้ปฏบิตัจิรงิ	ในชวีติประจำ�วนัหรอืท�งเลอืกทีผู่เ้รยีนมคีว�มถนดั	ครอบครวัได้ก�ำหนดตำรำงกำรเรยีนรูโ้ดยได้

กำ�หนดแผน	แต่แผนทีก่ำ�หนดกส็�ม�รถปรบัเปลีย่นเวล�เรยีนต�มโอก�สและคว�มพร้อม	ครอบครวัปรบักจิกรรมพฒันำ

ผูเ้รยีนให้เป็นกจิกรรมท่ีเอือ้ต่อผู้อืน่ในสงัคม	เช่น	ก�รเพ�ะกล้�มะเขอืแจกผูส้งูอ�ยใุนหมูบ้่�น	จดัห�ต้นไม้ด้วยก�รตดิต่อ

สื่อส�รกับผู้อื่นเพื่อนำ�ไปบริจ�ควัด	กิจกรรมท�งศ�สน�		เช่น	ก�รถว�ยปฏิบุคลิกท�น	สังฆท�น

	 ครอบครัวต้องก�รเน้นก�รเรียนรู้ท�งภ�ษ�	๓	ภ�ษ�	ได้แก่	๑)	ภ�ษ�จีน	เรียนรู้ผ่�นออนไลน์	ผ่�นไลน์ของลุง	

๒)	ภ�ษ�เก�หลี	เรียนรู้กับเจ้�ของภ�ษ�	เรียนกับพี่เขย	๓)	ภ�ษ�อังกฤษ	ติดต่อสถ�นที่	เรียนต�มชั่วโมงเน้นก�รสนทน�

ม�กกว่�หลักไวย�กรณ์	มีก�รเรียนรู้รวมกลุ่มครอบครัว	เช่น	ผู้เรียนไปร่วมง�นศิลปะกับชุมชนทัศนศิลป์	ก�รจัดกิจกรรม

ต่�ง	ๆ	ที่ผู้เรียนมีโอก�สเข้�ร่วม	เช่น	ง�นวันเด็ก
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	 ครอบครัวจัดบรรย�ก�ศภ�ยในบ้�น	นอกบ้�น	 อ�ศัยคว�มเป็นอยู่ภ�ยในบ้�นเป็นสถ�นที่เรียนรู้	 จัดทำ�สวน

เกษตรต�มฤดกู�ล	ครอบครวัมหีนงัสอืทีใ่ช้เพือ่ก�รเรยีนรู	้โดยได้รบับรจิ�คจ�กหน่วยง�นทีเ่อือ้เฟ้ือ	และเรยีนรูจ้�กเครือ่ง

มอืส่ือส�ร	คอมพวิเตอร์	มอืถอื	วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรมก�รเรยีนรู	้รวมไปถงึบคุล�กรทีใ่ห้คว�มรูใ้นเรือ่งภ�ษ�	ผูเ้รยีน

ได้เรียนรู้จ�กท�งโทรศัพท์	ก�รบอกกล่�ว	คว�มเคลื่อนไหวในเฟสบุ๊ค	หนังสือแจ้งจ�กเขตพื้นที่	ท�งไปรษณีย์	เจ้�หน้�ที่

ผู้เกี่ยวข้องด้�นก�รศึกษ�ที่ออกม�เยี่ยมบ้�น	

	 ผู ้เรียนเรียนรู ้แบบบูรณก�ร	 โดยกำรวัดผลประเมินผลเป็นกำรประเมินระหว่ำงเรียนและปลำยภำค 

ในอตัร�ส่วน	ร้อยละ	๗๐	และมเีขตพืน้ทีก่�รศึกษ�ร่วมประเมนิร้อยละ	๓๐	ซ่ึงจะประเมนิผลต�มสภ�พจรงิ	เช่น	จ�กข้อสอบ 

แฟ้มสะสมผลง�น	อื่น	ๆ 	มีก�รให้คะแนนและก�รให้เกรด	ครอบครัวยึดต�มรูปแบบก�รศึกษ�ในระบบ	ก�รกำ�หนดระยะ

เวล�ในก�รวดัและประเมนิผล	อตัร�ส่วนระหว่�งครอบครวั	:	เขตพืน้ที	่ในก�รประเมนิผลก�รเรยีน	มกี�รประเมนิระหว่�ง

ภ�คเรยีน	โดยมกี�รประเมนิด้วยวธิต่ี�ง	ๆ 	ปล�ยภ�คเรยีน	ประเมนิโดยผูจ้ดัก�รศกึษ�ร่วมกบัเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�	ในส่วนของ 

ก�รวัดผลประเมินผล	 จะวัดผลเทอมละ	๑	 ครั้ง	 โดยเขตพื้นที่นำ�ข้อสอบม�จัดสอบ	 มีก�รสะท้อนผลให้ผู้เรียน	 เพร�ะ

เชื่อว่�จะเกิดก�รกระตุ้นให้เกิดก�รปรับปรุงให้ดีขึ้น	 ด้วยเหตุผลท่ีให้มองเห็นภ�พเป็นน�มธรรมถึงผลท่ีจะได้ในอน�คต 

ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจำกกำรเรียนรู ้	 ด้วยก�รรวบรวมภ�พถ่�ยไปพร้อมกับก�รเรียนรู ้และจ�กก�ร 

ก�รบนัทกึข้อมลูต่�ง	ๆ 	ผู้เรยีนมีโอกำสได้ทดสอบทำงกำรศึกษำ (NT/O-NET)	เหตผุลเพร�ะสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีป่ระส�น

ให้ครอบครัวม�สอบ	NT	 ก�รจัดทำ�เอกส�รเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	ปัญห�	 อุปสรรค	 และผลก�รเรียนรู้ของ 

ผูเ้รยีนในรอบปีก�รศึกษ�	ให้สำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�	ครอบครวัจดัทำ�เอกส�รเป็นแฟ้มสะสมผลง�น	รวบรวมภ�พถ่�ย	

บันทึกข้อมูลต่�ง	ๆ	ทุกปีก�รศึกษ�

 ปัญหำ/อุปสรรค ก�รเรียนรู้ของผู้เรียนในสิ่งท่ีสนใจ	 ในบ�งกิจกรรมจะต้องรอเวล�ท่ีเหม�ะสม	 เนื่องจ�ก 

บ�งกิจกรรมมีค่�ใช้จ่�ย	และบ�งกิจกรรมต้องสรรห�ครูม�สอน

 ควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ผู้เรียนปฏิบัติต�มแนวท�งที่ผู้จัดก�รศึกษ�มุ่งหวังได้ 

ค่อนข้�งดี	ได้ตอบสนองก�รเรียนรู้แบบสนุกสน�น	มีคว�มเป็นอิสระท�งคว�มคิด	ก�รแสดงออกได้และเกิดก�รยอมรับ	

และก�รรับคำ�แนะนำ�จ�กผู้สอน	 ซึ่งผู้สอนมีคว�มมั่นใจว่�เส้นท�งที่ก้�วเดินต่อไปในข้�งหน้�	 ด้วยโอก�สและเวล�ที่อยู่

อย่�งเต็มที่	ส�ม�รถนำ�พ�ผู้เรียนก้�วสู่อน�คตที่มุ่งหวัง
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๒๖ ครอบครัววิถีไทย

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

 “ต้องกำรให้ลูกมีควำมผูกพันใกล้ชิดกับพ่อแม่และ

ครอบครัว และขณะเดียวกันพ่อแม่และครอบครัวก็ต้องกำรให้ 

ควำมรัก ควำมอบอุ่นกับลูกอย่ำงเต็มท่ี ต้องก�รปลูกฝังให้ลูกเป็น

คนใฝ่รู้	 รักที่จะเรียนรู้สิ่งต่�ง	ๆ	ต�มคว�มต้องก�รของลูก	ต้องให้ลูกมี

พัฒน�ก�รต�มวยั	ต�มธรรมช�ติของเด็ก ไม่ต้องกำรให้ลกูถกูบงัคับด้วย

กำรปฏบิตัต่ิำง ๆ  ต้องกำรให้ลกูมีอิสระ เสรภีำพทำงควำมคิด สำมำรถ

คดินอกกรอบได้ แต่ก�รคดินอกกรอบต้องคำ�นงึถงึ	เหต-ุผล	ถูกต้องต�ม

ทำ�นองครองธรรม	 ในดุลพินิจของพ่อและแม่	 เพร�ะกรอบเหล่�นั้นจะ

ทำ�ให้ลูกไม่มีคว�มสุข	ทำ�ให้คว�มต้องก�รที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องก�รเรียนรู้ของลูก	หดห�ยไป	ซึ่งจะส่งผลให้พัฒน�ก�ร

ท�งด้�นสมอง	อ�รมณ์	และจิตใจของลูกผิดเพี้ยนไปจ�กธรรมช�ติของก�รเรียนรู้	เช่น	ก�รจัดก�รเรียนในระบบมีต�ร�ง

เวล�เรยีน	ช่วงเวล�ต�มต�ร�งเรยีนเดก็ต้องเรยีนคณติศ�สตร์	แต่คว�มเป็นจรงิคว�มต้องก�รของเดก็ต้องก�รเรยีนศลิปะ	

ดังนั้นก�รเรียนคณิตศ�สตร์ไม่ได้เกิดจ�กคว�มต้องก�รของผู้เรียน	แต่มีก�รเรียนรู้เพร�ะถูกบังคับให้ต้องเรียน	ก�รที่ต้อง

เรียนในครั้งนี้จึงเป็นคว�มทุกข์	อนึ่ง	ครอบครัวเชื่อว่�คว�มรัก	คว�มผูกพัน	คว�มเข้�ใจซึ่งกันและกันของพ่อแม่ที่มีต่อลูก	

จะสร้�งคว�มก้�วหน้�ในพัฒน�ก�รและก�รเรียนรู้ของลูกในทุกมิติ”	จึงตัดสินใจจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	

	 ครอบครัว..วิถีไทย	มีบิด�ชื่อน�ยสงกร�นต์	น�ใจ	วุฒิก�รศึกษ�	ปริญญ�ตรี	อ�ยุ	๔๓	ปี	(อดีตเป็นนักยิงปืน)	

ม�รด�	ชื่อ	Miss	Graziella	Najai	วุฒิท�งก�รศึกษ�	Master	อ�ยุ	๓๔	ปี	อ�ชีพ	ธุรกิจส่วนตัว	ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัด 

ก�รศึกษ�โดยครอบครัว	คือ	เด็กหญิงน�รี	น�ใจ	ระดับชั้นอนุบ�ล	๑	ภ�คเรียนที่	๒	ปีก�รศึกษ�๒๕๕๙	ปัจจุบันผู้เรียน

กำ�ลังศึกษ�ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๑	ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๐	ก่อนจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ผู้เรียนเคยเรียน 

ทีศ่นูย์พฒัน�เดก็เลก็	ตำ�บลโป่งผ�	จังหวดัเชยีงร�ย ผูเ้รยีนมคีวำมสนใจด้ำนภำษำ (ภำษำองักฤษ ภำษำเยอรมนั ภำษำไทย 

และภำษำจีน)

	 จุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 คือ	 ต้องก�รมุ่งเน้นให้ลูกเป็นคนมีเหตุผล	 อยู่ในสังคม 

อย่�งมคีว�มสขุ	รูจ้กัตนเอง	เป็นคนใฝ่รู	้รกัทีจ่ะเรยีนรูใ้นสิง่ต่�ง	ๆ 	และใหม่	ๆ 	อยูเ่สมอและต้องก�รให้ลกูได้เกดิก�รเรยีนรู ้

อย่�งมีคว�มสุข	รู้จัก	ผิด	ชอบ	ชั่ว	ดี ค้นหำตัวตนของตนเองให้พบ ไม่เป็นภำระของผู้อื่นหรือสังคม

	 แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ของครอบครัว	 “วิถีไทย”	 มีก�รศึกษ�ค้นคว้�ท�งอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ 

แนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�	 โดยครอบครัว	 Home	 School	 ทั้งในประเทศ	 และต่�งประเทศ	 มีก�รปรึกษ�ห�รือ 

กับเครือข่�ยครอบครัวบ้�นเรียนอื่นที่มีประสบก�รณ์ในก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยในเขตพื้นท่ี	 ปรับปรุงเพิ่มเติมจ�ก 

แผนก�รจดัก�รศึกษ�	จ�ก	Website	ของครอบครวับ้�นเรียนทีไ่ด้รับก�รอนมัุตแิล้ว	ให้สอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกล�งก�รศึกษ� 
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ขัน้พืน้ฐ�นและแนวคดิ	คว�มต้องก�รของครอบครวั	ก�รประส�นง�นกบัเจ้�หน้�ทีส่ำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	เกีย่วกบั

แนวท�ง	วิธีปฏิบัติในด้�นต่�ง	ๆ	ให้เข้�ม�ช่วยเหลือ	แนะนำ�	อธิบ�ยร�ยละเอียด	สร้�งข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบ

แนวท�งก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวั	ครอบครวัปรบัปรงุแก้ไขต�มข้อเสนอแนะของเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�

ด้วยคว�มเต็มใจ	และพึงพอใจร่วมกัน

 รปูแบบกำรจัดกำรศกึษำ มีลกัษณะกำรจดัเป็นแบบครอบครวัเดีย่ว มุง่เน้นควำมต้องกำรของผูเ้รยีน	ให้เข้�

ร่วมกิจกรรมกับเครือข่�ยกลุ่มบ้�นเรียน	กลุ่มเด็กที่อยู่ในมูลนิธิเด็ก	มีกิจกรรมทุกเส�ร์อ�ทิตย์และปิดภ�คเรียน	ก�รสร้�ง

เครือข่�ยและก�รเข้�ร่วมกิจกรรมเครือข่�ยบ้�นเรียน	ทั้งนี้เพื่อพัฒน�คว�มรู้	และประสบก�รณ์ให้กับผู้เรียน	พ่อ-แม่-ลูก	

ได้มโีอก�สได้เรยีนรูร่้วมกนั	แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในกลุม่เครอืข่�ย	เพิม่เตมิในสิง่ทีข่�ดให้มคีว�มสมบรูณ์ยิง่ขึน้	

เป็นก�รสร้�งและพัฒน�คว�มเข้มแข็งให้กับครอบครัวบ้�นเรียน

 กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	 ตัวช้ีวัดไปสู่ก�รปฏิบัติ	 โดยจัดผสม 

เป็นร�ยวิช�ต�มกลุม่ส�ระและกลุม่ประสบก�รณ์	ได้แก่	๑)	กลุม่ประสบก�รณ์เกษตรพืน้บ้�น	ประกอบด้วย	เกษตรอนิทรย์ี	

วิถีพอเพียง	ปลูกผักสวนครัว	๒)	กลุ่มประสบก�รณ์ด้�นกีฬ�	ประกอบด้วย	กีฬ�ยิงปืน	ยิงธนู	เล่นสกี	ว่�ยนำ้�	ขี่จักรย�น	 

ขีม้่�	๓)	กลุม่ประสบก�รณ์ภ�ษ�	ประกอบด้วย	ภ�ษ�องักฤษ	ภ�ษ�เยอรมนั	ภ�ษ�จนี	๔)	กลุม่ประสบก�รณ์ด้�นประกอบ

อ�ห�ร	ประกอบด้วย	ก�รทำ�ขนม	ทำ�กับข้�ว	๕)	กลุ่มประสบก�รณ์ด้�นวัฒนธรรม	วัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงร�ย	(ปู่	ย่�)	

วัฒนธรรมสวติเซอร์แลนด์	(ต�-ย�ย)	และ	๖)	กลุม่ประสบก�รณ์ด้�นศลิปะ	(ว�ดรปูระบ�ยส)ี	ก�รแสดง	(ร้องเพลง	เต้นรำ�)	

ดนตรี	(ขลุ่ย	Hulala)

 บิดำและมำรดำเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้และมีก�รจัดห�หรือจ้�งครูพิเศษ	 มีกระบวนก�ร/วิธีก�รจัดก�รเรียนรู	้ 

จดุเน้นของครอบครวัทีส่ำ�คัญคือด้�นภ�ษ�และทกัษะชีวติ	ลกูมคีว�มต้องก�รเรยีนรูภ้�ษ�เยอรมนั	ภ�ษ�องักฤษ	ภ�ษ�จนี 

ภ�ษ�ไทย	 เนื่องจ�กคุณแม่	 คุณต�	 คุณย�ย	 เป็นช�วสวิตเซอร์แลนด์	 ก�รสื่อส�รพูดคุยกับลูก	 ใช้ภ�ษ�เยอรมันในก�ร

สนทน�พูดคุย	นับว่�เป็นก�รเรียนรู้ด้�นภ�ษ�ที่มีต้นทุนสูงจ�กครอบครัวโดยแท้	ก�รเรียนรู้และก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ

ลูกจะเรียนรู้กับคุณแม่และกลุ่มอ�ส�สมัคร	 เนื่องจ�กแม่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ	 ช�วต่�งช�ติท่ีอ�ส�เข้�ม�ช่วยเหลือในก�ร 

จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้กับเด็กพิเศษของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิเศษ	 จ้�งครูพิเศษ	 ครูสอนภ�ษ�จีน	 (เหล่�ซือ)	 สัปด�ห์ละ	

๔	วัน	วันละ	๒	ชั่วโมง	

	 ในด้�นก�รเรียนรู้ด้�นทักษะชีวิต	กระบวนก�รเรียนรู้เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเข้�นอนสังเกตพฤติกรรม

ลกูว่�ต้องก�รเรยีนรูเ้กีย่วกบัอะไร	ครอบครวักจ็ดัก�รต�มคว�มต้องก�รของผูเ้รยีน	โดยเดนิท�งไปศกึษ�ต�มแหล่งเรยีนรู ้

ต่�ง	ๆ	ที่ต้องก�รเป็นลักษณะก�รท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้	พักต�มโฮมสเตย์	เพื่อต้องก�รเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม	ประเพณี	

วิถชีวีติของบ้�นทีไ่ปพกั	เรยีนรูท้ีฟ่�ร์ม	เดนิป่�	ก�งเตน็ท์นอนสถ�นทีต่่�ง	ๆ 	บ�งครัง้ไปต่�งประเทศ	กจ็ะเรยีนรูว้ฒันธรรม	

วิถีชีวิตของคนที่แตกต่�งจ�กคนไทยก�รเรียนรู้ไม่กำ�หนดต�ร�งที่ต�ยตัว	 เกิดขึ้นต�มคว�มสนใจหรือคว�มต้องก�รของ 

ผูเ้รยีน	ยกเว้นช่วงเวล�เรยีนเสรมิพเิศษภ�ษ�จีน	ภ�ษ�องักฤษ	จะมกี�รกำ�หนดกจิกรรมทีแ่น่นอน ครอบครวัเน้นให้ผูเ้รยีน 

เรยีนรูอ้ย่ำงมคีวำมสขุมำกกว่ำเน้นวชิำกำร กำรเรยีนรูเ้กดิขึน้ตลอดเวลำ ส่งผลถงึพฒันำกำรด้ำนสมอง อำรมณ์ จติใจ 

ผู้จัดจะสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน	 แล้วพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสม	 ใช้ก�รพูดคุย	 สร้�งคว�มเข้�ใจปรับเปลี่ยนอย่�งมีเหตุผล	

จัดห�	ส่งเสริม	สนับสนุน	ทุกวิถีท�งให้กิจกรรมที่ลูกทำ�บรรลุวัตถุประสงค์	



113การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

	 ครอบครัวมีก�รจัดบรรย�ก�ศ	 และสภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�นมีมุมต่�ง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 มุมคณิตศ�สตร์	 

มุมศิลปะ	มุมภ�ษ�	มุมดนตรี	ที่สะอ�ด	เป็นระเบียบเรียบร้อย	มีแสงสว่�งเพียงพอ	เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอย�กเข้�ม�ใช้ 

มุมสื่อที่มีอยู่ในบ้�น	ภ�ยนอกบ้�น	มีบ้�นต้นไม้	มีต้นไม้	แปลงผัก	อ่�งสำ�หรับเล่นนำ้�	ปั่นจักย�นได้รอบหมู่บ้�น	เป็นท�ง

เล็ก	 ๆ	 ที่ไม่เป็นอันตร�ย	ครอบครัวจัดหำสื่อของมอนเตสซอรี่ มีลักษณะเป็นสื่อที่ใช้เล่นส่งเสริมพัฒน�ก�รของเด็ก	

เสริมทักษะก�รเรียนรู้ด้�นภ�ษ�	ด้�นคณิตศ�สตร์	หนังสือประเภทแบบฝึกด้�นต่�ง	ๆ	เน้นต�มช่วงวัยของลูก	มีแบบฝึก

คณิตศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย	ภ�ษ�อังกฤษ	ภ�ษ�เยอรมัน	แบบฝึกบ�งส่วนด�วโหลดจ�กเว็บไซด์ของต่�งประเทศ	วิช�ต่�ง	ๆ 

จัดทำ�เป็นเอกส�รเป็นเล่ม	 หนังสือประเภทนิท�นมีภ�พประกอบ	 ท้ังท่ีเป็นภ�ษ�ไทย	 ภ�ษ�อังกฤษ	 ภ�ษ�เยอรมัน	 

สือ่ทีเ่ป็นประเภทเกมส่งเสริมคว�มจำ�	ทกัษะก�รคิดทัง้จ�กต่�งประเทศ	ในประเทศและครอบครวัจดัทำ�ข้ึนเอง	ครอบครวันำ� 

ผู้เรยีนไปศกึษ�เรียนรูจ้�กญ�ต	ิเช่น	ปู	่ย่�	ต�	ย�ย	คนสวนทีบ้่�น	เพือ่น	ๆ 	ทีร้่�นเบเกอรี	่เพือ่น	ๆ 	ของพ่อแม่	กลุม่บ้�นเรยีน 

ในเครือข่�ย	สถ�นที่แหล่งเรียนรู้ต�มโอก�ส

 ครอบครัวมีกำรวัดและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนตลอดเวลำในระหว่�งก�รจัดก�รเรียนรู	้ 

โดยใช้วิธีก�รสังเกต	สอบถ�มจ�กคนใกล้ชิด	ไม่มีก�รวัดผลเป็นเกรดหรือคะแนน	มีก�รนำ�ผลง�น	ผลก�รปฏิบัติกิจกรรม	

ผลทีไ่ด้จ�กก�รประเมนิจ�กก�รทำ�แบบฝึกหดั	ม�วเิคร�ะห์	พดูคยุ	ห�กยงัพบว่�ลกูยงัไม่เข้�ใจ	ทำ�อะไรไม่ได้	กท็บทวนใหม่ 

กรณพีบว่�ผลง�นยงัไม่เป็นทีพ่อใจ	หรอืประทบัใจ	มกี�รปรบัปรงุแก้ไข	ก�รประเมนิเกดิขึน้ได้ตลอดเวล�	ครอบครวัมกี�ร

จัดเก็บร่องรอยก�รเรียนรู้	ชิ้นง�น	ภ�พถ่�ย	คลิปวีดิโอ	

	 คว�มภ�คภมูใิจของครอบครวั	คอื	ผูเ้รยีนมคีวำมสขุในกำรเรยีนรู ้รกักำรเรยีนรู ้ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน กล้ำแสดงออก 

เชื่อฟังพ่อแม่ รับฟังเหตุผล เชื่อมั่นในตนเอง
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๒๗ ครอบครัวรักษ์ปัญญ์ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

 “ต้องกำรให้ลูก ๆ ได้รับควำมรักควำมอบอุ่น โรงเรียน  

ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกู ๆ  เรือ่งภำษำต่ำงประเทศ” 

ครอบครัวต้องก�รให้ลูกได้เรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศโดยวิธีธรรมช�ต	ิ

ไม่ใช่ก�รท่องจำ�และนำ�ม�ใช้ในชีวิตไม่ได้	 โรงเรียนที่ตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของลูก	ๆ 	เรือ่งภ�ษ�ต่�งประเทศได้	กอ็ยูใ่นตัวเมอืงซึง่ไม่สะดวก

ที่ครอบครัวจะส่งลูก	ๆ	ไปเรียนได้	ต้องก�รให้ลูกมีคว�มคิดสร้�งสรรค์	

เป็นตัวของตัวเอง	 ต้องก�รสอนด้�นศีลธรรมแก่ลูก	 เป็นเหตุผลในก�ร

จัดก�รศึกษ�ของครอบครัว	 โดยคุณพ่อคือน�ยเจตสิทธิ์	 โกฎิยี่	 และ 

ผู้จัดก�รศึกษ�คือคุณแม่น�งวิจิตร�	สุเมธธรรมกุล	จัดก�รศึกษ�ให้กับลูกในระดับก่อนประถมศึกษ�	(อนุบ�ล	๓)	จำ�นวน	

๒	คน	คือ	เด็กช�ยรักษ์ปัญญ์	โกฎิยี่	และเด็กหญิง	ปภ�วรินทร์	โกฎิยี่

 ครอบครวัมจีดุมุง่หมำยของกำรจดักำรศกึษำเพือ่พฒัน�คว�มส�ม�รถในก�รสือ่ส�รภ�ษ�ต่�งประเทศ	เหมอืนเดก็ 

ที่เติบโตในต่�งประเทศ	ต้องก�รให้เกิดคว�มรักคว�มอบอุ่นในครอบครัว	ให้ลูกรู้จักใช้ชีวิตที่ดี	เป็นคนดีทั้งต่อครอบครัว

และสงัคม	โดยได้ศกึษ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครวัและตวัอย่�งแผนบ้�นเรยีนทีไ่ด้รบัก�รอนญุ�ตให้ใช้สอนได้แล้ว 

ปรึกษ�และขอคว�มคิดเห็นจ�กบ้�นเรียนอื่น	ๆ	และศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเองจ�กอินเทอร์เน็ต	รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว	แต่อ�จเข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	ๆ	โดยมีเหตุผล	คือ	

เนื่องจ�กครอบครัวจัดก�รศึกษ�ห่�งจ�กบ้�นเรียนอื่น	ๆ	จึงจัดแบบเดี่ยว	แต่ก็มีก�รคิดห�กิจกรรมสำ�หรับลูก	ๆ	ร่วมกับ

บ้�นเรียนอื่น	ๆ	ที่อยู่ใกล้	ๆ	กัน

 กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มประสบกำรณ์ ปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวช้ีวัดไปสู ่

ก�รปฏิบัติ	 โดยจัดเป็นกลุ่มประสบก�รณ์	 จำ�นวน	๔	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ๑)	 พัฒน�ทักษะคว�มรู้ให้สมวัย	 ๒)	 ส่งเสริมคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศ	 (ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�จีน)	 แบบธรรมช�ติ	๓)	พัฒน�คุณธรรมจริยธรรมให้เป็น

คนดีของสังคมและครอบครัว	 (สอนหลักพระคัมภีร์)	 ๔)	 ส่งเสริมให้รักและสนับสนุนง�นส�ธ�รณะประโยชน์	 (ร่วมไป

ประก�ศศ�สน�)	และจัดผสมผส�นเป็นร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระกับกลุ่มประสบก�รณ์	จำ�นวน	๔	กลุ่ม	 ได้แก่	ด้�นภ�ษ�	

(ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�จีน)	 โดยอ�ส�สมัครช�วต่�งประเทศ	 ด้�นกีฬ�	 (ว่�ยนำ้�	 ปั่นจักรย�น	 ฟุตบอล)	 ด้�นเกษตร	 

(ทำ�แปลงเกษตรในพื้นที่ของบ้�น)	และด้�นศิลปะและดนตรี

	 ผู้จัดก�รเรียนรู้หลัก	คือ	ม�รด�	จัดห�หรือจ้�งครูพิเศษ	และอื่น	ๆ 	ได้แก่	ใช้อินเทอร์เน็ต	สื่อประสบก�รณ์ตรง

ของม�รด�	เดินท�งไปต�มแหล่งเรียนรู้ต่�ง	ๆ	เช่น	โบสถ์	ตล�ด	สถ�นที่สำ�คัญอื่น	ๆ	ในหมู่บ้�น	เป็นต้น วิธีกำรจัดกำร

เรียนรู้ให้ผู้เรียนเน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นหลัก และมีก�รสอนภ�ษ�ที่ส�มที่จำ�เป็น	 ได้แก่	 ภ�ษ�จีน	 และภ�ษ�ไทย 

เนื่องจ�กที่บ้�นตั้งอยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 ภ�ษ�จึงมีคว�มสำ�คัญและจำ�เป็นท้ังท่ีใช้ในชีวิตประจำ�วันและในอน�คต	
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ครอบครัวจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและศำสนำ	 โดยก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

กับโบสถ์	 ในก�รช่วยประก�ศข่�วดีในพระคัมภีร์	 ทำ�อย่�งสมำ่�เสมอและต่อเนื่อง	 มีก�รจัดต�ร�งเรียนทุกวัน	 และเรียน

ต�มต�ร�งเรียน	ดังนี้

	 -	 เริ่มเรียน	เวล�	๐๙.๐๐	น.	ของทุกวัน

	 -	 วนัจนัทร์	พธุ	ศกุร์	เรยีนภ�ษ�องักฤษ	คณติศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย	โดยก�รอ่�นและตอบคำ�ถ�มจ�กแผ่นปฏบิตังิ�น 

	 -	 วันอังค�ร	และ	พฤหัสบดี	อ่�นพระคัมภีร์ไบเบิ้ล	เป็นก�รศึกษ�ครอบครัว

	 -	 วันศุกร์จะเรียนกีฬ�	ว่�ยนำ้�

	 ก�รเรยีนรู้ในร�ยวชิ�ทีต้่องก�รเน้นเป็นพิเศษดงันี	้ภ�ษ�องักฤษ	เน้นก�รฟัง	ก�รพดู	และก�รอ่�น	โดยอ�ส�สมคัร 

ช�วต่�งช�ติ	 ภ�ษ�จีน	 เน้นก�รฟังและก�รพูดโดยครูสอนพิเศษ	 มีก�รร่วมกลุ่มกับบ้�นเรียนอื่นบ้�งเป็นบ�งครั้ง	 มีก�ร

เรียนรู้จ�กแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้�นและชุมชนเป็นบ�งครั้ง	 มีก�รร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนใกล้เคียง	 โดยก�รดำ�เนินง�น

ประส�นของเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

	 ครอบครัวจัดบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	 เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู ้โดยใช้

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหลัก	จำ�กัดเวล�	๒	ชั่วโมงต่อวัน	ไม่มีก�รดูโทรทัศน์	ให้อ่�นหนังสือ	ให้ดูวีดิโอเกี่ยวกับคว�มรู้ต่�ง	ๆ	 

พ�ไปแหล่งเรยีนรูแ้ละร่วมกจิกรรมต่�ง	ๆ 	ต�มคว�มสนใจ	เช่น	ก�รจบัปูน�ในท้องน�	ก�รป่ันจกัรย�นเพือ่ศกึษ�สิง่แวดล้อม 

แล้วกลับม�ทำ�ก�รว�ดภ�พพร้อมอธิบ�ยให้ฟัง	พ�ไปศึกษ�	สัมผัสของจริง	 เรียนผ่�นก�รลงมือปฏิบัติจริง	จัดห้องเรียน

ในบ้�น	 มุมหนังสือ	 กระด�นไวท์บอร์ดสำ�หรับครูและเด็ก	 ๆ	 ได้ทำ�ง�น	 ภ�ษ�อังกฤษ	 เป็นต้น	 สื่อท่ีใช้	 เช่น	 หนังสือ/ 

ใบง�น/ใบกจิกรรม	จดัทำ�สือ่ก�รสอนเองบ�งเรือ่ง	เช่น	บตัรคำ�ภ�ษ�ไทย	จะใช้ของต่�งประเทศเป็นส่วนใหญ่	จ�กเวบ็ไซต์	

สื่ออินเทอร์เน็ต	เว็บไซต์ต่�ง	ๆ	เช่น	khanacademy.com	จะใช้สอนวิช�คณิตศ�สตร์วิทย�ศ�สตร์	คอมพิวเตอร์	โดยใน

เว็บไซต์นี้จะมีวิดีโอสอนเรื่องต่�ง	ๆ	และในแต่ละหัวข้อจะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนทำ�ก�รทดสอบ	เมื่อเด็กทำ�ถูกต้องจะได้

แต้มคะแนน	 เพื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตนเอง	 จัดครูผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งม�สอน	 เช่น	 ครูอ�ส�ช�วต่�งช�ติ	 ครูสอน	

ว่�ยนำ้�	ฯลฯ

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้จ�กผลง�น	 ก�รทำ�แบบฝึกหัด	 ผลง�นก�รเขียน	 แบบบันทึกคะแนน 

ก�รอ่�น	เป็นต้น	ก�รสังเกตก�รทำ�ง�น	คว�มตั้งใจ	คว�มรับผิดชอบง�นที่ได้รับมอบหม�ย	กระบวนก�รทำ�ง�น	เป็นต้น 

ไม่มีกำรให้คะแนนหรือเกรด ไม่ก�ำหนดระยะเวลำในกำรวัดและประเมินผลที่ตำยตัว	 มีก�รนำ�ผลก�รประเมินม�ใช้

พัฒน�ลูกในส่วนด้อยให้ดีขึ้น	ร่องรอยผลที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้	เช่น	เก็บชิ้นง�นไว้ในแฟ้มพัฒน�ง�น	ภ�พก�รทำ�กิจกรรม	

วิดีโอ	ครอบครัวมีก�รทำ�เอกส�รร�ยง�นผลก�รจัดก�รศึกษ�ส่งเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทุกปี

 ปัญหำ/อุปสรรค	 คือ	 มีก�รเปลี่ยนแปลงเจ้�หน้�ท่ีผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง	 ทำ�ให้ก�รประส�นง�นไม่คล่องตัว	

ช้�	บ้�นเรียนต้องได้ทำ�ง�นซำ้�	เมื่อมีคนใหม่ม�รับผิดชอบแทน	ไม่มีกิจกรรมจ�กเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่สนับสนุนบ้�นเรียน	 

ข้อเสนอแนะ	คือ	ควรมีก�รประส�นง�นกับสถ�นที่ที่จะเข้�ไปศึกษ�ให้ละเอียดพอควร	

 ควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว	 คือ	 ผู ้เรียนส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้ 

อย่�งคล่องแคล่ว	 และส�ม�รถอ่�นได้ในระดับที่สูงกว่�อ�ยุของผู้เรียนเอง	 มีคว�มรักและผูกพันกันในครอบครัวเพิ่มข้ึน	

มีคว�มสุขทั้งพ่อ	แม่	และเด็ก	ๆ	
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๒๘ ครอบครัวเกื้อกูล

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
   

 “เดก็พิกำรไม่ได้รบัสทิธใินกำรเข้ำรบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

ที่ควรจะได้รับ เหมือนเด็กปกติที่มีกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ 

เนื่องจำกควำมพิกำรและถูกทอดทิ้งจำกผู้ปกครอง”	 เป็นเหตุผล 

ในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวที่บิด�	 ม�รด�	 ได้มอบหม�ยให้	 

น�ยอนุวัฒน์	 จันธิ	 น�งส�วจริญญ�	 กฤติก�นต์	 วุฒิท�งก�รศึกษ�	

ปริญญ�ตรี	 อ�ยุ	๔๒	ปี	 จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวให้ผู้เรียน	จำ�นวน	

๒๘	คน	ตัง้แต่ภ�คเรยีนที	่๑	ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๒	จุดมุ่งหมำยเพือ่ให้เดก็

พกิำรได้รบักำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน ด้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟ ูและสำมำรถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

 บ้ำนเรียนเกื้อกูลได้จัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวร่วมกับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประถมศกึษำเชยีงรำย เขต ๑	โดยอ้�งองิจ�กหลกัสตูรแกนกล�ง	๘	กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้และกจิกรรมท่ีเป็นวฒันธรรมใหม่ 

ของเด็กพิก�รที่มีคว�มใกล้เคียงกับก�รใช้วิถีชีวิตที่เป็นพื้นฐ�นของคนปกติ

 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำจัดเป็นกลุ่มครอบครัว มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและจัดกิจกรรมร่วมกันในหล�ย

ครอบครัว	 โดยมีเหตุผลเนื่องจ�กบ้�นเกื้อกูลมีเด็กพิก�รอยู่รวมกันหล�ยประเภทคว�มพิก�ร	 เช่น	 พิก�รท�งร่�งก�ย	

บกพร่องท�งสติปัญญ�	และพิก�รซำ้�ซ้อน	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รจัดก�รเรียนรู้จัดห�หรือ

จ้�งครูพิเศษอื่น	ๆ 	พี่สอนน้อง	เพื่อนช่วยเพื่อน	ทัศนศึกษ�	ต�มสถ�นที่ต่�ง	ๆ 	ก�รจัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้จัดเป็นร�ยวิช�

ใน	 ๘	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๕๑	ปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่ก�รปฏิบัติ	 โดยจัดเป็นกลุ่มประสบก�รณ์	 จำ�นวน	 ๓	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มก�รง�นอ�ชีพ	 

กลุ่มเรียนพิเศษ	 (นอกเวล�)	 และกลุ่มเรียน	 IT	 โดยให้ผู้เรียนเรียนต�มคว�มคว�มสนใจ	 คว�มส�ม�รถ	 และคว�มถนัด	 

เรยีนต�มประเภทคว�มพกิ�ร	และต�มแผนก�รจดัก�รศกึษ�เฉพ�ะบคุคล	โดยไม่ได้มุง่เน้นทกัษะด้�นวชิ�ก�ร	แต่มุง่เน้น

ให้เด็กพิก�รมีทักษะช่วยเหลือตนเองต�มศักยภ�พ

 เดก็พิกำรได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์ เช่น	ก�รเกบ็ขยะ	ในหมูบ้่�น	ปลกูต้นไม้

ต�มโอก�สสำ�คัญต่�ง	ๆ	และเข้�ร่วมกิจกรรมต�มประเพณีต่�ง	ๆ	ในชุมชน	ภ�คเช้�	จัดก�รเรียนก�รสอนต�มกลุ่มส�ระ	

ภ�คบ่�ย	ให้เดก็พิก�รเข้�ร่วมกจิกรรมต�มคว�มสนใจของตนเอง	เช่น	คอมพวิเตอร์	ดนตร	ีกฬี�	ปลกูผกั	ง�นอ�ชพี	ไม่เน้น

ก�รเรยีนรูต้�มกลุม่ส�ระ	มบีคุล�กรจ�กก�รศึกษ�นอกโรงเรยีน	โรงเรยีนประถมศกึษ�ในชมุชน	นกัศกึษ�จ�กมห�วทิย�ลยั

ม�ช่วยสอนเด็กพิก�ร



117การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 สื่อ แหล่งเรียนรู้และกำรจัดสภำพแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้ท้ังภำยในและภำยนอก เช่น	 ห้องคอมพิวเตอร	์

ห้องศิลปะ	ห้องดนตรี	ห้องนั่งเล่น	ห้องสมุด	ห้องก�รง�นอ�ชีพ	และห้องก�ยภ�พบำ�บัด	และสภ�พแวดล้อมภ�ยนอก	

เช่น	 สระว่�ยนำ้�	 สวนหย่อมและสัตว์เลี้ยงต่�ง	 ๆ	 มีก�รใช้สื่อ	 หนังสือ	 เอกส�ร	 คอมพิวเตอร์	 สื่อท�งไกล	 เทคโนโลยี 

เพื่อก�รเรียนรู้ต�มคว�มเหม�ะสมกับสภ�พคว�มพิก�รของเด็ก	มีก�รพ�เด็กไปทัศนศึกษ�	๑	ครั้งต่อเดือน

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนเขียนบันทึกก�รเรียนเป็นร�ยบุคคล/สัปด�ห์	 และมีก�รเก็บ

แฟ้มสะสมผลง�นของเด็ก	 ส่วนก�รเรียนเป็นกลุ่มส�ระ	 จะมีก�รสอบเก็บคะแนนแต่ละร�ยวิช�	 โดยจัดทำ�เป็นสมุดพก

ประจำ�ตัวเด็ก	 ซึ่งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ม�ร่วมประเมินด้วยในปล�ยภ�คเรียน	 ก�รประเมินโดยใช้วิธีก�รสังเกต	

เปรียบเทียบก�รเปลี่ยนแปลงพัฒน�ก�รทั้งท�งด้�นร่�งก�ย	 อ�รมณ์และสังคม	 มีก�รกำ�หนดก�รให้คะแนนต�มเกณฑ์

ตัวชี้วัดของระดับคะแนนที่ตั้งไว้	 เช่น	 คะแนนจิตพิสัย	 แฟ้มสะสมง�น	 คะแนนสอบกล�งภ�ค	 คะแนนสอบปล�ยภ�ค	 

ก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน	ทั้ง	๒	ภ�คเรียน	ภ�คเรียนละ	๑	ครั้ง	

 กำรสะท้อนผลให้ผู้เรียนทรำบ เพื่อสร้ำงก�ำลังใจและปรับปรุงพฤติกรรมกำรเรียนของเด็ก	 โดยคำ�นึงถึง 

คว�มพิก�รและข้อจำ�กดัของเด็กเป็นร�ยบคุคล	มกี�รเกบ็แฟ้มสะสมผลง�นของเดก็เป็นร�ยบคุคล	เช่น	ภ�พถ่�ย	ข้อจำ�กดั 

ในคว�มพิก�ร	ครอบครัวจัดทำ�เอกส�รเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	ปัญห�	อุปสรรค	และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน

ในรอบปีก�รศึกษ�	ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เพื่อก�รตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียน	โดยทำ�เป็นสมุดพกประจำ�ตัว

ของเด็ก	และจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล

 ปัญหำ/อุปสรรคของกำรจัดกำรกำรศึกษำโดยครอบครัว	 คือ	 ข�ดงบประม�ณสนับสนุนด้�นบุคล�กร 

เฉพ�ะด้�น	ข�ดแคลนวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในก�รพฒัน�ศักยภ�พเดก็พกิ�ร	รวมถงึจำ�นวนของเดก็พกิ�รทีม่�รบับรกิ�รเพิม่ม�กขึน้ 

ทำ�ให้พืน้ทีอ่ยูอ่�ศยัคับแคบ	ส่วนบคุล�กรของบ้�นเกือ้กลูในปัจจบัุน	ยงัมไีม่พอเพยีงและข�ดคว�มเช่ียวช�ญในบ�งร�ยวชิ�

ที่ต้องสอน	 ข�ดก�รสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับสังคมรอบข้�ง	 เพื่อให้เกิดก�รสนับสนุนในหล�ย	 ๆ	 ด้�น	 เช่น	 งบประม�ณ	

บุคล�กรเฉพ�ะท�ง	วัสดุอุปกรณ์ต่�ง	ๆ	เป็นต้น

 ควำมภำคภมูใิจของครอบครวั เดก็พกิ�รได้รบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	และได้รบัก�รพฒัน�ทัง้ท�งด้�นร่�งก�ย	

จิตใจ	และส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม	บ้�นเรียนเกื้อกูลสร้�งพื้นที่ที่เอื้อต่อก�รใช้ชีวิตของเด็กพิก�ร	ทำ�ให้เด็กพิก�ร

ส�ม�รถใช้ชีวิตได้เทียบเท่�กับคนปกติ	 เด็กพิก�รส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้	 ซ่ึงทำ�ให้เด็กพิก�รรู้สึกมีคุณค่�ในตัวเอง	 

โดยไม่คิดว่�ตนเองเป็นภ�ระของสังคม
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๒๙ ครอบครัวลงมือปฏิบัติ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

	 บ ้ �นเรียนลงมือปฏิบัติ 	 โดยคุณพ ่อน�ยเทพฤทธิ์ 	 นันทสกุล	 

คุณแม่น�งส�วเดือน	 อินทร์จันทร์	 วุฒิท�งก�รศึกษ�	 ปริญญ�โท	 อ�ยุ	 ๓๗	 ปี 

อ�ชีพเจ้�หน้�ที่มูลนิธิ/เกษตรกร/ค้�ข�ย	 ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดย

ครอบครัว	 เด็กช�ยพุทธิธ�ร	นันทสกุล	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙	

ระดับชั้น	 ป.๑	 ก่อนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ผู ้เรียนเคยเรียนระดับ 

ชั้นเตรียมอนุบ�ลที่โรงเรียน	 ศูนย์เด็กเล็กกองบิน	 ๔๑	 ศูนย์เด็กเล็ก	 อบต.สุเทพ	 

โรงเรียนวัดโป่งน้อย	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เชียงใหม่	 เขต	 ๔	 

โดยเด็กชำยพุทธิธำร นันทสกุล มีควำมถนัดในด้ำนศิลปะพื้นบ้ำนล้ำนนำ  

(ดำบ เจิง กลองสะบัดชัย ซึง เครื่องรำงของขลัง) และภำษำญี่ปุ่น

 เ ห ตุ ผ ล ใ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ขอ งค รอบค รั ว ล ง มื อ ปฏิ บั ติ	

เน่ืองจ�กผู ้ เรียนไม่มีคว�มสุขกับก�รอยู ่ในห้องเรียน	 มีอ�ก�รเครียด	 ซึ่ง

แสดงออกทั้งท�งร่�งก�ยและคว�มประพฤติ	 ครอบครัวจึงตัดสินใจจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ซ่ึงผู ้จัดได้นำ�

หลักคิดในเรื่องอิสรภำพกำรเรียนรู้และกำรเคำรพผู้เรียนในฐำนะปัจเจกบุคคล ที่มีลักษณะควำมถนัดเฉพำะ 

จึงส ่งเสริมผู ้ เรียนให ้ค ้นห�ตัวตนกับสิ่งที่ถนัด	 และได ้เรียนกับครูเฉพ�ะด้�น	 โดยมีก�รพัฒน�ด้�นอื่น	 ๆ 

เป็นส่วนประกอบ	 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อควำมมีอิสระในกำรเลือกในสิ่งท่ีตนเองสนใจ และใช้ควำมเพียรพยำยำม

อย่ำงเต็มที่ เพ่ือให้เกิดควำมเชี่ยวชำญ	 และนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น	 ส�ม�รถพัฒน�สิ่งท่ีสนใจ 

ไปสูก่�รประกอบอ�ชพีต�มคว�มถนดัของตนเอง	ใช้วธิกี�รศกึษ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวัทีไ่ด้รบัอนญุ�ตแล้ว	

จำ�นวน	๕	ฉบบั	และอ่�นคูม่อืประกอบ	จดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�	โดยครอบครวัแล้วส่งให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�

ประถมศกึษ�เชยีงใหม่	เขต	๔	ตรวจและนำ�ม�แก้ไขอกีครัง้	ผูจ้ดัก�รศกึษ�ใช้รปูแบบก�รจดัแบบครอบครวัเดีย่ว	อ�จเข้�ร่วม 

กิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	 ๆ	 เนื่องจ�กพ่อแม่แต่ละบ้�นมีคว�มถนัดแตกต่�งกัน	 ช่วยประหยัด 

ค่�ใช้จ่�ย	และเด็ก	ๆ	ได้ใช้เวล�ร่วมกัน	

	 ก�รจัดก�รเรียนรู้เป็น	๕	กลุ่มประสบก�รณ์	ได้แก่	๑)	กลุ่มส�ระคว�มรู้และประสบก�รณ์ในคว�มสนใจเฉพ�ะ

ของผู้เรียน	๒)	กลุ่มส�ระคว�มรู้และประสบก�รณ์ก�รผลิตและสร้�งสรรค์ปัจจัยก�รดำ�เนินชีวิตขั้นพื้นฐ�น	๓)	กลุ่มส�ระ 

ก�รเรียนรู้วิช�ก�ร	 ๔)	 กลุ่มประสบก�รณ์ทักษะก�รค้�ข�ยและสร้�งสรรค์ธุรกิจก�รประกอบอ�ชีพ	 และ	 ๕)	 กลุ่ม 

สุขศึกษ�	พล�น�มัย	จิตศึกษ�	และพระพุทธศ�สน�	
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	 โดยมีม�รด�เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้	 จัดห�หรือจ้�งครูพิเศษ	 ให้เรียนต�มสถ�บัน	 ศูนย์ก�รเรียนรู้เฉพ�ะท�ง	

ครอบครัวใช้วธีิก�รจดัก�รเรยีนรูต้�มคว�มสนใจเฉพ�ะของผูเ้รยีน	โดยเรยีนกบัครเูฉพ�ะด้�น	เรยีนรูจ้�กวถีิชวีติประจำ�วนั	

ก�รเดินท�ง	ก�รพบปะผู้คน	ก�รประกอบอ�ชีพของพ่อแม่	เรียนรู้โดยใช้สื่อจ�กอินเทอร์เน็ต	เชื่อมโยงกลุ่มประสบก�รณ์

เข้�กบัส�ระวชิ�ก�ร	พ�ไปพบปะเรยีนรูก้บับ้�นเรยีนอืน่	ๆ 	และส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนฝึกฝนและลงมอืทำ�จนเกดิเป็นทกัษะและ

คว�มถนัดเฉพ�ะ	

 โดยต้องกำรเน้นเป็นพิเศษในรำยวิชำพื้นบ้ำนล้ำนนำ (ดำบ-เจิง, กลอง, ดนตรีล้ำนนำ)	 เรียนที่โฮงเฮียน 

สบืส�นภมูปัิญญ�ล้�นน�	พ�เข้�ร่วมบรรย�ก�ศจรงิของวชิ�ด�บ-เจงิ	ก�รตกีลองสะบดัชยั	สำ�หรบัภ�ษ�ญีปุ่น่	เรยีนที	่YMCA,	

โรงเรยีนสอนภ�ษ�อจิินัง	และโรงเรียนสอนภ�ษ�ครูหนึง่	Art	Math	เรยีนทีบ้่�นฉ่�ยแสนสนกุ	มกี�รเรยีนรูร่้วมกลุม่ครอบครวั	

เครือข่�ย	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นเรียนภ�ษ�อังกฤษที่บ้�นเรียนณัชช�	เข้�ร่วมกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�นที่เครือข่�ย 

เชียงใหม่รักก�รอ่�น	เรียนศิลปะก�รแสดง	Creative	Drama	ที่บ้�นเรียน	Empty	Space	เข้�ร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิที่น�	 

(The	 land	 foundation)	 เนื่องจ�กเป็นที่ทำ�ง�นของผู้ปกครอง	 ใช้มุมอ่�นหนังสือในห้องนำ้�	 เพร�ะผู้เรียนชอบใช้เวล� 

อยูใ่นห้องนำ�้	(ห้องส้วม)	น�น	ๆ 	ใช้ห้องเรยีนธรรมช�ตทิีมู่ลนธิท่ีิน�	พ�ไปเรยีนภ�ษ�องักฤษกับกลุม่เพือ่นท่ีเป็นลกูครึง่ต่�งช�ติ 

สื่อที่ใช้ส่วนม�กให้ดูก�ร์ตูน	 คลิปต่�ง	 ๆ	 โดยเฉพ�ะเพื่อเป็นสื่อในก�รสอนภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ใช้	 Application	 เช่น	 

สอนอ่�น	Phonic,	ม�นีม�นะ	และคณิตศ�สตร์	Website	เช่น	Khan	Academy	มีก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	ภูมิปัญญ�

ท้องถิ่น	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 และสถ�นที่ต่�ง	 ๆ	 โดยก�รพ�ไปออกง�นเพื่อใช้วิช�ท่ีได้เรียนม�	 เช่น	 ฟ้อนเจิงในขบวนแห่ 

ครัวท�นวัดแหลมลี่	 อ.ลอง	 ตีกลองสะบัดชัย	 ในง�นยกช่อฟ้�วัดป่�เสร้�น้อย	 ตีกลองสะบัดชัยในง�นใส่ขันดอกบูช� 

เส�อินทขิล	 วัดเจดีย์หลวง	 ที่ผ่�นม�ยังไม่ได้ออกง�นบ่อยม�ก	 เนื่องจ�กยังอยู่ในช่วงก�รเรียน	 คือ	 กลองสะบัดชัย	 

เพิ่งเรียนจบคอร์สที่	๑	กำ�ลังเรียนต่อคอร์สที่	๒

 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยพ�ไปเยี่ยมญ�ติ	 ไปทัศนศึกษ�	 เช่น	 พิพิธภัณฑ์ต่�ง	 ๆ	 ชุมชนป�กะยอ	 

เที่ยวทะเล	เข้�ร่วมอบรมต่�ง	ๆ	เช่น	TCDL	เรื่องแผ่นดินไหว	ก�รจัดเก็บเมล็ดพันธุ์	และก�รทำ�ปุ๋ยหมัก	พบปะกลุ่ม/ค่�ย	

เช่น	Wednesday	play	group	เดินป่�กับเพื่อน	ๆ	ค่�ย	my	way	และค่�ยเย�วชน	ก�รร่วมกับชุมชน	เช่น	กิจกรรม

มูลนิธิที่น�	ทำ�แนวกันไฟกับชุมชน	และกลุ่มเชียงใหม่รักก�รอ่�น	

	 ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้ในแต่ละวัน	ได้แก่	

	 ช่วงเช้�	:	เรียนวิช�ก�ร	เขียนบันทึก	และฝึกด�บ-เจิง	กลอง	

	 ช่วงบ่�ย	:	เวล�ส่วนตัวของเด็ก	(ใช้สื่อ	เล่น	ง�นส่วนตัว)	

	 ช่วงเย็น	:	พ�ออกกำ�ลังก�ย/พบปะเพื่อน

	 ก่อนนอน	:	อ่�นนิท�นภ�ษ�อังกฤษ	ดูหนังร่วมกับผู้ปกครอง	
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 กำรประเมินจะท�ำทันทีหลังจำกกำรท�ำกิจกรรม	 เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐ�น	 แต่ในบ�งร�ยวิช�จะต้อง 

มีก�รทดสอบ	 เช่น	 วิช�คณิตศ�สตร์	 โดยเป็นก�รประเมินร่วมกันระหว่�งแม่ซึ่งเป็นผู้จัดก�รศึกษ�	 และครูผู้สอน	 

ในก�รประเมินจะมีใบบันทึกกิจกรรมทุกคร้ัง	 ใช้ก�รสังเกตจ�กทักษะ,	 คว�มสนใจ	 และก�รประยุกต์ใช้วิช�ท่ีเรียน	 

ก�รเรียนแบบกลุ่มประสบก�รณ์	วัดและประเมินผลแบ่งต�มกลุ่มส�ระ	โดยมีก�รแบ่งเกรดเช่นเดียวกับโรงเรียนในระบบ	

ก�รประเมินคณุลักษณะอนัพงึประสงค์	กจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	และทักษะก�รอ่�นเขียน	ประเมนิผล	เป็นแบบ	ผ่�น/ไม่ผ่�น	 

มีก�รเก็บคะแนนและหลักฐ�นร่องรอย	หลังเรียนทุกครั้ง	โดยรวบรวมและตัดสินต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้	ปีละ	๑	ครั้ง	

 กำรสะท้อนผลกำรเรียนให้ผู้เรียนระหว่ำงกำรเรียนรู้เป็นประจ�ำ และมักจะกระตุ้นให้ผู้เรียนทบทวนตัวเอง

อยู่เสมอ ๆ	โดยแม่เป็นผู้จัดทำ�ร่องรอยผลที่เกิดจ�ก�รเรียนรู้ทั้งหมด	เนื่องจ�กเด็กอ�ยุเพียงแค่	๗	ปี	แต่ถ้�เด็กโตกว่�นี้ 

จะให้เด็กเป็นผู้รวบรวมหลักฐ�นร่องรอยด้วยตัวเอง	 ครอบครัวได้จัดทำ�เอกส�รร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	 ปัญห�	

อุปสรรค	และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีก�รศึกษ�ส่งให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เพื่อร�ยง�นผลและทบทวน

กระบวนก�รจดัก�รศึกษ�ของผูจั้ดก�รศึกษ�	ซึง่สิง่เหล่�นีจ้ะทำ�ให้เหน็ชัดเจนถึงแผนก�รจดัก�รศกึษ�และผลท่ีได้จ�กก�ร

จัดก�รศึกษ�	เพื่อประโยชน์สูงสุดของก�รเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กล�ง

 ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของครอบครัว	 คือ	 อย�กได้คว�มช่วยเหลือด้�นสื่อก�รสอน	 โดยเฉพ�ะ

วชิ�วทิย�ศ�สตร์	และอย�กให้มกี�รเชือ่มโยงจดุเรยีนรูท้ีเ่ป็นทรพัย�กรของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	เช่น	ก�รจดัอบรมต่�ง	ๆ  

หนังสือ	สื่อก�รเรียนก�รสอน	และทรัพย�กรบุคคล	เป็นต้น

 ควำมส�ำเร็จนี้เป็นเพียงก้ำวเล็ก ๆ คือ กำรท�ำให้ผู้เรียนได้ค้นพบควำมชอบ ควำมถนัดของตนเอง  

ก้ำวต่อไป คือ กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำญี่ปุ่น

ตำมที่ผู้เรียนชอบ และที่ผู้จัดภำคภูมิใจอีกอย่ำงคือ กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนน�ำทักษะที่มี ไปใช้บ่อย ๆ  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน

มีควำมมั่นใจและเห็นคุณค่ำในตนเอง
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๓๐ ครอบครัวปัญโญ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

 อำชีพนักกอล์ฟ เป็นอำชีพที่สร้ำงชื่อเสียง และรำยได้ดี

ถ้ำติดอันดับต้น ๆ ของโลก นักกอล์ฟ ชื่อดังในระดับโลกหลำยคน  

มีชีวิตที่สุขสบำย กำรที่จะไปถึงเป้ำหมำย จ�ำเป็นต้องฝึกซ้อมอย่ำง 

มุ่งมั่น ตั้งใจ และอุทิศเวลำให้กับกำรฝึกซ้อม	 เป็นเหตุผลในก�รจัด 

ก�รศึกษ�โดยครอบครัวของครอบครัวปัญโญ	

	 ครอบครัว	ปัญโญ	บิด�ชื่อน�ยสุกัลย์	ปัญโญ	ม�รด�ชื่อน�ง

ธ�รทิพย์	ปัญโญ	วุฒิก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี	อ�ชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว	

จัดก�รศกึษ�ให้แก่	เดก็ช�ยสทุธนินัท์	ปัญโญ	ภ�คเรยีนที	่๑	ปีก�รศกึษ�	

๒๕๕๙	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ปัจจุบันกำ�ลังศึกษ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๒

 คุณพ่อเป็นนักกอล์ฟ และเป็นครูฝึกสอนกอล์ฟ มองเห็นแววของลูก ประกอบกับบุตรชำยชอบท่ีจะเล่น

กอล์ฟ จึงเลือกที่จะจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 เพร�ะถ้�เรียนในระบบจะมีเวล�ในก�รฝึกซ้อมกอล์ฟน้อย	 ครอบครัว 

จงึสนับสนุนก�รตดัสนิใจของบตุรช�ย	โดยใช้สน�มฝึกซ้อม	และสน�มออกรอบฟร	ีทัง้สน�ม	Green	valley	และ	สน�ม	Royal 

Chiangmai	จุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	เพื่อมุ่งพัฒนำสู่นักกอล์ฟอำชีพ ระดับ Top ๑๐ ของโลก 

และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ใช้รูปแบบกำรจัดแบบครอบครัวเดี่ยว	โดยไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ

กลุม่ครอบครวัอืน่	ๆ 	เพร�ะมคุีณพ่อเป็นผูม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถด้�นกอล์ฟ	และต้องก�รให้บตุรช�ยมทีกัษะ	คว�มส�ม�รถ	

โดดเด่นเฉพ�ะเรื่องกอล์ฟ		

	 ครอบครัวปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวช้ีวัดไปสู่ก�รปฏิบัติ	 โดยจัดผสมผสำนรำยวิชำ 

ตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรูแ้ละกลุม่ประสบกำรณ์	จำ�นวน	๖	กลุม่	ได้แก่	คณติศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย	วทิย�ศ�สตร์	สงัคมศกึษ�	

ภ�ษ�อังกฤษ	และพลศึกษ�	โดยบิดำเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้และจัดหำครูพิเศษ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนตำมควำม

ควำมสนใจ ควำมถนัด ควำมสำมำรถ	เพื่อให้บรรลุต�มจุดมุ่งหม�ยที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว

ที่เน้นกีฬ�กอล์ฟ	ใน	๓	เรื่อง	ได้แก่	๑)	ทักษะด้�นกีฬ�กอล์ฟ	๒)	วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�และโภชน�ก�ร	เช่น	ก�รว่�ยนำ้� 

ทกุวนัอ�ทติย์	และ	๓)	จติวทิย�	โดยจดักระบวนก�รเรยีนก�รสอน	ด้�นวชิ�ก�ร	๒	วนัต่อสปัด�ห์	(จ้�งครสูอนพเิศษ	๒	คน) 

ทักษะกอล์ฟซ้อมไดร์ฟ	๒	วันต่อสัปด�ห์	และออกรอบ	๑๘	หลุม	๓	วันต่อสัปด�ห์	หลังออกรอบจะซ้อมลูกสั้นทุกครั้ง	 

มีก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�ที่ต้องก�รเน้นเป็นพิเศษกับช�วต่�งช�ติท่ีบ้�น	 ในร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 และไม่มีก�รเรียนรู ้

ร่วมกลุ่มครอบครัว	เครือข่�ย	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นต่�ง	ๆ	อื่น	ไม่ได้ทำ�ต�ร�งชัดเจน
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	 ภ�ยในบ้�นมีก�รจัดห�หนังสือเรียนต�มหลักสูตร	สื่อจ�กอินเทอร์เน็ต	 ใช้สื่อ	หนังสือ	 เอกส�ร	คอมพิวเตอร์	

เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้	 และก�รศึกษ�นิทรรศก�รท�งวิช�ก�ร	 เช่น	 นิทรรศก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ทกุปี	ๆ 	ละ	๑	คร้ัง	และสถ�นทีต่่�ง	ๆ 	ต�มคว�มเหม�ะสม	ยงัไม่มกี�รเรยีนรูจ้�กสือ่บุคคล	ภมูปัิญญ�ท้องถ่ิน	ชุมชน	ท้องถ่ิน 

วัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนทั้งกลุ่มส�ระ/กลุ่มประสบก�รณ์	 โดยครูผู้สอนวิช�ส�มัญเป็นผู้ประเมิน	 

ส่วนด้�นคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ยังไม่ได้ดำ�เนินก�ร	 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 มีกิจกรรมแนะแนว	 ก�รปรึกษ�ห�รือ 

เป็นประจำ�	ตลอดจนก�รว�งแผนก�รเล่นอย่�งต่อเนือ่ง	มกี�รประเมนิผล	ผ่�น	ไม่ผ่�น ไม่มกีำรก�ำหนดกำรให้คะแนนหรอืเกรด  

จำกกำรวดัและประเมินผลผู้เรยีนตำมกลุม่สำระหรอืกลุม่ประสบกำรณ์ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และกจิกรรมพัฒนำ

ผูเ้รยีน แต่มกีำรให้เกรดจำกผลกำรท�ำแบบฝึกและผลกำรแข่งขนักอล์ฟทีพ่ฒันำตำมล�ำดบั	โดยครผููส้อนกำ�หนดระยะ

เวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน	ประเมินจ�กผลก�รแข่งขัน	และนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงก�รเรียนก�รสอน	

 ในวิชำกอล์ฟ มีกำรสะท้อนผลให้ผู้เรียนปรับปรุงเทคนิคกำรเล่นสม�่ำเสมอ	ผู้เรียนได้จัดทำ�ร่องรอยผลที่เกิด

จ�ก�รเรยีนรู้	จ�กแบบฝึกหดั	ในส�ระก�รเรยีนรูต่้�ง	ๆ 	ทีเ่รยีนรู	้และใบประก�ศ	ถ้วยร�งวลั	และโล่ร�งวลั	จ�กก�รแข่งขนั	

เช่น	ผู้เรียนได้ร�งวัลจ�กก�รแข่งขันกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่	รวมทั้งจังหวัดอื่นอย่�งม�กม�ย	และร�งวัล	Over	all	low	

gross	score	69	ณ	สน�มอินทนนท์	ระดับภ�คเหนือ	และมีสโมสรม�ติดต่อขอไปร่วมทีม	เช่น	สโมสรช้�ง	และสโมสรสิงห์ 

มีก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�	 (NT/O-NET)	 ต�มข้อบังคับของสำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�	 ครอบครัวจัดท�ำเอกสำร 

เพื่อรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร ปัญหำ อุปสรรค และผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีกำรศึกษำ	 ให้สำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�เพื่อก�รตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียนรวมทั้งก�รส่งเสริมสนับสนุน	

 ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ของครอบครัวปัญโญ	เช่น

	 -		 ด้�นก�รทำ�จดัทำ�แผนซึง่มรีปูแบบทีห่ล�กหล�ย	ดงันัน้ควรมกี�รจดัอบรมและร่วมกนัทำ�ในระดบัเขตพืน้ที่

ก�รศึกษ�	โดยควรมีตัวอย่�งให้ได้ศึกษ�	

	 -		 ด้�นก�รศึกษ�	อย�กให้ฝึกทักษะภ�ษ�อังกฤษ	โดยเฉพ�ะทักษะก�รสื่อส�ร	

	 -		 ด้�นเศรษฐกิจ	 ครอบครัวสนับสนุนงบประม�ณ	 แต่ก�รไปแข่งขันต่�งจังหวัด	 ต้องใช้ค่�ใช้จ่�ยสูง	 และ

นักเรียนเตรียมคัดเลือกนักกีฬ�กอล์ฟ	จังหวัดเชียงใหม่

  ข้อเสนอแนะ	 คือ	 อย�กให้มีหน่วยง�นสนับสนุนงบประม�ณก�รแข่งขัน	 และก�รประช�สัมพันธ์ผลง�น 

ของผู้เรียน	เพร�ะเป็นชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่
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๓๑ ครอบครัวสานฝัน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

 เป็นครอบครวัท่ีเคยจัดกำรศกึษำ แต่ปัจจบุนัยกเลกิไปแล้ว 

ของน�ยโตชยูิกิ	ย�ม�โมโต้	และน�งบญุนำ�	ย�ม�โมโต้	วฒุทิ�งก�รศกึษ� 

ปริญญ�โท	อ�ยุ	๕๓	ปี	อ�ชีพรับจ้�ง	ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ� 

โดยครอบครัว	 จำ�นวน	 ๑	 คน	 จัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ภ�คเรียนท่ี	 ๑	 

ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๔๘	 น�ยม�สะยูกิ	 ย�ม�โมโต้	 ก่อนก�รจัดก�รศึกษ�

โดยครอบครวั	ผูเ้รยีนเคยเรยีนทีโ่รงเรยีนวดัป�งเตมิ	สำ�นกัง�นเขตพืน้ที่ 

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เชียงใหม่	เขต	๒	ระดับชั้น	ป.๑	ระดับก�รศึกษ�

ที่ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ประถมศึกษ�ปี	 ๑-๖	 ตั้งแต่ 

ภ�คเรยีนที	่๑	ปีก�รศกึษ�	๒๕๔๘	ปัจจบุนักำรยกเลกิกำรจดักำรศกึษำแล้วเพรำะจบกำรศกึษำชัน้ประถมศกึษำปีที ่๖ 

เด็กต้องกำรศึกษำต่อในระบบและวำงแผนอนำคตตัวเองไว้ ไปศึกษำต่อโรงเรียนในระบบที่โรงเรียนสะเมิงพิทยำคม 

ระดับชั้น ม.๑-๖ ปัจจุบันเรียนที่ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ระดับชั้นปีที่ ๑

 เหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว มีคว�มเชื่อว่�ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจะเอื้อต่อก�รพัฒน� 

ผูเ้รยีนอย่�งแท้จรงิและส�ม�รถพฒัน�ผูเ้รยีนเป็นร�ยบคุคลได้	ทำ�ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะชวีติ	ส�ม�รถเข้�ถงึคว�มรูแ้ละผูส้อน 

บูรณ�ก�รคว�มรู้ออกม�เป็นกิจกรรม	 จัดกระบวนก�รเรียนรู้ไปต�มคว�มส�ม�รถ	 คว�มสนใจเฉพ�ะตัวของผู้เรียน  

มีจุดมุ ่งหมำย เพื่อพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เข้ำถึงควำมจริง ควำมดีงำม ควำมสุข มุ ่งกำรพัฒนำ 

ทำงจิตวิญญำณ คุณธรรม สติปัญญำ รู้เท่ำทัน และอยู่ในสังคมได้อย่ำงสง่ำงำมและมีคุณภำพ

 แผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ได้จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยยึดต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� 

ต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น	๘	กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้เพร�ะครอบครวัรูจ้กัผูเ้รยีนดแีละได้จดัทำ�แผนก�รจดั 

ก�รศึกษ�ให้มีคว�มเหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของผู้เรียนลักษณะเฉพ�ะของผู้เรียน	จัดกำรศึกษำแบบครอบครัวเดี่ยว 

โดยไม่ได้เข้ำร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวัอืน่	เพร�ะในก�รพฒัน�ผูเ้รยีนเป็นร�ยบคุคล	เน้นก�รพฒัน�

ทกัษะชวิีต	ให้เข้�ถงึคว�มรู	้และมคีณุธรรมจรยิธรรมในลกัษณะก�รบูรณ�ก�ร	กจิกรรมเรยีนรูจ้�กแหล่งเรยีนรู	้ภมูปัิญญ� 

ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องก�ร
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 กำรจัดกำรเรียนเป็นรำยวิชำใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบิดำและ 

มำรดำเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนทุกรำยวิชำ	 เช่นเดียวกับในระบบโรงเรียน	 โดยเน้นก�รดำ�เนินวิถีชีวิต 

แบบพอเพยีง	และให้ผูเ้รยีนส�ม�รถกำ�หนดอน�คตตัวเองด้วยตนเอง	ผูเ้รยีนเข้�ร่วมกจิกรรมส�ธ�รณประโยชน์กบัโรงเรยีน

ใกล้เคยีงอย่�งสมำ�่เสมอ	ไปร่วมกจิกรรมกบัโรงเรยีน	ครอบครวัเน้นให้ผูเ้รยีนเรยีนรูว้ชิ�ก�รต�ม	๘	ส�ระก�รเรยีนรู	้ผูเ้รยีน 

ได้ฝึกฝน	ทกัษะชวีติของตวัเอง	โดยก�รบรูณ�ก�รกจิกรรมร่วมกนัในเนือ้ห�	ร�ยวชิ�	ผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้ฉพ�ะท�งต�มคว�มสนใจ 

โดยไปเรียนวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่น	 เรียนเทควันโด	 กับ	 YMCA	 และได้ไปเรียนรู้ร่วมกับศูนย์ก�รศึกษ� 

นอกโรงเรียน	เรียนร่วมกับโรงเรียนสะเมิงพิทย�คม	

	 ก�รจัดบรรย�ก�ศ	 และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในบ้�นได้	 จัดให้มีมุมอ่�นหนังสือและภ�ยนอกบ้�นเป็น 

แหล่งเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	ภ�ยในบริเวณบ้�น	นอกจ�กนี้ผู้เรียนได้ไปเข้�ร่วมค่�ยสำ�นักปฏิบัติธรรม 

ธรรมศลิป์	ผูส้อนได้จัดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่�นหนังสอื	แบบเรยีน	คอมพวิเตอร์	และเรยีนร่วมกบัสถ�นศกึษ�ใกล้เคยีง	ก�รเรยีนรู้ 

จ�กสื่อบุคคล	ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	และสถ�นที่ต่�ง	ๆ 	ครอบครัวได้พ�ผู้เรียนไปทัศนศึกษ�ทั้ง	ในประเทศ	และต่�งประเทศ	

ไปเรียนรู้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	ในชุมชนนอกชุมชน	ในอำ�เภอสะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่

 กำรวัดและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน	 โดยผู้สอน	ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	๘	ส�ระ 

ก�รเรียนรู้	กำ�หนดอตัร�ส่วน	๖๐	:	๔๐	เป็นอตัร�ส่วนระหว่�งครอบครวัและเขตพืน้ที	่โดยได้ประเมนิผูเ้รยีนอย่�งรอบด้�น 

มีร่องรอยหลักฐ�น	 แฟ้มสะสมผลง�น	 ใช้ก�รประเมินผลต�มสภ�พจริง	 จ�กก�รปฏิบัติจริง	 และข้อสอบท่ีจัดทำ�โดย

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ก�รตัดสินผลก�รเรียน	 มีก�รกำ�หนดเป็นเกรดและคะแนน	 โดยยึดต�มรูปแบบก�รศึกษ� 

ในระบบ	มกี�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนยดึต�มรปูแบบของก�รศกึษ�ในระบบ	และนำ�ผลก�รเรยีนรู ้

มีก�รสะท้อนผล	ทั้งจ�กตัวผู้เรียน	ผู้สอน	พ่อแม่	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดก�รพัฒน�	ผู้เรียนได้จัดทำ�แฟ้มสะสมง�น	ภ�พถ่�ย	

และเอกส�ร	มีก�รทดสอบ	เพร�ะผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจจะสอบวัดคว�มรู้เอง	เพื่อตรวจสอบคว�มรู้ของตนเอง	ครอบครัว

จัดทำ�เอกส�รเป็นแฟ้มสะสมผลง�น	และเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ได้ม�เยี่ยม	ติดต�มอย่�งสมำ่�เสมอ

 ควำมส�ำเร็จและควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ครอบครัวมีควำมภูมิใจ 

จำกกำรที่ผู้เรียนมีควำมสุข เป็นคนดี คนเก่ง จำกกำรที่คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหำเป็น มีทักษะชีวิต เพื่อเป็นรำกฐำน 

ที่มั่นคงต่อกำรใช้ชีวิตในอนำคต และมีคุณธรรมจริยธรรม วิถีชีวิตพอเพียง อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจเสียสละ 

กบักำรช่วยเหลือผูอ้ืน่	สำ�หรบัปัญห�อปุสรรคและข้อเสนอแนะ	คอืต้องก�รเข้�ถงึข่�วส�รจ�กร�ชก�รทีช้่�	และก�รจดัให้ 

ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ใช้แหล่งเรียนรู้มีน้อยเกินไป	รวมไปถึงก�รสนับสนุนงบประม�ณ	เงินอุดหนุนมีน้อยเกินไป
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๓๒ ครอบครัวรักษ์-ธรรมะ-ชาติ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

	 น�ยดริุยะศกัด์ิ	รตันไตรรกัษ�และน�งภวูลกัษ์	รตันไตรรกัษ�	อ�ย	ุ๔๑	ปี 

จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท	 อ�ชีพสถ�ปนิก	 ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัวให้กับลูก	จำ�นวน	๒	คน	เป็นครอบครัวที่จัดก�รศึกษ�อยู่ในปัจจุบัน	

จัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	 ๑	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 คือ	 เด็กช�ยภูริชะศิลป	์ 

รัตนไตรรักษ�	 ระดับประถมศึกษ�	 และเด็กหญิง	 มณีศิลป์	 รัตนไตรรักษ�	 ระดับ 

ก่อนประถมศึกษ�	ก่อนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียน

บ้�นสันกำ�แพง	อ.สนักำ�แพง	จ.เชยีงใหม่	โดยกำ�หนดชือ่บ้�นเรยีน	รกัษ์-ธรรมะ-ช�ติ

 มูลเหตุในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว เพื่อลดควำมเครียด และ

ทัศนะคติเชิงลบต่อโรงเรียนอันเกิดจำกเด็กไม่ต้องกำรไปโรงเรียน เนื่องจำก 

กำรบ้ำนเยอะ กระเป๋ำหนัก อีกทั้งเด็กยังเข้ำโรงพยำบำลบ่อย หลังจ�กนั้นได้

ลองเปลี่ยนโรงเรียนแต่ก็ไม่ดีขึ้น	คุณแม่ จึงออกมำจัดกำรศึกษำให้ลูกเอง เพรำะ

เชื่อว่ำเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์ของตน จึงต้องกำรดึงเอกลักษณ์นั้นออกมำจำกตัวเด็ก ต้องก�รลดแรงกดดันของเด็ก	

ต่อก�รเรียนที่มีก�รบ้�นเยอะ	ๆ	เกือบทุกวิช�	ส่งผลให้เกิดคว�มเครียดต่อก�รเรียนปัจจุบัน	และไม่อย�กเรียนในอน�คต	

เมื่อสภ�พแวดล้อมในครอบครัว	 เอื้อต่อก�รจัดก�รศึกษ�	 และคุณแม่ของเด็กมีประสบก�รณ์จ�กก�รเป็นครูม�ก่อน	 

จึงมคีว�มรูเ้กีย่วกบัก�รทำ�แผนก�รศึกษ�	และก�รจัดกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน	คณุพ่อเรยีนจบคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	

มคีว�มรู้ด้�นคณติศ�สตร์และฟิสกิส์ส�ม�รถสอนลกูเองได้	รวมถงึคณุต�ของเดก็อดตีเป็นศกึษ�นเิทศก์	จงึทำ�ให้ครอบครวั

นีมี้คว�มรูค้ว�มเข้�ใจในเรือ่งก�รจดัก�รศกึษ�	และวธิกี�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	จดุมุง่หมำยของกำรจดักำรศกึษำ 

โดยครอบครัว มุ่งเน้นที่ตัวเด็ก “ออกแบบชีวิตตัวเองได้ และเหมำะสม”	 เพื่อให้เด็กส�ม�รถดูแลตัวเองได้	พึ่งตัวเอง

ได้ในอน�คต

 แผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ท�ำเองโดยดูตัวอย่ำงจำกบ้ำนเรียนอื่น ๆ และขอค�ำปรึกษำ แนะน�ำ

จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดี่ยว	โดยไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรม

กับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	ๆ	แต่ค�ดหวังว่�ในอน�คตอันใกล้	อย�กแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์กับครอบครัวอื่น	ๆ	

 กำรจดักลุม่สำระกำรเรยีนรู ้จัดเป็นร�ยวชิ�ใน	๘	กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้ต�มหลกัสตูรแกนกล�ง	โดยปรบัรปูแบบ 

วิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่ก�รปฏิบัติ	 โดยจัดผสมเป็นร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระและกลุ่มประสบก�รณ์	

จำ�นวน	๘	กลุ่ม	ได้แก่	ใช้วธิกี�รนำ�เข้�สูบ่ทเรยีน	โดยเริม่แรก	จะถ�มลกูก่อนว่�ลกูอย�กเรยีนอะไรวนันี	้ถ้�ลกูไม่อย�กเรยีน 

แม่จึงชวนลูกม�ดูข่�วด้วยกัน	 จ�กน้ันจึงใช้เน้ือห�ที่ข่�วนำ�เสนอม�ต่อยอดคว�มรู้ให้ลูก	 เช่น	 เจอข่�วด�ร�ศ�สตร	์ 

ก็จุดประก�ยให้ลูกอย�กรู้ต่อ
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 บิด�และม�รด�เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้	 มีจัดห�จ้�งครูพิเศษเฉพ�ะท�งม�สอน 

ก�รเล่นกอล์ฟ	และเรียนเทควันโด	ไปเรียนพิเศษกับสถ�บันภ�ษ�ต่�งประเทศ	 เช่น	YMCA	วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

ตำมควำมควำมสนใจ ควำมถนัด ควำมสำมำรถ	 เพื่อให้บรรลุต�มจุดมุ่งหม�ย	 ที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�

ของครอบครัว	 ทั้งระดับอนุบ�ล	 และระดับ	 ประถมศึกษ�	 ไมได้เน้นอะไรม�ก	 จนเด่นเกินไป	 แต่สอนและแนะนำ� 

ให้คว�มรู้ต�มคว�มสนใจ	ในสภ�วก�รณ์เวล�นั้น	ๆ	โดยบูรณ�ก�รณ์ศ�สตร์ต่�ง	ๆ	สำ�หรับกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	ได้จัด

กิจกรรมแนะแนว	ด้�นอ�ชีพ	เช่น	ศึกษ�อ�ชีพเด่น	ๆ	ของ	พ่อ	แม่	และญ�ติ	กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 

ที่วัดใกล้บ้�น

	 ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้ในแต่ละวัน	แบบกว้�ง	ๆ	ช่วงเช้�	 เน้น	กีฬ�	พัฒน�ก�รด้�น	ร่�งก�ย	ช่วงบ่�ย	

เน้นวิช�ก�ร	ก�รเรียนรู้ในวิช�ที่ต้องก�รเน้นเป็นพิเศษ	คือ	ภ�ษ�ต่�งประเทศ	ไปเรียนที่	สถ�บันภ�ษ�	YMCA	ตลอดจน

ได้เรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มครอบครัว	ณ	วัด	และชุมชนเป็นระยะ	ๆ	จ�กก�รอบรมหลักสูตรที่สนใจ

	 ก�รจัดบรรย�ก�ศ	 และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในในบ้�น	 จัดทำ�มุม	 เขียน	 กระจก	 ระบ�ยสีบนกระด�น	 

มีห้องสื่อ	APPLE	TV	โถง	บันได	จัดเป็นพิพิธภัณฑ์	เหรียญ	รัชก�ลที่	๙	ในว�ระต่�ง	ๆ	ให้เด็กเรียน	และภ�ยนอกบ้�น	

บริเวณสวนรอบบ้�น	แปลงเป็น	สวนครัว	สวนสมุนไพร	ไม้ดอก	ไม้ประดับ	เด็ก	ๆ	ทำ�กันเอง

	 ก�รใช้สื่อ	ประเภท	ทีวี	ดูข่�ว	ส�รคดี	สื่อ	APPLE	TV	ศึกษ�เรื่องที่สนใจพิเศษ	หนังสือพิมพ์	ว�รส�ร	ของพ่อแม่ 

มีก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ชุมชน	ท้องถิ่น	และสถ�นที่ต่�ง	ๆ	เช่น	พระ	วิทย�กรก�รอบรมหลักสูตร

ต่�ง	ๆ	พ่อค้�	แม่ค้�ในตล�ด	ฯลฯ

	 ก�รวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู ้เรียนทั้งกลุ ่มส�ระ	 กลุ ่มประสบก�รณ์	 รวมทั้งคุณลักษณะ 

อนัพึงประสงค์	และกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	ด้วยวธิ	ีสงัเกตพฤตกิรรม	บนัทกึก�รเรยีนรู	้ทำ�โครงง�นทำ�	Model	ทำ�แบบทดสอบ

ตรวจสอบเอกส�ร	 ก�รนำ�เสนอผลง�น	 มีก�รให้คะแนน	 และตัดสินผลก�รเรียนเป็นเกรดใช้เกณฑ์ก�รวัดและประเมิน 

ผลก�รเรียนรู้	 ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เป็น	Model	 แต่ปรับบ�งช่วงเวล�	 ร่องรอย

ที่ส�ม�รถใช้ได้ม�กกว่�	 ๑	 ร�ยวิช�	 โดยไม่มีก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน	 และสะท้อนผล 

ก�รประเมินให้เด็กทร�บเพื่อปรับปรุงพัฒน�มีคำ�ถ�มกระตุ้นก�ร	คิด	วิเคร�ะห์ของเด็ก	ต่อก�รปรับปรุง	หรือ	ต่อยอดสิ่ง 

ที่ทำ�ได้จัดทำ�ร่องรอยผลที่เกิดจ�ก�รเรียนรู้	ครอบครัวจัดทำ�เอกส�รเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	ปัญห�	อุปสรรค	

และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนรอบปีก�รศึกษ�	

 ควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ลูกสำมำรถคิดและออกแบบชีวิตตนเองได้
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๓๓ ครอบครัวเปื้อนฝุ่น

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

	 ครอบครัวเปื้อนฝุ่น	โดย	น�ยไผท	วงศ์อนุตรโรจน์	และ	น�งนงค์รักษ์	ดงแสง	จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	

วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต	อ�ยุ	๔๑	ปี	มีอ�ชีพธุรกิจส่วนตัว	ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย	ให้กับ	เด็กหญิงปรัชพร	วงศ์อนุตรโรจน์	ปัจจุบันขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวระดับประถมศึกษ�ศึกษ�

ปีที่	๑-๓	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	

 เน่ืองจำกครอบครัวเห็นว่ำช่วงเวลำทองของเด็ก คือ ตั้งแต่แรกเกิด-๖ ปี พัฒนำกำรของสมอง 

และกำรเรยีนรูต่้ำง ๆ  จะเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ จึงมคีวำมต้องกำรทีจ่ะดแูลและส่งเสรมิอย่ำงใกล้ชดิ เพือ่ให้ลกูได้เตบิโต

อย่ำงเต็มศักยภำพ ทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมคิดและจิตใจ	 และต้องก�รให้เลี้ยงลูกให้ติดดิน	 ให้ลูกเล่นกับเพื่อนแถวบ้�น	 

ซึ่งสอดคล้องกับชื่อลูก	โดยมีจุดมุ่งหม�ยในก�รพัฒน�	คือ

	 ด้�นร่�งก�ย	 ก�รดูแลรักษ�สุขภ�พของเด็ก	 เพร�ะก�รอยู่ร่วมกันของเด็กจำ�นวนม�กในห้องที่มีพื้นที่จำ�กัด	

ทำ�ให้มีโอก�สที่จะติดหวัดและโรคต่�ง	ๆ	 ได้โดยง่�ย	 เพร�ะภูมิคุ้มกันของเด็กเล็กยังไม่แข็งแรงเต็มที่	ประกอบกับก�รที่

เด็กหญิงปรัชพร	 มีอ�ก�รแพ้นมและแป้งส�ลี	 โดยเฉพ�ะแป้งส�ลีมีอ�ก�รแพ้อย่�งรุนแรง	 คว�มเข้�ใจในก�รแยกแยะ

อ�ห�รที่มีแป้งส�ลีของคนทั่วไปยังไม่เป็นที่รับรู้ม�กนัก	และตัวเด็กยังเล็กเกินไปที่จะแยกแยะหรือปฏิเสธได้เอง

	 ด้�นคว�มคดิ	ครอบครวัเชือ่ว่�ก�รได้ทำ�ในสิง่ทีช่อบ	ในเวล�ทีม่คีว�มสนใจจะทำ�ให้เดก็ส�ม�รถเรยีนรูไ้ด้ดกีว่�	

เพร�ะสมองมีก�รเปิดรับ	ซึ่งก�รเรียนรู้ในห้องที่มีเด็กจำ�นวนม�ก	อ�จไม่ส�ม�รถส่งเสริมในเรื่องนี้ได้ดีเท่�ที่ควร

	 ด้�นจิตใจ	เพร�ะก�รที่เด็กได้อยู่กับบุคคลที่ตัวเองมีคว�มคุ้นเคยไว้ว�งใจ	ในสิ่งแวดล้อม	ที่อบอุ่นและค่อย	ๆ	

พัฒน�ไปสูก่�รอยูก่บับคุคลอืน่เมือ่พร้อมหรอืด้วยคว�มเตม็ใจของตน	ย่อมเป็นก�รสร้�งให้เดก็มคีว�มมัน่คง	ท�งอ�รมณ์	

ซึ่งจะเป็นร�กฐ�นสำ�คัญในก�รเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภ�วะ

		 	เหตุผลสำ�คัญของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	เนื่องจ�กสุขภ�พของลูกไม่แข็งแรง	เมื่ออยู่	Nursery	มีก�ร

ติดเชื้อได้ง่�ย	ก�รเรียนผ่�นระบบโรงเรียนต้องใช้เวล�ในก�รเรียนเยอะ	และไม่มีประสิทธิภ�พ	พ่อแม่จึงอย�กสอนลูกเอง	

ให้เหม�ะสมกับศักยภ�พของลูก	ตอนนี้ลูกเรียนอยู่ชั้น	ป.๓	และอย�กให้ลูกมีคว�มสุข	พึ่งพ�ตนเองได้	ในอน�คตให้ลูก

ค้นพบตนเอง	มีทักษะหล�ยด้�น	
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 จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวอยำกให้เด็กมีชีวิตที่ดี มีควำมเข้ำใจในตนเอง และผู้อื่น 

สำมำรถใช้ชวีติได้อย่ำงมคีวำมสขุ	โดยไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่	และยงัให้ประโยชน์กบัสงัคมส่วนรวมได้	อย�กให้ลกูมคีว�มสขุ 

พึ่งพ�ตนเองได้	 ในอน�คตให้ลูกค้นพบตนเอง	 และมีทักษะหล�ยด้�น	 แม่อย�กให้เป็นศิลปิน	 ลูกอย�กเป็นนักประดิษฐ์	

พ่ออย�กให้เป็นผู้ประกอบก�ร	พ่อ	แม่ทำ�ง�นอิสระ	มีเวล�ดูแลลูกได้เต็มที่

 แผนกำรจัดกำรศึกษำ ครอบครัวจัดท�ำเอง โดยศึกษำแผนของคนอื่นเป็นตัวอย่ำง และจำกกำรศึกษำ

หลักสูตรปฐมวัยของไทย ศึกษำหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์ ต�มฟอร์มของคู่มือก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น 

โดยครอบครัว	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ตั้งแต่ระดับปฐมวัยเมื่อจบก�รศึกษ�ปฐมวัย	ได้จัดทำ�แผน 

ก�รจัดก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�	 โดยศึกษ�แผนของคนอื่นประกอบ	 และหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ได้ไปร่วม	 Workshop	 ก�รปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งของสภ�ก�รศึกษ�ท�งเลือก	 แล้วเขียน 

แผนก�รจัดก�รศึกษ�เอง	เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เครือข่�ยตรวจแผนอีกครั้งหนึ่ง	แล้วจึงยื่นขอจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

 กำรจัดกำรศึกษำแบบครอบครัวเดี่ยว แต่เข้ำร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ 	โดยแบบ

ครอบครวัเดีย่วเป็นหลกั	มกี�รนดัหม�ยทำ�กจิกรรมกบักลุม่บ้�นเรยีนหรอืครอบครวัอืน่	ต�มคว�มสนใจร่วมเป็นครัง้คร�ว	

เช่น	แม่สอนศลิปะ	อ่�น	เขยีน	ภ�ษ�	พ่อพ�ไปนอกบ้�น	ไปเรยีนพเิศษ	ทำ�กจิกรรม	ค้นห�คว�มชอบของลกู	มบีคุคลอืน่ม�

สอนเล่นเปียโน	ตีกลอง	และก็มีพ่อ	แม่	เครือข่�ยม�ช่วยสอน	ได้เอ�ลูกไปสลับอยู่กับบ้�นอื่น	ได้ใช้หลักสูตรของแคน�ด�

อีกเล่ม	โดยให้ครอบครัวช�วแคน�ด�สอนให้

 ครอบครวัจัดกำรเรยีนกำรสอน โดยปรบัรปูแบบวธิกีำรน�ำมำตรฐำนกำรเรยีนรู ้ตัวชีว้ดัไปกำรปฏบิติั โดยจดั

ผสมผสำนเป็นรำยวชิำตำมกลุม่สำระและกลุม่ประสบกำรณ์ จ�ำนวน ๕ กลุม่ ได้แก่ ๑) กลุม่ประสบกำรณ์เรยีนรูศ้ำสตร์

จำกสงัคม ผูค้น ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ๒) กลุม่ประสบกำรณ์สิง่ประดษิฐ์และกำรทดลอง ๓) กลุม่ประสบกำรณ์ดนตรี

และกฬีำ ๔) กลุม่ประสบกำรณ์ศลิปะ (เนือ่งด้วยเป็นสิง่ทีค่รอบครวัและตวัเดก็เชีย่วชำญจงึเน้นแยกออกมำเป็นพเิศษ  

๕) กลุม่ประสบกำรณ์กำรเรยีนรูต้ำมวถิชีวีติ	เป็นก�รเรยีนจ�กชวีติประจำ�วนัไม่ได้มกี�รกำ�หนดกฎเกณฑ์หรอืออกแบบ

ก�รเรยีนรูไ้ว้ก่อน	ทัง้นี	้ได้นำ�หลกัสตูรแคน�ด�ม�ใช้ประกอบด้วย	ซึง่เป็นหลกัสตูรสำ�เรจ็รปูทีม่ลีกัษณะเนือ้ห�ครอบคลมุ

ส�ระก�รเรียนรู้	ของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 บิด�และม�รด�เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้	 มีก�รจัดห�ครูพิเศษ	 เช่น	 เปียโน	 ก�รละคร	

ภ�ษ�	มีก�รแลกเปลี่ยนกับบ้�นเรียนอื่น	ๆ 	ที่มีคว�มถนัดและเชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้ในเรื่องต่�ง	ๆ 	รวมถึงก�รที่

พ่อแม่	สลับกันเป็นผู้จัดฝึกอบรม	โดยในเครือข่�ยของตัวเอง	จัดให้ลูกได้เข้�ร่วมฝึกอบรม	ต�มที่หน่วยง�นองค์กรต่�ง	ๆ 

จัดขึน้	ได้พ�ลูกไปห�แหล่งเรยีนรู	้ด	ูFacebook	ว่�มงี�นอะไรทีไ่หน	กพ็�ลกูไปห�แหล่งเรยีนรูต้�มสถ�นก�รณ์	ลกูมคีว�ม 

สนใจเป็นพิเศษกับง�นสิ่งประดิษฐ์	 DIY	 พ่อจะคุยกับลูกเป็นภ�ษ�อังกฤษ	 ส่วนแม่ก็จะเป็นคนสอนก�รอ่�น	 ก�รเขียน	 

เด็กใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�แรก	 และเหตุใดจึงต้องใช้ภ�ษ�อังกฤษกับลูก	 เนื่องจ�กเกิดแรงบันด�ลใจจ�กแม่ที่ไม่เก่ง

ภ�ษ�อังกฤษ	แม่อย�กให้ลูกเก่งภ�ษ�อังกฤษ	สำ�เนียงเป็นภ�ษ�อังกฤษ	มี	Facebook	เป็นของตนเอง	
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 วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนตำมควำมควำมสนใจ ควำมถนัด สอดคล้องกับควำมสำมำรถของลูก  

เพือ่ให้บรรลตุ�มจดุมุง่หม�ยทีก่ำ�หนดไว้ในแผนก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวั	เช่น	ง�นสิง่ประดษิฐ์	พ่อจะเป็นผูส้อนเอง	 

ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษ�ต�มแหล่งเรียนรู้	 กิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ท่ีหน่วยง�น	 องค์กร	 กลุ่มคนในท้องถ่ินจัดข้ึน	 เช่น	 กิจกรรม

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	อ�ห�รปลอดภัย	สวนผักในเมืองของเครือข่�ย	เขียว	สวย	หอม	กิจกรรมของห้องสมุดพื้นบ้�นย่�นเวียง 

กิจกรรมของสถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติ	 (Narit)	 กิจกรรมของชมรมดูนก	 ร่วมกิจกรรมต�มก�รนัดหม�ย 

ของกลุ่มบ้�นเรยีน	ร่วมกลุม่กบับ้�นเรยีนน�น�ช�ต	ิChiang	Mai	Home	school	CO-OP	www.cmhomeschool.org/	

กจิกรรมก�รเดนิท�ง	ก�รท่องเทีย่วต�มสถ�นทีต่่�ง	ๆ 	ทัง้ในและต่�งประเทศ	ก�รพกัแรมในอทุย�นต่�ง	ๆ 	ศกึษ�ธรรมช�ต	ิ 

เข้�ค่�ยพักแรม

	 นอกจ�กนี้เข้�ร่วมฝึกอบรม	หรือชั้นเรียนที่ผู้เรียนสนใจ	เช่น	ชั้นเรียนภ�ษ�ต่�งประเทศ	ก�รอบรมก�รทำ�ขนม 

อ�ห�ร	 ก�รประดิษฐ์ของเล่น	 ของใช้	 ในบ้�น	 อุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวก	 หรือแก้ปัญห�ต่�ง	 ๆ	 ก�รทดลองต่�ง	 ๆ	 

ที่น่�สนใจ	ซึ่งห�จ�กสื่อต่�ง	ๆ	เช่น	หนังสือ	คู่มือ	หรือ	YouTube	ก�รทำ�สิ่งของต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วันใช้เอง	รวมถึง	 

ก�รทำ�อ�ห�ร	 กิจกรรมที่เป็นวิทย�ศ�สตร์ประยุกต์	 ก�รประยุกต์ใช้คณิตศ�สตร์ในก�รแก้ปัญห�	 ก�รเล่นเครื่องดนตร ี

ที่สนใจ	เช่น	เปียโน	ไวโอลิน	ต�มแต่คว�มสนใจในช่วงเวล�นั้น	ๆ	

	 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 เนื่องจ�กไม่ได้แยกก�รเรียนในห้องกับกิจกรรมนอกห้อง	 ก�รเรียนรู้ที่จัดให้ลูกกว่�	

๗๐%	จึงเป็นกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	เช่น	ก�รออกกำ�ลังก�ย	หรือเล่นกีฬ�ที่ตัวเองสนใจ	เช่น	ว่�ยนำ้�	ปิงปอง	แบดมินตัน	

ฟุตบอล	ก�รว�ดรูปโดยใช้สื่อประเภทต่�ง	ๆ	เช่น	บนผ้�ใบ	พื้นล�นบ้�น	กระด�ษชนิดต่�ง	ๆ	ก�รแปลงไฟล์สร้�งสรรค์ 

ผลง�นบนสื่อ	digital	ก�รปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมในกิจวัตรประจำ�วัน	:	กินข้�ว	อ�บนำ้�	เดินไปซื้อของ	 

คุยกบัป้�ข้�งบ้�น	เล่นกบัเพือ่น	ดทูวี	ีเล่น	tablet	ช่วยพ่อแม่ทำ�ง�นห�เงนิ	ดแูลสขุภ�พ	รกัษ�ร่�งก�ยเมือ่เจบ็ป่วย	ตกแต่ง

ต่อเติมบ้�น	ทำ�ของเล่นใช้เอง	รดนำ้�ต้นไม้	ทำ�ง�นบ้�น	ผลัดกันเล่�นิท�นก่อนนอน	พูดคุยถึงเรื่องต่�ง	ๆ	ก�รแลกเปลี่ยน

คว�มคิดเห็นกิจกรรมรักก�รอ่�น

 กำรก�ำหนดตำรำงกำรเรียนรู้ไม่ได้ก�ำหนดตำยตัว ส่วนใหญ่ตำรำงเรียนเกิดขึ้นโดยธรรมชำติ เขียน 

จ�กรูปแบบที่เกิดขึ้นซำ้�	 ๆ	 ในชีวิตเด็กและเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวล�	๒-๓	 เดือนเปลี่ยนทีบ้�ง	 เดือนหนึ่งเปลี่ยนทีบ้�ง	 

แต่ก�ำหนดตำรำงเวลำที่แน่นอนที่เป็นหลักมักเกิดจำกกำรท่ีต้องส่งลูกไปเรียนข้ำงนอก	 เช่น	 เรียนดนตรี	 เรียนภ�ษ�	 

ซึ่งต้องมีก�รนัดหม�ยที่แน่นอน	ตัวอย่�งต�ร�งก�รเรียนรู้ชีวิตประจำ�วันช่วงเดือนพฤษภ�คม-สิงห�คม	๒๕๕๙
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 วัน เช้ำ บ่ำย-เย็น

 วัน เช้ำ บ่ำย-เย็น

วันจันทร์	 ทำ�ขนม/ทำ�อ�ห�ร/เรียน	phonic	 ฝึกว่�ยนำ้�

ไปบ้�นเพื่อน	(AF)	 ภ�ษ�อังกฤษ	

วันอังค�ร	 กิจกรรมสร้�งสรรค์/ง�นประดิษฐ์/จิตอ�ส�	 ว่�ยนำ้�/เล่นกับเพื่อน

ไปบ้�นเพื่อน	(ยูมิ)	 	

วันพุธ	 รวมกลุ่มกับเพื่อน	ๆ	บ้�นเรียน	(Wednesday	

	 Playgroup)	

วันพฤหัสบดี		 ทำ�ง�นศิลปะ/กิจกรรมวิทย�ศ�สตร์	 เล่นกับเพื่อน/เล่น	Frisbee

เพื่อน	ๆ	ม�บ้�น	(๒	คน)	

วันศุกร์	 เรียนรู้ต�มคว�มสนใจ	 เรียนรู้ต�มคว�มสนใจ

วันเส�ร์	 เรียนรู้ต�มคว�มสนใจ	 เรียนรู้ต�มคว�มสนใจ/เรียน

ยิมน�สติก	(๒	เดือน)

วันอ�ทิตย์	 เรียนเปียโน	 เรียนรู้ต�มคว�มสนใจ

วันจันทร์	 ไป	CO-OP	(๑๑	ครั้ง)	 เล่นกับเพื่อน/

ไป	CO-OP	 เรียนภูมิศ�สตร์/ดนตรี/ง�นประดิษฐ์	 เรียนวิทย�ศ�สตร์

วันอังค�ร	 เรียนเปียโน/พุทธศ�สน�/โครงง�น

ไปบ้�นเพื่อน	(ยูมิ)	 	

วันพุธ	 ว�ดรูป	ทำ�ง�นศิลปะร่วมกับเพื่อน	 เรียน	Roller	blaze

เพื่อนม�บ้�น	

วันพฤหัสบดี	 เรียนรู้ต�มคว�มสนใจ	 เรียนรู้ต�มคว�มสนใจ

ไปบ้�นเพื่อน	(AF)	

วันศุกร์	 เรียนรู้ต�มคว�มสนใจ	 เรียนรู้ต�มคว�มสนใจ/

	 	 เรียนภ�ษ�ไทย/ภ�ษ�อังกฤษ

วันเส�ร์	 เรียนก�รแสดง	(๑๐.๐๐-๑๑.๐๐)	 ว�ดรูปกับเพื่อน

วันอ�ทิตย์	 เรียนภ�ษ�จีน	(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐)	 เรียนเปียโน	(๑๔.๓๐-๑๕.๓๐)/

	 	 กลอง	(๑๖.๐๐-๑๗.๐๐)

ชีวิตประจ�ำวันช่วงเดือน มกรำคม-กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
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	 มกี�รเรยีนรูใ้นร�ยวชิ�ทีต้่องก�รเน้นเป็นพเิศษ	เช่น	เรยีนศลิปะกบัแม่เป็นประจำ�เมือ่มเีวล�ว่�ง	คยุภ�ษ�องักฤษ 

กับพ่อ	เกอืบตลอดเวล�ทีพ่ดู	พย�ย�มพ�ลกูหรอืให้ลกูได้ออกกำ�ลงัก�ยอยูส่มำ�่เสมอสำ�หรบัก�รเรยีนรูร่้วมกลุม่ครอบครวั	

เครือข่�ย	 สถ�นศึกษ�	 ชุมชน	 ท้องถิ่นต่�ง	 ๆ	 รวมกลุ่มกับบ้�นเรียนน�น�ช�ติ	 (http://www.cmhomeschool.org)	

เป็นก�รรวมตัวกันของช�วต่�งประเทศที่นับถือศ�สน�คริสต์ในเชียงใหม่	 โดยพ่อแม่ผลัดกันสอนในวิช�ที่ตัวเองถนัด	 

แบ่งเป็น	๒	 เทอม	เทอมละ	๑๐	ครั้ง	 ในแต่ละครั้งจะมีก�รเรียน	๓	วิช�	และมีช่วงเวล�โบสถ์	แม้ที่บ้�นจะไม่ได้นับถือ

ศ�สน�คริสต์	แต่ท�งกลุม่กเ็ปิดให้เข้�ร่วม	โดยทำ�ให้มโีอก�สเรยีนรูว้ถีิปฏบัิตจิรงิของช�วครสิต์	ได้แก่	๑)	Shadow	Puppet	 

๒)	Fun	Science	๓)	Swimming	team	๔)	Handwriting	&	Bible	Memorization	๕)	Active	Balance	๖)	Exploring	

the	Animal	World	รวมกลุ่มกับเพื่อน	ๆ	บ้�นเรียนทุกวันพุธ	(Wednesday	playgroup)	เป็นก�รสลับกันจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้ระหว่�งกลุ่มบ้�นเรียน	 โดยแต่ละบ้�นจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นคนจัดกิจกรรมให้	 เด็ก	 ๆ	 ได้ม�เรียนรู ้

พบเจอกันโดยเน้นก�รเล่นเสรี	 ทำ�ให้โลกแห่งก�รเรียนรู้ของผู้เรียนเปิดกว้�งขึ้นต�มคว�มถนัดหรือสิ่งที่พ่อแม่บ้�นอื่น

เชี่ยวช�ญ	 ได้เรียนรู้ก�รเข้�สังคมกับเพื่อน	 ๆ	 และที่สำ�คัญได้ซึมซับวิธีก�รจัดก�ร	 ก�รเตรียมก�รต่�ง	 ๆ	 ก�รเป็นผู้นำ� 

ในครัง้ทีบ้่�นตวัเองเปน็คนจดั	ทัง้นีก้�รรวมกลุม่	Wednesday	playgroup	มดีำ�เนนิก�รจนถงึพฤษภ�คม	๒๕๕๙	เท่�นัน้	 

ก�รเรียนรู้ผ่�นง�นกจิกรรมทีห่น่วยง�นต่�ง	ๆ 	จดัขึน้	เช่น	ง�น	Chiang	Mai	Marker	Party	กจิกรรมของโครงก�รเชยีงใหม่ 

รักก�รอ่�น	 ก�รแสดง	 ผ่�นก�รอ่�นบทนิท�น	Workshop	 ต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก�รทำ�โคมไฟ	 จ�กไม้ไผ่	 โดย	 empty	 spac	 

ก�รจัดง�น	My	Way	ของครอบครัวบ้�นเรียน	

	 ก�รจดับรรย�ก�ศ	และสภ�พแวดล้อม	ภ�ยในบ้�นเป็นห้อง	มพีืน้ทีเ่ฉพ�ะ	เหมอืนมห้ีองเรยีน	ในบ้�น	ม	ีsmart	

TV	 อยู่กล�งบ้�น	 พ่อจะพ�ลูกไปเรียนรู้นอกบ้�น	 เช่น	 เรียนพิเศษ	 ทำ�กิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ดูคลิปท่ีเป็นภ�ษ�อังกฤษมีมุม 

และโต๊ะสำ�หรับลูก	มีพื้นที่ทำ�ง�นให้ลูก	ไม่เปิดละคร	ทีวีเวล�ดูทีวีก็จะสอดแทรกข้อคิดให้ลูก	ก�รใช้สื่อ	หนังสือ	เอกส�ร	

คอมพิวเตอร์	สื่อท�งไกล	เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้	เช่น	ใช้	Youtube	ในก�รเรียนรู้เรื่องต่�ง	ๆ 	ทั้ง	ก�ร์ตูน	ง�นฝีมือ	D.I.Y. 

ช่องท�งทดลองต่�ง	 ๆ	 วิทย�ศ�สตร์และศ�สตร์ต่�ง	 ๆ	 ผ่�น	 TEDed	 วันละประม�ณ	๒	 ชั่วโมง	 ใช้app	 ใน	 tablet	 

เพื่อเสริมภ�ษ�	เช่น	Duolingo	Memrise,	Deutsch	Japanese	Chinese	Skill	และก�รเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	ภูมิปัญญ�

ท้องถิ่น	ชุมชน	ท้องถิ่น	และสถ�นที่ต่�ง	ๆ	

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และร่องรอยที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ มีกำรวัดและประเมินควำมก้ำวหน้ำ 

ของผูเ้รยีนทัง้กลุม่สำระ กลุม่ประสบกำรณ์ รวมทัง้คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน โดยประเมนิผล 

คว�มก้�วหน้�ของผูเ้รยีนจ�กพฒัน�ก�รแต่ละช่วงทีผ่่�นม�	โดยใช้วธิกี�รสงัเกตอยูเ่ป็นประจำ�	ดวู่�ลกูมคีว�มสขุในชีวติใหม 

มีคว�มสุขในก�รเรียนรู้เรื่องต่�ง	ๆ	หรือไม่	ควรส่งเสริมหรือชวนให้ทำ�อะไรที่ต่อเนื่องจ�ก	กิจกรรม	ทักษะที่มีอยู่	สำ�หรับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์	ก็คอยสังเกต	เวล�ลูกอยู่กับเพื่อน	พูดคุยกับเร�	แสดงคว�มคิดเห็น	ไม่ตัดสินชี้นำ�	และแนะนำ�

เสนอคว�มเห็นของเร�	ชี้ให้เห็นผลต่อเนื่องของก�รกระทำ�ที่เร�เห็นว่�ไม่ดี
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 กำรตัดสินผลกำรเรียนไม่ได้ก�ำหนดเป็นเกรด เนื่องจำกปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวของบ้ำน

เรียนเปื้อนฝุ่น เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้เต็มศักยภำพ จึงไม่ให้ควำมส�ำคัญกับคะแนน	ดังจะเห็นได้จ�กแผนก�รเรียน 

ที่ให้ผลก�รเรียน	ซึ่งแบ่งผลกำรเรียนเป็น ๒ ระบบ คือ “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน”	อีกทั้งสิ่งเหล่�นี้ยังปร�กฏในก�รจัดก�ร

เรยีนก�รสอน	ทีไ่ม่มกี�รสอบเกบ็คะแนน	ดพูฒัน�ก�รจ�กก�รสงัเกต	บนัทกึในร�ยละเอยีดของผูเ้รยีน	ต�มคว�มเป็นจรงิ 

ที่เกิดขึ้น	 ซึ่งพอเพียงที่จะทำ�ให้ก�รวัดและประเมินผลเพื่อก�รพัฒน�ผู้เรียนมีประสิทธิภ�พ	 โดยไม่มีก�รกำ�หนด 

ระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีน	เพร�ะในคว�มเป็นจรงิ	อ�จจะเรยีกได้ว่�ทำ�ทกุวนั	นัน่คอืก�รทีเ่ร�สงัเกตลกูตลอดว่� 

ส�ม�รถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมอะไรได้	 มีก�รนำ�ผลที่ได้จ�กก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	 และนำ�ม�ใช้ในลักษณะ 

ทีไ่ม่เป็นท�งก�ร	เนือ่งจ�กลกูยงัมอี�ยนุ้อยเกนิไป	แต่ถงึอย่�งนัน้	ทกุครัง้ทีส่อนลกู	เร�มกัย้อนกลบัม�ดวู่�วธิทีีใ่ช้เหม�ะสม 

กับลูกหรือเปล่�	แต่ว่�ไม่มีก�รบันทึกไว้ในรูปแบบเอกส�ร	ทำ�ให้บ�งบ้�นเรียนอ�จจะบอกว่�ไม่ได้ทำ�

	 ก�รจัดทำ�ร่องรอยผลที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้	 เช่น	 เพจบน	 Facebook	 ช่ือ	 see	 foon	 :	 บ้�นเรียนเปื้อนฝุ่น	 

(https://www.facebook.com/foonhome)	 จดบันทึกส่วนตัว	 ร�ยง�นประจำ�ปี	 ภ�พถ่�ยและอัดวิดีโอในโทรศัพท์

เคลื่อนที่	ลงช่องท�งใน	Youtube	และ	Blog	ชื่อ	www.foon.homeschool/network/org/blogs/1	

	 ครอบครัว	 มีก�รจัดทำ�เอกส�รเพื่อร�ยผลก�รบริห�รจัดก�ร	 ปัญห�	 อุปสรรค	 และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส�ม�รถอ่�นได้ที่	 ปี	 ๒๕๕๙	 https	 :	 rive.google.com/file/d/OB89Xzxz98xgyUFVwVkE2bfQyaUO/

view?usp=sharing	 ปี	 ๒๕๕๘	 https	 :	 deive.google.com/file/d/OB89Xzxz98xgyVjl6RDICbGZWOTg/

view?usp=sharing

 ควำมส�ำเรจ็/ควำมภำคภมิูใจของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครวั	ลกูมคีว�มสขุ	มคีณุภ�พชวีติทีด่	ีมพีฒัน�ก�ร

ทีด่	ีสังเกตได้จ�ก	วชิ�ศลิปะ,	ภ�ษ�องักฤษ,	มคีว�มคดิสร้�งสรรค์	สงัเกตจ�กก�รทำ�ของเล่นว่�ลกูทำ�อย่�งนีไ้ด้	มร่ีองรอย

หลักฐ�นปร�กฏชัดเจน

 ครอบครวัเป้ืนฝุน่ มปัีญหำอปุสรรคและข้อเสนอแนะ ทีอ่ยำกน�ำเสนอเป็นแนวทำงให้ครอบครวัอืน่ เพรำะ 

พ่อแม่ต้องท�ำมำหำกินไปด้วย ไม่ค่อยมีเวลำจัดกำรเรียนกำรสอน	 ต้องจัดกลุ่มให้ลูก	 ห�เพื่อนให้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน	 

เมือ่คนเยอะขึน้	กต้็องห�สถ�นทีก่�รแก้ปัญห�	จะเอ�ลกูไปไว้บ้�นเพือ่นต่�ง	ๆ 	เพือ่สลบับ้�น	แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรม	

โดยจัดกลุ่มเครือข่�ยทุกวันพุธ	 ห�เพื่อนให้ลูก	 มีหน่วยง�นรับผิดชอบดูแลโดยตรง	 ก�รจัดก�รเรียนรู้บ้�นเรียนเปื้อนฝุ่น 

เกิดขึ้นจ�กสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูก	 โดยถือว่�พ่อแม่เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่สำ�คัญและมีอิทธิพลต่อฐ�นคว�มรู้และทักษะ

ของลูก	 กรอบก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 จึงเกิดจ�กคว�มค�ดหวัง	 และสิ่งท่ีพ่อแม่เช่ียวช�ญ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม 

ท่ีครอบครวัอ�ศยัอยู	่เนือ้ห�ก�รเรยีนรูร้�ยละเอยีด	จงึไม่ได้เกดิจ�กก�รว�งแผนล่วงหน้�	ส่วนหนึง่เพร�ะเร�กำ�หนดไม่ได้ 

ด้วยเคร่ืองมือสำ�คัญในก�รเรียนรู้	 คือสิ่งแวดล้อมและผู้คน	 ในปีหนึ่งเร�ส�ม�รถรู้ล่วงหน้�ได้ว่�	 หน่วยง�น/องค์กรใด 

จัดเรื่องง�นอะไรบ้�ง	 จัดขึ้นเมื่อไหร่	 ครอบครัวมีกรอบเพียงว่�อย�กส่งเสริมให้ลูกรู้เรื่องอะไรบ้�ง	 และพ�ลูกไปร่วม

เรียนรู้	 เมื่อจังหวะเวล�และโอก�สตรงกัน	 เมื่อกลับม�เร�ก็สำ�รวจคว�มชอบ	 คว�มสนใจของผู้เรียน	ทำ�ให้รู้ว่�ถ้�มีง�น 

ทีเ่น้ือห�ใกล้เคยีงกนัอกี	ผูเ้รยีนจะมคีว�มสนใจม�กน้อยเพยีงไร	ดเูหมอืนไม่มกีระบวนก�ร	PDCA	(Plan	Do	Check	Act)	 
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แค่อีกมุมหนึ่งเป็นกระบวนก�ร	PDCA	ที่สั้นและรวดเร็วม�ก	ซึ่งเร�ทำ�ได้เพร�ะเร�จัดกระบวนก�รเรียนรู้ให้เด็กคนเดียว 

ท่ีอยูร่่วมตลอด	๒๔	ชัว่โมง	เร�ส�ม�รถตอบสนองคว�มสนใจในก�รเรยีนรูไ้ด้รวดเรว็	โดยมต้ิองพะวงกบัคว�มต้องก�รของ

เดก็คนอืน่	กจิกรรมทัง้หมด	ร่องรอยก�รเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ประม�ณร้อยละ	๘๐	จงึไม่ได้เกดิจ�กก�รกำ�หนดล่วงหน้�	นอกจ�กน้ี

ต�ร�งก�รเรยีนรู้ทีก่ำ�หนดขึน้ช่วงเขยีนแผนตอนต้นปี	อ้�งองิจ�กต�ร�งก�รเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้	เมือ่ปีก่อนหน้�เมือ่ย้อนกลบัไป 

ดูเครือ่งมอืทีใ่ช้ในก�รจัดก�รเรยีนก�รสอน	ก�รวัดและประเมนิผลของระบบโรงเรียนทีต้่องออกแบบเพือ่รองรับเดก็จำ�นวนม�ก

เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐ�นของกระบวนก�รวิจัยเชิงปริม�ณ	 ท่ีมีก�รว�งกรอบและกระบวนก�รล่วงหน้�	 

ให้ชัดเจน	เพื่อเก็บข้อมูลม�ประมวลผล

	 ในขณะที่กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 บ้�นเรียนเปื้อนฝุ่นและอีกหล�ย	 ๆ	 บ้�น	 ใช้เครื่องมือก�ร

วิจัยเชิงคุณภ�พ	 ซึ่งหม�ยถึงก�รเก็บข้อมูลพัฒน�ก�รเด็กต�มสภ�พจริง	 ด้วยกรอบท่ีกำ�หนดไว้ล่วงหน้�แต่ปรับเปลี่ยน

ได้ต�มข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติม	ก�รจดบันทึกเรื่องร�วที่เกิดขึ้นต่�ง	ๆ	จะช่วยทำ�ให้เข้�ใจกระบวนก�รเรียนรู้และทำ�ให้เกิด

ก�ระบวนก�รวัดและประเมินผลที่แม่นยำ�ม�กขึ้น	ทั้งนี้เครื่องมือในเชิงคุณภ�พนี้	จำ�เป็นต้องใช้อยู่แล้วในระบบโรงเรียน	

ในก�รวัดเรื่องที่เป็นน�มธรรม	 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดในเชิงปริม�ณทำ�ไม่ได้	 เช่น	 จริยธรรม	 คว�มซื่อสัตย์	 ในส่วนของก�ร

ประเมนิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์	แต่ด้วยข้อจำ�กดัของเครือ่งมอื	เมือ่ใช้กบัเดก็จำ�นวนม�กในก�รดแูลของครไูม่กีค่น	ทำ�ให้

ครูไม่ส�ม�รถบันทึกเรื่องร�วต่�ง	ๆ	ของเด็กทีละคนได้	ทำ�ให้เครื่องมือเหล่�นี้	เมื่ออยู่ในระบบ	ได้ข้อมูลที่มีร�ยละเอียด

ลดลง	ถูกลดทอนเป็นต�ร�ง	check	list	ดังนั้น	ข้อเสนอคือนักก�รศึกษ�ที่ทำ�ง�นร่วมกับผู้จัดก�รศึกษ�	โดยครอบครัว	

จึงควรมีพื้นฐ�นก�รใช้เครื่องมือของก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ	หรือคำ�นึงกระบวนก�รทำ�ง�นที่ต่�งกันระหว่�งคนทำ�บ้�นเรียน	

กับระบบโรงเรียน	เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดคว�มเข้�ใจระหว่�งกัน	อันนำ�ม�สู่ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวได้

อย่�งแท้จริง

 กำรเขยีนแผนเป็นข้ันตอนท่ีซบัซ้อน ใช้พืน้ฐำนควำมรูเ้ดมิมำกพอสมควร และต้องอำศยักำรเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

จ�ำนวนอีกมำก ท�ำให้สร้ำงควำมล�ำบำกกับหลำยครอบครัว	 โดยเฉพ�ะครอบครัว	 ท่ีไม่ได้มีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับง�น

วิช�ก�ร	ง�นเขยีน	เช่น	เกษตรกร	ช�วสวน	ส่วนตัวส�ม�รถทำ�ได้โดยไม่ลำ�บ�ก	เพร�ะผูจ้ดัก�รศกึษ�ผ่�นก�รทำ�วทิย�นพินธ์

ปรญิญ�โท	ทำ�ให้มพีืน้ฐ�นและส�ม�รถศกึษ�เพิม่เตมิได้โดยง่�ย	แต่ขน�ดนัน้กย็งัต้องไปเข้�ร่วมอบรมเพือ่เข้�ใจหลกัก�ร

ทั้งหมด	 แต่หลักก�รที่เข้�ใจก็ไม่ตรงกับคว�มเห็นของเจ้�หน้�ที่เขต	 ในขณะเดียวกัน	 ท�งเจ้�หน้�ที่เขตก็ไม่มีก�รอบรม	

และถึงมีก�รอบรมก็ไม่มีแนวโน้วที่จะไม่ส�ม�รถแนะนำ�ได้	เหม�ะสมธรรมช�ติบ้�นเรียน
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๓๔ ครอบครัวก้านตอง

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

 บ้�นเรยีนก้�นตอง	เลอืกจดัก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นให้บตุรส�วเอง 

ด้วยแนวคิดพ้ืนฐ�นว่�	 “หลักสูตรกำรศึกษำหรือระบบกำรเรียนกำร

สอนท่ีเหมำะสมท่ีสดุ คอื หลกัสตูรท่ีสอดคล้องกับผู้เรยีน ซึง่จะช่วยให้

เด็กเรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข และพัฒนำศักยภำพได้อย่ำงเต็มควำม

สำมำรถและตรงตำมควำมสนใจ” 

	 คุณพ่อวิคม	 และคุณแม่กรรณิก�ร์	 กิตติรัตนชัย	 ได้รับก�ร

อนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	

๒๕๕๐	ให้แก่น�งส�วอรณุเริม่	กติติรตันชยั	ก่อนหน้�นัน้ผูเ้รยีนเคยเรยีน

ที่โรงเรียนว�รีเชียงใหม่	 เมื่อตอนเริ่มจะขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ให้ลูกชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๓	 มีเป้�หม�ยให้ลูกส�ม�รถ

ดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งเป็นปกติสุข	 มีคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน	มีคว�มกตัญญูกตเวที	 มีเมตต�ธรรมต่อเพื่อนมนุษย์

และสรรพสัตว์	 ไม่หยุดนิ่งในอันที่จะแสวงห�คว�มรู้ไปตลอดชีวิต”	 สิ่งที่พ่อแม่อย�กเห็นลูกเป็น	 อย�กให้ลูกมี	 และได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครอบครัวก้�นตอง	 เร�เชื่อมั่นในคว�มงอกง�มที่จะเกิดขึ้นระหว่�งท�งที่ก้�วไป	 แต่สิ่งที่

หวงัไว้กค็งเป็นเรือ่งตวัลกู	สิง่ทีล่กูจะเป็น	สิง่ทีล่กูจะได้	อย�กให้ลกูรูจ้กัตวัเอง	ค้นพบเป้�หม�ยทีแ่ท้จรงิของตน	อยำกเป็น 

นกัวทิยำศำสตร์ อยำกเป็นนกัเขยีน ได้ค้นหำตวัเอง และรกักำรเรยีนรู ้คว�มตระหนกัรูใ้นตนเองม�กกว่�ก�รมุง่แข่งขนั 

สูค่ว�มเป็นเลศิ	จงึต้องก�รพฒัน�ในสิง่ทีล่กูถนดั	หรอืชืน่ชอบ	ยิง่พ่อกบัแม่มคีว�มพร้อมและเหน็คว�มกระตอืรอืร้นของลกู

ด้วยแล้วไม่ได้เป็นสิง่ทีย่�กเกนิคว�มส�ม�รถทีจ่ดัก�รศกึษ�ให้ลกู	และยงัเหน็ข้อจำ�กดัของชัน้เรยีนขน�ดใหญ่	ทีส่ำ�คญัคอื	

เร�มิได้เล็งผลเลิศว่�เป็นบ้�นเรียนแล้วจะต้องบรรลุสิ่งนั้นสิ่งนี้	แค่เป็นสิ่งที่ครอบครัวเล็ก	ๆ	อย�กทำ�ด้วยกันเดินไปเรียน

รู้ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 และปัจจุบันได้ยกเลิกจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวแล้ว เพรำะลูกสำวจบกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำ 

ปีที่ ๓ ไปศึกษำต่อโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันผู้เรียนไปศึกษำต่อที่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในปีที่ ๒ 

 แผนกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว ครอบครัวเขียนเองโดยศึกษำข้อมูลประกอบกับแผนกำรศึกษำและ 

แนวทำงกำรเรียนรู้ของครอบครัวรุ่นก่อน ๆ	 แล้วศึกษ�นิเทศก์ช่วยตรวจท�น	 และให้ข้อเสนอแนะในก�รปรับแก้ 

ต�มคว�มเหม�ะสม	เพร�ะก�รศกึษ�โดยครอบครวั	ในช่วงแรก	(๒๕๕๐)	บ้�นเรยีนก้�นตองเป็นร�ยเดยีวของเชยีงใหม่เขต	๑ 

	 ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้มีลักษณะบ้�นเรียนเดี่ยว	 แต่ร่วมเป็นเครือข่�ยกับโรงเรียนหมู่บ้�นเด็ก	 มีก�ร

พบปะพูดคุย	 และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์สอน	 จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ร่วมกันบ่อย	 ๆ	 จนเป็นเครือข่�ยสิบครอบครัว 

ทีช่่วยเหลอืเก้ือกูลกนั	โดยยดึเอ�ก�รเรยีนรูข้องเด็กเป็นสำ�คญั	และมแีนวโน้มท่ีจะใหญ่ข้ึน	เพร�ะครอบครวัท่ีจดัก�รศกึษ�

โดยครอบครัวเพิ่มม�กขึ้น	ดอกผลจ�กกระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในช่วงประถมปล�ย	ทั้งในด้�นทักษะก�รเรียนรู้ 

วิธีคิด	 ทัศนะคติ	 และคว�มรู้พื้นฐ�น	 ช่วยให้ผู้เรียนเอง	 มีคว�มพร้อมและคว�มตื่นตัวในก�รแสวงห�คว�มรู้ม�กข้ึน	 
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ค้นพบตวัตนและคว�มสนใจ	กระตือรอืร้นทีจ่ะเรยีนม�กกว่�ก�รรอให้มผีูเ้ตรยีมคว�มรูม้�สอนหรอืป้อนให้	ประกอบกบัตวั

บ้�นเรียนก้�นตองเอง	ก็ส�ม�รถขจัดคว�มกังวลใจในเรื่องทักษะสังคมและคำ�ถ�มจ�กคนรอบข้�งไปได้ม�ก กำรจัดกำร

เรียนกำรสอนในช่วงมัธยมต้น จึงมีควำมเด่นชัดในด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวผู้เรียน ทั้งในด้ำนทักษะ

และควำมสนใจ ผู้เรียนมีส่วนส�ำคัญในกำรก�ำหนดกระบวนกำรและวิธีกำรในกำรเรียนรู้ ซึ่งมีรูปแบบหลัก	ๆ	ได้แก่

	 ก�รเรียนรู้ด้วยตนเองผ่�นก�รอ่�น	 ก�รสืบค้น	 ก�รทดลอง	 ก�รลงมือปฏิบัติ	 โดยอ�ศัยพื้นฐ�นคว�มสนใจ 

ของลูก	 มีพ่อแม่คอยส่งเสริมสนับสนุน	 เช่น	 ก�รทำ�ก�รทดลองในกระบวนก�รเตรียมแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์	 ง�นเขียน	 

ง�นแปล	ก�รทำ�เพจบนเฟสบุ๊ค

	 ก�รเรียนกับครูผู้สอนเป็นกลุ่มเล็ก	เรียนตัวต่อตัว	อ�ทิเช่น	คณิตศ�สตร์	เคมี	ฟิสิกส์	ภ�ษ�อังกฤษ	ภ�ษ�สเปน	

ดนตรี	 (ขิม)	 ศิลปะ	 เป็นรูปแบบก�รเรียนที่ช่วยในก�รเสริมเติมคว�มรู้ได้ม�กและเร็ว	 เพร�ะมีผู้เช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น 

คอยแนะนำ�อย่�งใกล้ชิด	ตอบสนองคว�มอย�กรู้ของผู้เรียนได้อย่�งตรงจุดตรงประเด็น

	 ก�รเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น	เช่น	ก�รฟังบรรย�ย	(Lecture)	ในชั้นเรียนรวม	(ได้รับคว�มกรุณ�จ�กอ�จ�รย์ประจำ�

วิช�ให้เข้�เรยีนร่วมกบักลุม่พีน่กัศกึษ�ได้)	เช่น	วชิ�ด�ร�ศ�สตร์	ฟิสกิส์	ซึง่ผูส้อนกรณุ�ให้ร่วมทำ�ก�รทดลองในห้องปฏบิตัิ

ก�รและเข้�ร่วมก�รสอบด้วย

	 ก�รเป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้	 ทั้งง�นช่วยสอนกลุ่มกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์	 เป็นพี่เลี้ยงค่�ยลูกนกหัดบิน	 และทำ�

เพจบนเฟสบุ๊ค	 (อ่�นเอ�เพื่อน	 และ	 D-Science)	 นอกจ�กเป็นก�รแบ่งปันคว�มรู้และประสบก�รณ์ของตนเองให้แก่

ผู้อื่นแล้ว	 ยังเป็นก�รทบทวนเรียบเรียงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเร�เพื่อสื่อส�รไปยังผู้อื่น	 ซึ่งเร�เชื่อว่�เป็นกระบวนก�รพัฒน�

ศักยภ�พของตนเอง	ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภ�พอีกท�งหนึ่ง	 โดยเฉพ�ะกับลูก	ซึ่งมีบุคลิกค่อนข้�งเงียบ	นิ่ง	 ชอบเฝ้�ดู

ม�กกว่�ก�รแสดงออก	อกีทัง้ในกระบวนก�รทำ�ง�นยังได้หล่อหลอมพืน้ฐ�นชวีติทีส่ำ�คญัหล�ยประก�ร	ทัง้ก�รเตรยีมก�ร	 

ก�รสื่อส�ร	ก�รแก้ปัญห�	คว�มรับผิดชอบ	คว�มอดทน	บ�งครั้งอ�จมีร�ยได้เล็กน้อยเป็นค่�ตอบแทน	ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน

เห็นคุณค่�ของเงินและระมัดระวังในก�รใช้จ่�ยม�กขึ้น

	 ก�รเรียนรูผ่้�นกจิกรรมเฉพ�ะ	ทัง้กจิกรรมค่�ย	ก�รอบรม	ง�นประชุมสมัมน�	ได้หลอมรวมเอ�คว�มสนกุสน�น	

ก�รทำ�ง�น	ก�รอยู่ร่วมกัน	และอื่น	ๆ	อีกม�กม�ย	เป็นกระบวนก�รเรียนรู้ที่ไม่เพียงมีชีวิตชีว�	แต่ยังท้�ท�ยและกระตุ้น

คว�มอย�กเรียนรู้ให้แก่ลูกได้ม�ก

	 ก�รเรียนรูผ่้�นวถิชีวีติปกติในครอบครวั	คงปฏเิสธไม่ได้ว่�กระบวนก�รหล่อหลอมครอบครวัยงัเป็นเรือ่งจำ�เป็น

และมีผลอย่�งม�กต่อพัฒน�ก�รในทุก	ๆ	ด้�นของเด็กแทบทุกคน	 ไม่เฉพ�ะเด็กบ้�นเรียน	หล�ยเรื่องร�ว	หล�กทักษะ	

ล้วนเรียนรู้และซึมซับเอ�จ�กสิ่งที่อยู่รอบตัว	 คว�มใกล้ชิด	 ก�รเอ�ใจใส่	 คว�มเข้�อกเข้�ใจกัน	 ส�ยสัมพันธ์ท่ีแนบแน่น 

ในครอบครัว	ล้วนมีส่วนร่วมช่วยฟูมฟักคว�มเป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณภ�พ

		 แนวท�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในช่วงมัธยมต้น	 ยังคงยึดหลัก	 “ต่อยอดคว�มรู้”	 และ	 “พัฒน�ศักยภ�พ 

ต�มคว�มสนใจ”	ของลูกเป็นสำ�คัญ	โดยพย�ย�มที่จะไม่ละเลยในสิ่งที่ลูกควรหรือต้องเรียนรู้ควบคู่กันไป
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 กำรเรียนจัดเป็นรำยวิชำใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ และจัดกำรเรียนรู ้ 

ตำมควำมสนใจของผู้เรยีน และสิง่ทีลู่กควรเรยีนรู ้บิดำและมำรดำเป็นผูจ้ดักำรเรยีนรู ้จ้�งครพูเิศษจ�กสถ�บันก�รศกึษ� 

และผู้รู้เฉพ�ะด้�น	เรียนรู้จ�กแหล่งเรียนรู้อยู่รอบตัว	

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของบ้�นเรียนก้�นตอง	 จัดกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภำพชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 

จรยิธรรม และอุดมกำรณ์ ส่งเสรมิให้ลกูมเีครือ่งมอืในกำรเข้ำถงึควำมรู ้และรกักำรอ่ำนซึง่จะส่งผลให้มคีวำมรกัเรยีน 

ไปด้วย โดยมีพ่อ แม่ ท�ำหน้ำที่เป็น “ผู้จัดกำรศึกษำ”	ลูกเป็น	“ศูนย์กล�งของก�รเรียนรู้”	และมีส่วนร่วมในก�รเรียน 

ก�รสอน	ยดึหลกัให้เรยีนรูอ้ย่�งมคีว�มสขุ	ขณะเดียวกนัพ่อและแม่กเ็รยีนรูร่้วมกนัไปพร้อมกบัลกูด้วย	ส่งเสรมิให้ก้�วหน้�

ต�มศักยภ�พของลูก	 ก�รใช้สติปัญญ�และเหตุผลในก�รคิดวิเคร�ะห์ม�กกว่�ก�รท่องจำ�	 ส่งเสริมให้ใช้จินตน�ก�ร	 

คว�มคิดริเริ่ม	สร้�งสรรค์	ส�ม�รถแสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	

	 ก�รพัฒน�ทักษะและคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร	 :	 ใช้วิธีสร้�งแรงจูงใจ	 และว�งเป้�หม�ยท่ีท้�ท�ยคว�มส�ม�รถ 

ให้แก่	 ผู้เรียน	ซึ่งสำ�หรับก้�นตองวิธีก�รดังกล่�วมีผลสัมฤทธิ์สูง	และน่�จะใช้ก�รได้ดีต่อไป	ตร�บที่ยังมั่นคงในหลักก�ร 

ที่ว่�	“ก�รเดินท�งสำ�คัญกว่�เป้�หม�ย”	

	 ด้�นทกัษะชวีติ	:	ใช้ประสบก�รณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในชวีติประจำ�วนัม�เชือ่มต่อกบักระบวนก�รเรยีนรู	้เน้นให้ผูเ้รยีน

ได้ลงมือปฏิบัติหรือสัมผัสจริง	 ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ทักษะและคว�มรู้และชีวิตประจำ�วัน	 ก�รแสวงห�คว�มรู ้

ด้วยตนเอง	ก�รอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม	ก�รทำ�ง�น	ก�รแก้ไขปัญห�	ก�รป้องกันหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง	รวมถึง

ก�รเข้�ใจในตนเอง	 เค�รพผู้อื่น	 และมองเห็นคุณค่�ของสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ของบ้�นเรียน 

ก้�นตอง	มีคว�มหล�กหล�ยและยืดหยุ่น	โดยบูรณ�ก�รกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจ	ชื่นชอบ	เชื่อมโยงไปสู่เนื้อห�ส�ระต่�ง	ๆ	

เน้นก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง	ไม่ได้แยกสอนเป็นร�ยวิช�	ขอคว�มช่วยเหลือจ�กผู้รู้เฉพ�ะด้�น	เช่น	ดนตรี	กีฬ�	

ภ�ษ�ต่�งประเทศ	วทิย�ศ�สตร์	ในปีแรก	ๆ 	เร�ว�งเป้�หม�ยในเรือ่งก�รสร้�งกระบวนก�รเข้�ถึงคว�มรู	้เตรยีมคว�มพร้อม 

ในเรื่องเครื่องมือที่สำ�คัญ	อ�ทิ	ภ�ษ�	ก�รสืบค้น	กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์	ก�รพิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์	สอนเรื่อง 

กระบวนก�รคิด	วิเคร�ะห์	กลั่นกรองข้อมูลและประมวลผล	เพื่อนำ�ไปสู่กระบวนก�รเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 ออกแบบให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนรู้	 และกิจกรรมเพื่อสังคม	 จิตอ�ส�	 นำ�ก�รพัฒน� 

ด้�นทักษะชีวิตดังที่กล่�วม�	ทำ�ด้วยกันทั้งครอบครัว	ทำ�ให้เป็นเรื่องปกติของชีวิต	

 บ้ำนเรยีนก้ำนตองมีตำรำงเรยีนคร่ำว ๆ  เพือ่ใช้เป็นกรอบในกำรจดัสรรเวลำและเตรยีมกำรส�ำหรบักจิกรรม

ต่ำง ๆ  ทัง้ พ่อ แม่ และลกู โดยเวลำเรยีนทีล่กูต้องออกไปเรยีนร่วมหรอืเรยีนรูก้บัครทู่ำนอืน่ก่อน	จ�กนัน้ก็	จงึม�จดัสรรเวล� 

ในครอบครัวว่�เวล�ที่เหลือพ่อสอนตอนไหน	 แม่สอนเวล�ใด	 เนื้อห�และวิธีก�รเรียนรู้จะค่อนข้�งยืดหยุ่น	 ปรับไปต�ม

คว�มพร้อมของผู้เรียน	 จะปรับเปลี่ยนได้เรื่อย	 ๆ	 ต�มก�รเปลี่ยนแปลงของชั้นเรียนนอกบ้�น	 กิจกรรมก�รเรียนรู้	 และ

คว�มสอดคล้องกบัภ�ระง�นภ�ยในครอบครวั	ต�ร�งเรยีนแต่ละวนั	มกัมวีชิ�เรยีนหลกัอยูเ่พยีงสองหรอืส�มวชิ�	บวกกบั

กิจกรรมอื่น	เช่น	กีฬ�	ดนตรี	ส่วนวิช�ที่กำ�หนดไว้หลัก	ๆ 	เป็นวิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย	ภ�ษ�อังกฤษ	สำ�หรับ

วชิ�ศลิปะ	สขุศกึษ�	พลศกึษ�	ก�รง�นอ�ชพีและเทคโนโลย	ีสงัคมศกึษ�	จะบรูณ�ก�รไปกบัก�รสอนวชิ�หลกัของพ่อแม่

และสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำ�วัน	
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	 ข้อดขีองก�รจัดทำ�ต�ร�งเรียนทีเ่หน็ได้ชดัคอื	สม�ชิกแต่ละคนในครอบครวัจะจดัสรรต�ร�งเวล�ของตนได้ง่�ยข้ึน 

โดยเฉพ�ะลูก	 เช่น	 เริ่มแรก	 เร�คิดกันว่�ต้องจัดเวล�กิจกรรมอิสระสำ�หรับคว�มเป็นส่วนของเข�	 แต่กลับพบว่�เมื่อมี

ต�ร�งเรียนลูกส�ม�รถเตรียมตัวสำ�หรับก�รเรียน	 เพร�ะรู้ล่วงหน้�ว่�ต้องทำ�อะไรบ้�ง	 และจัดสรรเวล�สำ�หรับตนเอง	 

ทั้งทำ�ก�รบ้�น	ง�นที่ได้รับมอบหม�ย	และเวล�พักผ่อนได้	กล�ยเป็นแบบฝึกสำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รของผู้เรียนไป	

	 ก�รเรียนไม่เน้นเป็นพิเศษร�ยวิช�ใดวิช�หนึ่ง	 เน้นในสิ่งที่ลูกสนใจ	 โดยก�ร	 “ต่อยอด”	 คือ	 ไม่ได้เน้นให้เป็น

เลิศในเรื่องใดแค่อย�กให้คิดเป็น	ทำ�เป็น	รู้จักตัวเอง	รักก�รเรียนรู้	และพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องมีก�รเรียนรู้ร่วมกลุ่ม

ครอบครัว	 เครือข่�ย	 สถ�นศึกษ�	 ชุมชน	 ท้องถิ่นต่�ง	 ๆ	 อย่�งสมำ่�เสมอ	 เท่�ท่ีมีโอก�สท่ีครอบครัวเร�ส�ม�รถทำ�ได้	 

โดยไม่กระทบกระบวนก�รโดยรวมของครอบครัว	

	 ก�รจัดบรรย�ก�ศ	 และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	 เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้	 โดยครอบครัว 

ก้�นตองเป็นครอบครัวเดี่ยวขน�ดเล็ก	 อ�ศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่	 วิถีชีวิตโดยรวมไม่ต่�งไปจ�ก	 ครอบครัวช�วพุทธ

ในสังคมเมืองโดยทั่วไปนัก	 โชคดีก็ตรงที่พอมีคว�มรู้ท�งก�รเกษตรและคว�มสนใจในสิ่งแวดล้อมเป็นทุน	 ครอบครัว 

จงึค่อนข้�งผกูพนัใกล้ชดิกบัธรรมช�ต	ิสภ�พบ้�นทีเ่ป็นท�วน์เฮ�ส์สองชัน้หลงัเลก็	มพีืน้ทีจ่ำ�กดั	แต่กพ็ย�ย�มสร้�งสภ�พ

รอบบ้�นให้แวดล้อมด้วยสีเขียวของพืชพันธ์	 และชีวิตชีว�อิสระของสรรพสัตว์	 มีก�รจัดพื้นที่ทำ�กิจกรรมแบบหมุนเวียน	

ปรับเปลี่ยนไปต�มก�รเรียนรู้ของลูก	มีบ่อทร�ย	ล�นสำ�หรับเล่น	แปลงเพ�ะชำ�เป็นพื้นที่ทำ�โครงง�น	ในบ้�นเต็มไปด้วย

ชั้นหนังสือ	 มุมทำ�ง�นของแต่ละคน	 จ�กสิ่งเล็ก	 ๆ	 ท่ีเรียบง่�ยในชีวิตประจำ�วัน	 เหล่�นี้	 กล�ยเป็นก�รปลูกฝังพื้นฐ�น 

ด้�นจิตใจ	ก�รสังเกต	และก�รเรียนรู้ให้กับลูก	

	 ใช้สื่อทุกอย่�ง	 ทุกประเภท	ที่ส�ม�รถจัดห�ได้	 เท่�ท่ีลูกสนใจ	 หรือส�ม�รถช้ีชวนให้ลูกสนใจ	 เรียนรู้	 ฝึกฝน	

พัฒน�	ทกัษะ	ทัง้เพือ่ก�รเรยีนรู	้และใช้เป็นเครือ่งมอืเรยีนรูใ้นอน�คต	มกี�รเรยีนรูจ้�กสือ่บคุคล	ภมูปัิญญ�ท้องถิน่	ชมุชน	

ท้องถิ่น	และสถ�นที่ต่�ง	ๆ	บ่อยครั้งเท่�ที่โอก�สเอื้ออำ�นวย	

	 สำ�หรบับ้�นเรยีนก้�นตอง	มกีำรวดัและประเมนิผลทีส่ะท้อนสภำพควำมเป็นจรงิของ ผูเ้รยีน เพ่ือดูพัฒนำกำร

และวำงแนวทำงในกำรจดักำรเรยีนรูใ้ห้ลกูได้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสมต่อไป มำกกว่ำมุง่ตดัสนิผลทีไ่ด้จำกกำรเรยีน 

จ�กนั้นจึงแปลงผลที่ได้ไปเป็นระดับคะแนนร�ยส�ระวิช�	สำ�หรับง�นทะเบียนและเอกส�รต่�ง	ๆ	เพื่อให้	สะดวกต่อก�ร 

เทียบโอนและศึกษ�ต่อในอน�คต	 ห�กผู้เรียนประสงค์จะเข้�ศึกษ�ต่อในระบบโรงเรียน	 ด้วยรูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ที่หล�กหล�ย	 ส่งผลให้เลือกใช้วิธีก�รประเมินผลหล�ยวิธี	 ผสมผส�นกันไป	 ยึดหลักก�รประเมินอย่�งมีส่วนร่วม 

จ�กทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง	 ต�มคว�มเหม�ะสม	 เพื่อไม่ให้เป็นภ�ระม�กจนเกินไปต่อตัวผู้เรียนเองด้วย	 ใช้ก�รประเมินผล 

หล�กหล�ย	โดยใช้แบบทดสอบ	ตัวอย่�งข้อสอบ	จ�กก�รพดูคยุและก�รสงัเกตอย่�งใกล้ชดิ	จ�กผลง�นและก�รปฏบัิตติน 

ของผู้เรียน	 จ�กพัฒน�ก�รของผู้เรียน	 เทียบเคียงจ�กเวทีก�รสอบแข่งขัน	หรือก�รวัดประเมินผลเฉพ�ะท�งท่ีองค์กร/

หน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 จัดขึ้น	 อ�ทิ	 เสริมปัญญ�	 สสวท.	 วิช�ก�รน�น�ช�ติ	 ฟิสิกส์สัปยุทธ์	 (IYPT)	 ศิลปหัตถกรรมแห่งช�ติ	 

ก�รประเมนิ	TME/O-NET/NT	ในกรณีเรยีนร่วมกบักลุม่และชัน้เรยีนนอกบ้�น	ใช้ก�รประเมนิผลร่วมกบักลุม่	โดยครผููส้อน 

เป็นผู้ประเมิน	 (มีแบบประเมินและคว�มคิดเห็นจ�กครูผู้สอน)	 ก�รตัดสินผลก�รเรียนส�ระก�รเรียนรู้	 ๘	 กลุ่มส�ระ	 

เป็นเกรด	 ๐-๔	 ก�รวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และก�รอ่�น	 คิดวิเคร�ะห์	 และเขียน	 กำ�หนดเป็น	 

ดีเยี่ยม	ดี	ผ่�น	กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	กำ�หนดเป็น	ผ่�น	ไม่ผ่�น	
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	 ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้กำ�หนดไว้เป็นระยะ	 ต�มคว�มเหม�ะสมต�มแต่ละกิจกรรมก�รเรียนรู้	

และรวบรวมผลก�รวัดและประเมินผล	 ร�ยง�นรวบยอดเป็นร�ยปี	 ปีละ	 ๑	 ครั้ง	 สม�ชิกในครอบครัว	 มีก�รสื่อส�รกัน 

ตลอดเวล�	รบัรูส้ถ�นก�รณ์	สภ�พปัญห�	พอ	ๆ 	กนัเสมอ	และทกุคนมส่ีวนร่วมในก�รแสดงคว�มคดิเหน็	จดัก�รประเมนิ

คว�มพร้อมร่วมกัน	เพื่อดูพัฒน�ก�รและว�งแนวท�งในก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ลูกได้อย่�งสอดคล้องเหม�ะสม

	 ผู้เรียนได้จัดทำ�หลักฐ�นร่องรอยผลก�รเรียนเยอะม�กและหล�กหล�ย	มีโอก�สได้ทดสอบท�งก�รศึกษ�	เพื่อ

ประเมินเชิงเทียบเคียง	 “	 กระจกบ�นเดียวกัน	 อ�จสะท้อนได้หล�ยมุม”	 เทียบเคียง	 ศักยภ�พของลูกกับเด็กนักเรียน 

ในระบบปกติ	 ครอบครัวจัดทำ�เอกส�รเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	 และผลก�รเรียนรู้ของให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศกึษ�	เพือ่ก�รตดัสนิผลก�รเรียนของผูเ้รียนเป็นร�ยปี	และสำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�	ได้จดัทำ�สมดุประจำ�ตวันกัเรยีน 

(ปพ.๖)	ไว้	

	 ผลง�นและร�งวลัต่�ง	ๆ 	ทีก้่�นตองได้รบัม�	เป็นจดุเริม่ต้นของคว�มชืน่ชม	และคำ�ถ�มในเรือ่งคว�มภ�คภมูใิจ

ของครอบครัว	 ลูกได้รับคำ�ชมพ่อแม่ย่อมปีติยินดีไปด้วยเช่นกัน	 แต่	 สำ�หรับครอบครัวก้�นตองจัดก�รศึกษ�ให้ลูกตั้งแต่ 

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๔	จนถึงมัธยมศึกษ�ปีที่	๓	ลูกมีพัฒนำกำรดี ครอบครัวได้ท�ำหน้ำที่ส�ำคัญ ในกำรดูแลลูกทั้งด้ำน

จิตใจ ร่ำงกำย สติปัญญำ และทักษะสังคม เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ำ ครอบครัวฐำนะหน่วยหนึ่งของสังคม ในกำรบ่มเพำะ

ดูแลกล้ำพนัธุ ์ให้เติบใหญ่เป็นสมำชิกท่ีด ีและมีคณุภำพของสงัคม	อกีท้ังยงัเป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วยส่งเสรมิให้ครอบครวัอืน่	ๆ  

ได้เห็นคว�มสำ�คัญและพลังของตน	 ในฐ�นะเฟืองตัวหนึ่งของสังคม	สิ่งเหล่�นี้	 คือ	คว�มภ�คภูมิใจของเร�	“ครอบครัว

ก้�นตอง”	
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๓๕ ครอบครัวนักฝัน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

 ครอบครวับ้�นนกัฝันของน�ยสมโภชน์	ผ่องแผ้ว	ผูเ้ป็นบิด�	และน�งป�นว�ด 

ตั้งวิโรจนุกูล	ม�รด�	ซึ่งเป็นผู้รับอนุญ�ต	อ�ยุ	๓๔	ปีวุฒิท�งก�รศึกษ�	ปริญญ�ตรี	

อ�ชีพครูโรงเรียนกวดวิช�	 ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวให้แก่

บุตรช�ย	“น้องต้นหน�ว	ชวกิจศิริ”	ซึ่งเคยเรียนที่โรงเรียน	ฮั้วเคี้ยว	จังหวัดบุรีรัมย์	

ระดบัชัน้	ป.๑	ตัง้แต่ภ�คเรยีนที	่๒	ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๙	เพร�ะลกูมคีวำมสนใจและ

ควำมถนัดด้ำนภำษำ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 

	 คุณพ่อ	 คุณแม่เล็งเห็นว ่�ภ�ระง�นอื่นของครูในโรงเรียนมีม�ก 

ทำ�ให้ครูจึงไม่ค่อยมีเวล�สอนและบริห�รจัดก�รนักเรียน	 ทำ�ให้ข�ดคว�มเชื่อมั่น

ในระบบก�รศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ประกอบกับจุดมุ่งหม�ยของก�ร

จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ที่มุ่งจัดก�รเรียนรู้ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ให้มีพัฒน�ก�รต�มวัย	 ผู้เรียนสนใจและมีคว�มกระตือรือร้น	 รักในก�รเรียนรู้ 

สิ่งต่�ง	ๆ	รอบตัว	พร้อมปรับตัว	มีคว�มคิด	จินตน�ก�รมีม�รย�ทที่ดีเหม�ะสมกับช่วงชั้น	จึงจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	

โดยครอบครัว	จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้เอง	หรือดูตัวอย่�งของแผนฯ	ที่ได้รับอนุญ�ตแล้ว	ดูตัวอย่�งใน	web	และปรับ

แต่งให้มีคว�มเหม�ะสมภ�ยในครอบครัวของตนเอง	 โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำแบบครอบครัวเดี่ยวและจัดกำร

เรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นรำยวิชำใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ 

	 พ่อและแม่เป็นผูจั้ดก�รเรยีนรู	้โดยเน้นให้เกดิคว�มเข้�ใจอย่�งลกึซึง้	ปฏบิตัจิรงิจบัต้องได้เข้�ใจง่�ย	เรยีนให้สนกุ

มีคว�มจูงใจในก�รเรียนโดยไม่ทิ้งเนื้อห�ส�ระของผู้เรียน	มีกระบวนก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	โดยมีก�รเรียนในเรื่อง

ของก�รบำ�เพ็ญประโยชน์	เก็บขยะรักษ�คว�มสะอ�ดในชุมชน	เรียนช่วยเหลือตนเองและเกิดประโยชน์ต�มสถ�นก�รณ์

ต่�ง	ๆ 	ก�ำหนดตำรำงกำรเรยีนรูย้ดืหยุน่ตำมควำมเหมำะสม	วชิ�ทีต้่องก�รเน้นเป็นพเิศษ	ได้แก่	วทิย�ศ�สตร์	คณติศ�สตร์	

พ่อเป็นผู้สอน	ภ�ษ�ต่�งประเทศและภ�ษ�ไทย	แม่เป็นผูส้อน	ง�นครวัและเกษตรมคีณุย�ยเป็นผูส้อน	จดับรรย�ก�ศและ

สภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	 เรียนรู้ต�มสถ�นท่ีจริง	 เท่ียวชมธรรมช�ติสิ่งรอบตัวต่�ง	 ๆ	 สถ�นท่ีต่�ง	 ๆ 

ท่ีท�งร�ชก�รจดัขึน้	ใช้หนังสอื	เอกส�ร	คอมพวิเตอร์	โทรทศัน์	เรยีนรูจ้�กภมูปัิญญ�ท้องถิน่ต�มสถ�นทีต่่�ง	ๆ 	แต่ไม่บ่อยนกั

มีก�รวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียน	โดยจ�กวัดผลจ�กก�รสอบ	และร่องรอย
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 ก�รทำ�ง�นของลกู	กำ�หนดก�รให้คะแนนหรอืเกรด	จ�กก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนเป็นร้อยละ	กำ�หนดระยะเวล� 

ในก�รวัดและประเมินผลเป็นร�ยภ�ค	 ร�ยเทอม	 ก�รนำ�ผลท่ีได้จ�กก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	 ม�สะท้อนให้ 

ผู้เรียนเพื่อทร�บ	โดยมีก�รพูดคุยแสดงผลง�น	มีก�รแนะนำ�ก�รเรียน	มีก�รศึกษ�ห�คว�มรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวล�	มีก�ร

พัฒน�ผู้เรียนและผู้สอนอย่�งสมำ่�เสมอ	 ร่องรอยผลที่เกิดจำกำรเรียนรู้ ได้แก่ แฟ้มผลงำน บอร์ดนิทรรศกำร มีก�ร 

ทำ�ชิ้นง�น	หรือสื่อก�รเรียนรู้	สมุดเรียน	และเอกส�รก�รเรียนรู้	ลูกมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นหม�กล้อม	คว�มส�ม�รถ

ท�งคณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์	

 ควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว มีก�รเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	 มีก�รสอบวัดผล	 สสวท.	

ผ่�นรอบที่	๑	วิช�คณิตศ�สตร์	และวิทย�ศ�สตร์	คนเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์
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๓๖ ครอบครัวเข็มเงิน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

	 ก�รเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเป็นหน้�ที่ของคุณพ่อวิชัย	 ห�หอม	 และ 

คุณแม่ส�วะณี	เข็มเงิน	ซึ่งเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ให้กับบุตรเอง	คุณแม่ส�วะณี	เข็มเงิน	

จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	 ปัจจุบันอ�ยุ	 ๔๐	 ปี	 อ�ชีพรับจ้�ง	 ได้ขออนุญ�ต

จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สมุทรปร�ก�ร	เขต	๑ 

ในระดับชั้นปฐมวัยให้กับเด็กช�ยสมศักดิ์	 ห�หอม	 บุตรช�ย	 เมื่อภ�คเรียนท่ี	 ๑	 

ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙	โดยคุณแม่	เล่�ว่�	“...ตอนแรกพ�ลูกไปสมัครเรียนที่โรงเรียน

ในระบบแต่ได้รับก�รปฏเิสธ	จึงรูส้กึน้อยใจแต่กเ็ข้�ใจท�งโรงเรยีนว่�คณุครมูเีดก็ใน

คว�มรับผิดชอบม�กอยู่แล้ว	และเข�ไม่มีประสบก�รณ์ก�รฉีดย�แก้แพ้เฉียบพลัน	

อีกทั้งเข�ไม่รู้อ�ก�รและวิธีก�รป้องกันหรือก�รเฝ้�ระวังเด็ก”	

 “...ลูกแพ้อำหำรหลำยอย่ำงรุนแรงเฉียบพลัน โดยเฉพำะอำหำร

ประเภทไข่ ฟักทอง และแป้งสำลี กำรไปโรงเรียนขณะที่ยังไม่สำมำรถดูแลตัว

เองไม่ได้มีควำมเสี่ยงต่อชีวิตค่อนข้ำงสูง ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจึงเป็นท�งเลือกที่ดีที่สุดจึงเป็นเหตุผลในก�ร

จดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	โดยมจีดุมุง่หม�ยเพือ่ต้องกำรให้ลกูปลอดภยัจำกสภำพแวดล้อมทีเ่รำไม่สำมำรถควบคุมได้ 

เติบโตแข็งแรงสมวัยมีโภชนำกำรท่ีดี”	 จึงได้จัดก�รเรียนรู้ในหล�ย	 ๆ	 ด้�น	 โดยเฉพ�ะด้�นกีฬ�จะให้ลูกได้ฝึกฝน 

เพื่อร่�งก�ยและสุขภ�พที่แข็งแรงทุกวันจันทร์-วันเส�ร์	ช่วงเวล�	๑๘.๐๐-๑๙.๐๐	น.	 เรียนเทควันโดและทุกวันอ�ทิตย์	

เวล�	๐๘.๐๐-๐๙.๐๐	น.	เรียนว่�ยนำ้�	เพื่อคว�มแข็งแรงของกล้�มเนื้อมัดใหญ่	และสร้�งภูมิคุ้มกันให้กับร่�งก�ย	

	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ในด้�นวิช�ก�รจะเรียนรู้ตอนเวล�ประม�ณ	๒๐.๐๐	น.	เรียนคณิตศ�สตร์	หัดเขียนชื่อตัวเอง	

ทบทวนภ�ษ�ไทย	สำ�หรบัภ�ษ�องักฤษและภ�ษ�จีนให้ลกูไปเรยีนกบัสถ�บนัสอนภ�ษ�	ทีม่คีรเูชยีวช�ญด้�นภ�ษ�โดยตรง	 

ด้�นศิลปะ	มีก�รเรียนทุกวันอ�ทิตย์	เวล�	๑๗.๓๐-๑๘.๓๐	น.	เพื่อเสริมสร้�งคว�มคิดสร้�งสรรค์	สม�ธิ	กล้�มเนื้อมัดเล็ก 

ด้�นเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมคัดแยกขยะ	จำ�แนกขยะ	 โดยให้เหตุผลก�รทำ�กิจกรรมว่�	สิ่งใดข�ยได้	สิ่งใดข�ยไม่ได้	

ด้�นอ�ชีพมีกิจกรรมทำ�อ�ห�รค�วและหว�นรับประท�นเองซึ่งเป็นกิจกรรมภ�ยในครอบครัวช่วงวันหยุด	เพื่อหลีกเลี่ยง

อ�ห�รที่มีส่วนผสมของไข่	แป้งส�ลี	และฟักทอง	นอกจ�กนี้มีก�รพ�ไปเที่ยวต�มตล�ดของชุมชน	เช่น	ตล�ดนำ้�	หรือที่มี

ก�รรวมกลุ่มจ�กทุกภ�คม�แสดงสินค้�ชุมชน	ต�มแต่โอก�สไม่บ่อยม�ก	ประม�ณ	๓	เดือนต่อครั้ง	
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	 นอกจ�กนี	้ครอบครวัยงัให้ควำมส�ำคญักับกำรปลกูฝังเรือ่งจติสำธำรณะ	เช่น	ช่วยปิดนำ�้ทีม่คีนเปิดทิง้ไว้	หรอื 

ปิดไม่สนิท	ใช้ห้องนำ้�แล้วถ้�เร�ทำ�เปรอะเปื้อนต้องทำ�อย่�งไร	สอนให้ทิ้งขยะให้ถูกที่	และสอนก�รคัดแยกขยะ โดยจะมี

กำรก�ำหนดตำรำงเรียนเฉพำะบำงกิจกรรมที่ต้องไปร่วมกับผู้อื่น	เช่น	ศิลปะ	ว่�ยนำ้�	เทควันโด	ภ�ษ�อังกฤษ	ภ�ษ�จีน	

ถ้ำเป็นกิจกรรมภำยในครอบครัวยืดหยุ่นตำมควำมเหมำะสม	 คุณแม่จะเป็นผู้ประเมินผลด้วยวิธีก�รสังเกตพัฒน�ก�ร

ด้�นร่�งก�ย	 สติปัญญ�	 สังคม	 อ�รมณ์	 ลูกมีเหตุผลม�กข้ึนสังเกตจ�กพฤติกรรมก�รซ้ือของเล่น	 จ�กเดิมห�กอย�ก

ได้ของเล่นถ้�ไม่ได้จะร้องไห้	 แต่เมื่อเหตุผลกับลูกว่�	 แม่มีงบประม�ณให้ได้แค่	 ๗๐๐	 บ�ท	 ถ้�ร�ค�ของเล่นเกินจ�กนี้ 

ลูกจะไม่ส�ม�รถซื้อของเล่นชิ้นนี้ได้ซึ่งลูกจะเข้�ใจ	และเปลี่ยนเป็นของชิ้นอื่น	หรืองดซื้อ	และไม่มีก�รร้องไห้งอแง

	 ก�รวัดและประเมินพัฒน�ก�รของลูก	 ได้ก�รประส�นง�นร่วมกันระหว่�งครอบครัวกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สมุทรปร�ก�ร	เขต	๑	เขตพื้นที่กำรศึกษำใช้วิธีกำรนัดบ้ำนเรียนมำท�ำกำรประเมินพัฒนำกำร

ของผูเ้รยีน ได้แก่ก�รตัดกระด�ษเพือ่ทดสอบกล้�มเนือ้เลก็	กล้�มเนือ้ใหญ่	ก�รเขยีนชือ่ของตนเอง	ซึง่เดก็ส�ม�รถเขยีนชือ่ 

ตนเองเป็นภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�จีนได้	แต่ไม่ส�ม�รถเขียนชื่อตนเองเป็นภ�ษ�ไทยได้	

	 ก�รประเมนิพัฒน�ก�รของครอบครัว	มกี�รจดัทำ�แฟ้มผลง�น	มกี�รนำ�ผลม�ใช้ในก�รปรบัปรงุก�รเรยีนก�รสอน 

เช่น	ก�รเขียนตัวเลข	และตัวอักษร	ในแต่ละวันให้ลูกทร�บว่�ลูกมีพัฒน�ก�รที่ดีในก�รเขียน	ดีกว่�วันก่อน	ๆ	จับดินสอ

ได้ถูกต้อง	ทำ�ง�นเสร็จเร็วขึ้น	วันไหนเขียนเร็วแต่ล�ยมือแย่ก็จะม�คุยกันสอบถ�มถึงส�เหตุว่�เกิดอะไรขึ้นจึงเป็นแบบนี้	

ส่งผลให้ลูกส�ม�รถเขียนชื่อของตนเองเป็นภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�จีนได้	ลูกมีเหตุผลส�ม�รถควบคุมอ�รมณ์ตนเองได้	

	 คว�มภ�คภูมิใจในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	คือครอบครัวสำมำรถปกป้องชีวิตลูกจำกสภำพแวดล้อม

ที่อำจเป็นอันตรำยได้	 ดิฉันยินดีให้กรณีศึกษ�ของบ้�นเข็มเงินเป็นแนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับครอบครัวท่ีอ�จมี

ปัญห�เหมือนกัน	หรือคล้�ย	ๆ	กันได้มีท�งออกในก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับบุตรหล�นของตน	
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๓๗ ครอบครัวสินิทธ์สิริ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

	 ครอบครัวสินิทธ์สิริ	 บิด�	 คือ	 พ.อ.อ.สมบัติ	 สินิทธ์สิริ	 วุฒิท�ง 

ก�รศกึษ�	ศลิปะศ�สตรบณัฑติ	(ส�รสนเทศศ�สตร์)	มห�วทิย�ลยัสโุขทยัธรรม�ธริ�ช 

อ�ชีพ	 ผู้จัดก�รคลินิกทันตกรรม	 และข้�ร�ชก�รเบี้ยหวัด	 กองทัพอ�ก�ศ	 และ 

ม�รด�คอืพ.ต.หญิงสนิภีรณ์	สนิทิธ์สริ	ิวฒุทิ�งก�รศกึษ�	ทนัตแพทย์ศ�สตรบณัฑติ 

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 อ�ชีพทันตแพทย์เจ ้�ของกิจก�รคลินิกทันตกรรม	 

เป็นครอบครวัทีจ่ดัก�รศกึษ�อยูใ่นปัจจบุนั	โดยได้รบัก�รอนญุ�ตก�รจดัก�รศกึษ� 

โดยครอบครัว	จ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�นนทบรุ	ีเขต	๑	ตัง้แต่

ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙

	 เหตุผลในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวของครอบครัวน้องแมทธิว 

เกิดจ�กคุณพ่อคุณแม่ ไม่พึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน และเช่ือ

ว่ำครอบครัวท�ำได้ดีกว่ำ	 แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัวเน้นก�รเรียนรู้ต�ม

หลักสูตรปฐมวัย	 ปี	 ๒๕๔๖	 โดยกำ�หนดเนื้อห�ต�มสถ�นก�รณ์ในชีวิตประจำ�วัน	 ในเรื่องอ�ห�รและโภชน�	 กำรจัด

ตำรำงกำรเรียนรู้ได้ออกแบบจำกตำรำงของโรงเรียนเป็นรำยชั่วโมง ส่วนเนื้อหำครอบครัวก�ำหนดเอง โดยสำมำรถ

เลือกปรับได้ จัดแบบครอบครัวเดี่ยว โดยไม่ได้เข้ำร่วมกับครอบครัวอื่น	ทั้งนี้เนื่องจ�กครอบครัวมีคว�มพร้อม	คุณแม่ 

เป็นทันตแพทย์	 คุณต�เป็นศึกษ�นิเทศก์	 จึงมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นก�รจัดก�รศึกษ�เป็นอย่�งดี	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ต�มพัฒน�ก�ร	๔	ด้�น	(ร่�งก�ย	อ�รมณ์	สังคม	และสติปัญญ�)

		 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ผู้มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รเรียนรู้	ได้แก่	คุณพ่อ	คุณแม่และคุณต�	เป็นผู้จัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้	 โดยคุณพ่อ	 คุณแม่จะดูแลในช่วงเช้�	 และคุณต�จะดูแลในช่วงบ่�ย	 โดยมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  

เน้นพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยควบคู่กับพัฒนำกำรทำงด้ำนสมอง	 เช่น	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รรับประท�นอ�ห�รต�ม 

หลักของศ�สน�ครสิต์	ก�รออกกำ�ลงัก�ย	ส่วนในด้�นสมอง	(วชิ�ก�ร)	เรยีนรูเ้ป็นร�ยวชิ�คณติศ�สตร์	ภ�ษ�จนี	ดนตร	ี(เปียโน) 

ศิลปะ	 ส่วนก�รสื่อส�รในชีวิตประจำ�วัน	 คุณแม่จะใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รสื่อส�รโต้ตอบกับลูก	 น้องแมทธิวจะพูดภ�ษ�

องักฤษได้เหมอืนภ�ษ�แม่	ส่วนก�รปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรม	เช่น	ก�รฝึกคว�มมวีนิยั	ครอบครวัจะใช้ต�ร�งเวล�ในก�รทำ�

กิจรรมเป็นตวักำ�หนด	(ต้องตรงต�มเวล�)	ก�รช่วยเหลอืตนเอง	โดยเริม่ท�นข้�วได้เอง	อ�บนำ�้	แต่งตวัและเลอืกเสือ้ผ้�เอง 

ก�รช่วยเหลือผู้อื่น	 โดยก�รให้ไปร่วมกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 เช่น	 นำ�เสื้อผ้�ของเล่นไปบริจ�คเรียนรู้วิถีชีวิตแบบคริสเตียน	 

โดยไปร่วมกจิกรรมทีโ่บสถ์	กจิกรรมก�รเรยีนรูน้อกบ้�น	เป็นไปต�มโอก�สท่ีเหม�ะสมส่วนใหญ่จะไปท่องเท่ียวต่�งประเทศ 

เช่น	ญี่ปุ่น	เป็นต้น
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	 ครอบครัวมีก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรียนรู้ที่ชัดเจน	ตัวอย่�งเช่น

	 ภ�คเช้�	เวล�		 ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐	น.	 ออกกำ�ลังก�ย

		 	 	 	 	 	 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.		 ภ�ควิช�ก�ร	๒-๓	

	 	 	 	 	 	 	 	 วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	คณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์

		 ภ�คบ่�ย	เวล�		 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐	น.	 ภ�ษ�ไทย	ศิลปะ	สุขศึกษ�

	 วันอ�ทิตย์	จะไปเรียนเปียโนกับครูดนตรี	และเรียนภ�ษ�จีน	โดยมีครูอ�ส�สอนให้

		 ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ทุกครั้งหลังจ�กทำ�กิจกรรมก�รเรียนรู้เสร็จต�มที่กำ�หนด	 คุณแม่จะให ้

ด�วสะสม	 ซึ่งลูกชอบม�ก	 ระหว่�งทำ�กิจกรรมจะให้ข้อสังเกตให้ปรับปรุงแก้ไขในทันทีมีร่องรอยหลักฐ�นก�รเรียนรู้ 

ทุกร�ยวิช�	 เช่น	 ก�รทำ�กิจกรรมในแบบฝึกหัดต่�ง	 ๆ	 ภ�พว�ด	 เป็นต้น	 มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีต่อสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�

		 คว�มสำ�เร็จที่ภ�คภูมิใจน้องแมทธิวเรียนรู้แบบหลักสูตร	๒	ภ�ษ�	(ใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รเรียนทุกวิช�	ยกเว้น

ภ�ษ�ไทยกับภ�ษ�จีน)	 เรียนรู้คำ�ศัพท์จ�กพจน�นุกรม	 และพูดได้ท้ังสำ�เนียงอังกฤษและอเมริกัน)	 มีทักษะท�งกล้�ม

เนื้อที่แข็งแรงม�ก	ส�ม�รถเล่นสน็อคเกิ้ล	เรือคยัค	เป็นต้น	แต่กรณีที่เด็กทำ�ผิด	จะไม่เห็นด้วยกับวิธีก�รลงโทษ	(แบบตี)	 

แต่เห็นด้วยที่จะทำ�ข้อตกลงร่วมกัน	 รวมทั้งก�รอธิบ�ยเหตุผลให้รับทร�บ	 และอย�กให้มีเวทีก�รแสดงออกถึงคว�มรู ้

คว�มส�ม�รถของเด็กบ้�นเรียนในวงกว้�งม�กขึ้น
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๓๘ ครอบครัวน้องพลอย 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

	 คุณพ่อณัฐพงศ์	 และคุณแม่จีระพันท์	 พงษ์เฉลิม	 ประกอบ

อ�ชีพ	 ธุรกิจส่วนตัว/ครูสอนพิเศษ	 ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัว	 จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชัยน�ท	

เพื่อจัดก�รศึกษ�ให้กับน้องวรินทร์พร	พงษ์เฉลิม	ในระดับชั้น	ป.๑-ป.๖ 

ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙	โดยมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนมี 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดเอง ท�ำเอง ท�ำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ให้เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง เสริมสร้ำงกำรเข้ำสังคมและสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับบุตร  

เริม่จดัท�ำแผนด้วยกำรดตูวัอย่ำงแผนจำกบ้ำนเรยีนอืน่ ๆ 	ศกึษ�หลักสูตร 

แกนกล�งนำ�ม�ประยุกต์	 จัดทำ�แผนก�รเรียนรู้	 ไม่สอนเรื่องย�กเกินไป	 และจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของเนื้อห�ที่จะเรียน 

ให้เหม�ะสมกบัวยัโดยเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ให้คำ�ให้แนะนำ�และเป็นทีป่รกึษ�	“ผูจ้ดักำรศกึษำ (พ่อ-แม่) มคีวำมเชือ่มัน่ว่ำ 

จะสำมำรถพัฒนำลูกให้มีคุณภำพได้ เน้นควำมสุขของลูก คว�มถนัดของเป็นแกนกล�งในก�รเรียนรู้	 ส�ม�รถทุ่มเท

ให้ลูกได้	 โดยศึกษ�เรียนรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�จ�กแหล่งต่�ง	 ๆ	 จึงทำ�ให้เกิดคว�มมั่นใจว่�ส�ม�รถจัดก�รศึกษ� 

โดยครอบครัวได้ดี”

	 ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนคณุพ่อและคณุแม่เป็นผูจ้ดักำรเรยีนรู ้และจดัหำหรอืจ้ำงครพูเิศษ จดัเป็นรำยวชิำ

ใน ๘ กลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ตำมหลกัสตูรแกนกลำงฯ	เรยีนภ�ษ�องักฤษกบัแม่ทีบ้่�น	จดับรรย�ก�ศน่�เรยีน	มมีมุหนงัสอื	

และอุปกรณ์สื่อ	อย่�งหล�กหล�ย	จัดหนังสือสำ�หรับอ่�น	และสื่อภ�ษ�อังกฤษ	ประเภท	วีดีโอก�ร์ตูนภ�ษ�อังกฤษเน้น

ภ�ษ�องักฤษ	ศลิปะ	เพร�ะตอบสนองคว�มต้องก�รของผูเ้รยีน	นอกจ�กนีย้งัพ�ผูเ้รยีนไปพบปะกบัเพือ่น	ๆ 	ในวยัเดยีวกนั	

มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งบ้�นเรียนอื่น	ๆ	ทุกเดือนมีทำ�กิจกรรมร่วม	กัน	เช่น	ปลูกพืชผัก	รดนำ้�ต้นไม้	ครอบครัว

ไม่มีต�ร�งเรียนอย่�งชัดเจน	เน้นเรียนเมื่อลูกพร้อมและสนใจ	

	 ก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู้เป็นกลุม่ส�ระ	บูรณ�ก�รกบักลุม่ประสบก�รณ์ให้ผลก�รเรยีนเป็นเกรด	เหมอืน

ก�รศึกษ�ในระบบ	เขตพื้นที่ก�รศึกษ�จะกำ�หนดวัน	เวล�ในประเมิน	มีก�รประเมินผลก�รเรียนปีละ	๑	ครั้ง	แล้วนำ�ผล

ก�รเรียนสะท้อนคว�มส�ม�รถผู้เรียนได้ชัดเจน	 โดยเฉพ�ะคว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�อังกฤษ	 ศิลปะ	 และส�ม�รถนำ�ผล 

ไปพัฒน�คว�มเป็นเลิศ	 ครอบครัวจัดท�ำแฟ้มผลงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ มีจัดทำ�แฟ้มผลก�รเรียนรู้	 แฟ้มผลง�น 

ด้�นภ�ษ�อังกฤษ	และผลง�นด้�นศิลปะ	และมีกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรเรียนส่งเขตพื้นที่ 

	 คว�มภ�คภูมิใจของก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวมีควำมส�ำเร็จ เหมำะสมกับครอบครัว  

ผูเ้รยีนมคีวำมสขุ มคีณุภำพตรงตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ เวลำและสิง่ทีค่รอบครวัทุม่เทลงไป มผีลออกมำคุม้ค่ำมำก 

มีคว�มภูมิใจในสิ่งที่ลูกเป็น	จ�กที่ไม่ได้ค�ดหวังอะไรเป็นพิเศษ	 เพร�ะลูกยังเล็ก	แต่ก็ยังมีคว�มส�ม�รถ	คิดเอง	ทำ�เอง	

ทำ�ให้มีคว�มมั่นใจ	และลูกมีคว�มส�ม�รถต�มที่ครอบครัวมุ่งหวัง	แต่ยังต้องพัฒน�	ปรับปรุงเรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง	

แม่-ลูก	กับผู้สอน-ผู้เรียน	ลูกอ�จไม่เกรงใจบ้�ง	ทำ�ให้สะกัดกั้นก�รเรียนรู้ได้	
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๓๙ ครอบครัวสายใยแห่งการเรียนรู้

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

	 คุณพ่อยงยุทธ์	 ศักด์ิชัยพ�นิชกุล	 และคุณแม่สุรัตน์	 นรดี 

ประกอบอ�ชีพรับร�ชก�ร	 ได ้รับก�รอนุญ�ตให ้ จัดก�รศึกษ� 

โดยครอบครวัจ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�ปทมุธ�น	ีเขต	๑ 

ต้ังแต่ภ�คเรยีนที	่๑	ปีก�รศกึษ�	๒๕๖๐	ระดบัชัน้ประถมศกึษ�ปีที	่๑-๓ 

ภ�ยใต้ชื่อ	 “ศูนย์ก�รเรียนบ้�นเรียนส�ยใยแห่งก�รเรียนรู้”	 จัดให้กับ 

น้องพนัธุธ์ชั	ศกัดิช์ยัพ�นิชกลุ	ปัจจุบนัน้องเรียนอยูช่ัน้ประถมศกึษ�ปีท่ี	๑ 

ครอบครัวจัดทำ �แผนก�รจัดก�รศึกษ� เองต�มกรอบแนว ท่ี 

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�หนด จัดแบบครอบครัวเด่ียว 

คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้จัดโดยไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจ�กครอบครัว 

มคีว�มพร้อม	ทัง้ในด้�นคณุวฒุขิองพ่อแม่	ด้�นเวล�	(คณุแม่เป็นแม่บ้�น)	ทีส่�ม�รถส่งเสรมิศกัยภ�พได้ตรงกบัคว�มถนดั 

คว�มสนใจของลูก	 จัดประเมินร�ยวิช�ใน	 ๘	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�งฯ	 และกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

เพิ่มเติมต�มคว�มสนใจของลูกวิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ลูกเรียนรู้ต�มคว�มถนัด	 คว�มสนใจ	 คว�มส�ม�รถ	 เพื่อให้บรรลุ

ต�มจุดมุ่งหม�ยที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว

	 ครอบครัวมีคว�มเชื่อว่�เด็กเล็ก	ๆ	ส�ม�รถเรียนรู้ได้ดีจ�กก�รดูแลด้วยคว�มรัก	ควำมเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด 

จำกครอบครัว จะน�ำไปสู่กำรส่งเสริมพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของลูกได้เต็มศักยภำพและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข  

อีกทั้งส�ม�รถปลูกฝังคุณลักษณะคว�มดีง�มต่�ง	 ๆ	 ต�มต้องก�รซึ่งครอบครัวส�ม�รถทำ�ได้ดีกว่�โรงเรียน	 จุดมุ่งหม�ย

ของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวให้ลูกเติบโตอย่�งสมบูรณ์เต็มศักยภ�พ	 (คนดี	 คนเก่งและมีคว�มสุข)	 เป็นพลเมือง

คุณภ�พของช�ติ

	 วธิกี�รจดัก�รเรียนรู้ด้�นภ�ษ�ไทย	ภ�ษ�องักฤษ	และภ�ษ�จนี	ภ�ษ�ไทย ครอบครวัได้ใช้หลกักำรจดักำรเรยีนรู้ 

ภำษำตำมธรรมชำติ โดยเริ่มจ�กก�รฟัง	ก�รพูด	ก�รอ่�น	ก�รเขียน	ฝึกก�รอ่�นต�มประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้	มีขั้นตอน

ให้ลูกเรียนรู้ตัวพยัญชนะ	(รูป)	สระและวรรณยุกต์	ฝึกก�รประสมอักษรและสะกดคำ�	บูรณ�ก�รกับก�รอ่�นเป็นอักขระ	

ควบคูก่บัก�รใช้ส่ือวดีทิศัน์	ปลกูฝังนสิยัรกัก�รอ่�น	โดยให้ลกูเลอืกหนงัสอืทีอ่ย�กอ่�นเองต�มคว�มสนใจ	เช่น	ในปัจจบุนั

สนใจเรื่องอวก�ศ	ก�รทำ�หุ่นยนต์ส่งเสริมให้เขียนจดหม�ยถึงคุณต�	คุณย�ย	ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�จีน	ใช้ก�รสนทน� 

ในชีวิตประจำ�วัน	 ก�รดูก�ร์ตูน	 ดูภ�พยนตร์	 เป็นต้น	 โดยกำรพูดในเรื่องเดียวกัน ๓ ภำษำ เรียงล�ำดับจำกภำษำจีน

ภำษำอังกฤษ และภำษำไทย

	 ก�รจดัก�รเรยีนรูโ้ครงง�น	“คนไทยหวัใจรกัคว�มสะอ�ด”	โดยก�รตัง้คำ�ถ�มว่�	“ขยะเป็นปัญห�ของประเทศ	

เร�จะร่วมช่วยแก้ปัญห�อย่�งไร”
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	 ขั้นที่	๑		 ฝึกให้ลูกรู้จักก�รคิดแยกขยะ	 โดยขยะแห้งแยกเก็บไปข�ยนำ�เงินม�หยอดกระปุก	 ส่วนขยะเปียก 

นำ�ไปหมักทำ�เป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้

	 ขั้นที่	๒		 ฝึกให้ลูกทำ�แผ่นพับ	 จัดพิมพ์ในคอมพิวเตอร์	 โดยคุณพ่อส�ธิตให้ดูแล้วให้ลูกทำ�เอง	 เพื่อนำ�ไปแจก 

ในหมู่บ้�นและสถ�นที่ต่�ง	ๆ	

	 ขั้นที่	 ๓	 ฝึกคว�มกล้�ห�ญในก�รพูดสื่อส�รกับผู้อื่นและสร้�งคว�มเช่ือมั่นต่อก�รกระทำ�ท่ีถูกต้องในก�ร 

นำ�แผ่นพับไปแจกในหมู่บ้�นแลละสถ�นที่ต่�ง

	 ขั้นที่	๔	ชื่นชมคว�มดี	สู่ก�รคิดดี	ปฏิบัติดีให้เป็นนิสัยที่ติดตัวลูก

		 กระบวนก�รปรับกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนบ้�นเรียน	 “ส�ยใยรักแห่งก�รเรียนรู้”	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ 

รักชีวิตที่ควบคู่กำรปลูกฝังลักษณะนิสัยท่ีดี โดยเน้นควำมมีวินัย ขยัน ประหยัดและกำรช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน ตัวอย่�งเช่น	 คว�มมีวินัย	 ตื่นนอนต้องเก็บที่นอน	 อ�บนำ้�	 แต่งตัวด้วยตนเอง	 คว�มประหยัดและออมโดยทุกวัน 

จะต้องหยดกระปุก	๑	เหรียญ	และพิมพ์บันทึกก�รใช้จ่�ยลงในคอมพิวเตอร์	คว�มขยันและก�รช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ด้วยครอบครัวข�ยอ�ห�รต�มสั่งและรับทำ�อ�ห�รกล่องก่อนฝึกให้ลูกเป็นลูกมือโดยสังเกตก�รประกอบอ�ห�ร	 

จนส�ม�รถทำ�ได้เอง	เช่น	ไข่เจียว	ผัดผัก	หมูขลุกขลิก	ฝึกล้�งจ�นโดยทำ�ร่วมกัน	เป็นต้น

 กำรก�ำหนดตำรำงเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรและควำมสนใจของลูกเป็นหลัก	โดยส่วนใหญ่ลูกจะนอน

ตื่นส�ย	๘	 โมง	 และเข้�นอนประม�ณ	๔	ทุ่ม	 จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รนอนให้เพียงพอ	สำ�หรับกิจกรรมก�รเรียนไม่ได้

กำ�หนดเวล�ว่�	 ๑	 ชั่วโมง	 ๒	 ชั่วโมง	 แต่จะให้ลูกเรียนรู้จนหยุดเองและเปลี่ยนกิจกรรมเอง	 (พบว่�ช่วงเวล�คว�มสนใจ 

ในก�รเรียนรู้ค่อนข้�งย�วกว่�	๑	ชัว่โมง)	กำรเรยีนรูไ้ม่ได้เน้นเป็นพเิศษว่ำรำยวชิำใดบ้ำง สงัเกตจำกควำมสนใจของลกู 

มำกกว่ำว่ำสนใจเรื่องอะไรก็จะส่งเสริมในเรื่องนั้น ๆ เช่น	 สนใจเรื่องอวก�ศก็จะเรียนรู้เรื่องอวก�ศจ�กอินเทอร์เน็ต	 

และซื้อหนังสือม�อ่�น	สนใจเรื่องหุ่นยนต์ก็จำ�ห�หนังสือเกี่ยวกับหุ่นยนต์ม�อ่�น	ปัจจุบันอ่�นตำ�ร�หุ่นยนต์ของก�รเรียน

ระดับมห�วิทย�ลัยปีที่	๑	แล้ว	ข้อก�รเรียนรู้นอกสถ�นที่อย่�งน้อยเดือนละ	๓	ครั้ง	ใน	๓	รูปแบบ	

		 รูปแบบที่	๑	เป็นก�รเรียนรู้ทั่ว	ๆ	ไป	เช่น	ไปเยี่ยมญ�ติ	ใส่บ�ตร	ไปร่วมกิจกรรมสำ�คัญ

		 รูปแบบที่	๒	เป็นคว�มบันเทิง	โดยไปเที่ยวห้�งสรรพสินค้�	สัปด�ห์ละครั้ง

		 รปูแบบที	่๓	ทศันศึกษ�	โดยใช้คูปองก�รท่องเทีย่ว	๕๖	พพิธิภณัฑ์ทัว่ประเทศของก�รท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	

โดยให้ลูกได้ว�งแผนเองว่�จะเลือกไปที่ไหน	ศึกษ�เส้นท�ง	เลือกที่พัก	เป็นต้น

	 ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	ครอบครัวจะให้ควำมส�ำคัญกับควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำกำรของลูก 

ให้ลกูมส่ีวนร่วมกำรประเมนิตนเองและแก้ไขผลงำนจำกกำรเรยีนรูข้องตนเอง โดยคณุพ่อคณุแม่จะเป็นผูส้ะท้อนผล

กำรเรยีนรู ้มกีำรเกบ็ร่องรอยหลักฐำนกำรเรยีนรูใ้ช้ในรปูแบบไฟล์คอมพวิเตอร์และมกีำรจดัท�ำเอกสำรรำยงำนประจ�ำปี 

ให้กับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเมื่อสิ้นปี	คว�มภ�คภูมิใจของครอบครัวลูกมีคว�มสุขในก�รเรียนรู้และอ่�นหนังสือ

เก่งม�ก	อย�กให้มีเวทีก�รแสดงออกถึงคว�มรู้คว�มส�ม�รถของเด็กบ้�นเรียนในวงกว้�งม�กขึ้น
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๔๐ ครอบครัวชวนชื่น

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

	 ครอบครัวบ้�นเรียนชวนชื่นมี	 อัตลักษณ์	 : 

สร้�งสรรค์วิถชีวิีต	แต่งเติมส่วนทีข่�ด	พ�ก้�วเดินสูส่งัคม 

อย่�งมั่นใจและปรัชญ�	 :	 มีง�นทำ�	 ห�เลี้ยงตัวเอง	 

อยู่อย่�งพอเพียง	 เคียงคู่สังคม	 รวมทั้งสอนจิตสำ�นึกใน

คุณค่�ของคว�มเป็นคน	ปลูกฝังผู้เรียนช่วยเหลือบุคคล 

ที่อ่อนแอกว่�	 ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน	 ทดแทนบุญคุณ 

บดิ�ม�รด�	และทดแทนบญุคณุผูม้พีระคณุ	โดยบดิ�-ม�รด� 

ของผู้เรียนได้มอบอำ�น�จให้	นำงสุดจิต ธำรำพัฒน์  

วุฒกิำรศกึษำปรญิญำตร ีอำย ุ๖๘ ปี และ ดร.นภสัสร เสรวีงศ์ วฒิุกำรศึกษำ ปรญิญำเอก เป็นผูจั้ดกำรศึกษำ ได้รบัมอบหมำย 

ให้จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวให้ผู้เรียน จ�ำนวน ๑๙ คน	(ข้อมูลวันที่	๒๑	พฤษภ�คม	๒๕๖๐)	ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัวในลักษณะก�รจัดเวล�เรียนเป็นร�ยภ�คเรียน	 ภ�คเรียนที่	 ๑-๓	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๖๐	 ระดับก�รศึกษ� 

ในปัจจุบัน	ป.๑-ม.๓	ประเภทของผู้เรียนเป็นเด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษ	ได้แก่	ออทิสติก,	สติปัญญ�บกพร่องก�รเรียนรู้ 

จุดเริ่มต้น	 ในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 เกิดจ�กก�รที่ตนเองมีลูกเป็นเด็กพิเศษ	จึงได้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว 

ให้ลกู	และส�ม�รถทำ�ได้ผลต�มทีมุ่ง่หวงั	จึงมเีด็กพเิศษจ�กท่ีอืน่	ขอม�ร่วมกลุม่ด้วย	และเพิม่ข้ึนเรือ่ย	ๆ 	ปัจจบัุนดำ�เนนิก�ร 

ม�กว่�	๑๐	ปีแล้ว	มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อพัฒนำเด็กพิเศษเป็นรำยบุคคล ให้สำมำรถด�ำรงชีวิตด้วยตนเอง โดยพึ่งพำคน

อื่นให้น้อยที่สุด และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนเติมเต็มให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนำตนเองให้ถึงศักยภำพสูงสุด 

ในก�รใช้ชีวิตในสังคมปกติ	เป็นคนที่มีคุณค่�ในตัวเอง	มีคุณค่�ต่อสังคม	เป็นคว�มภูมิใจของพ่อแม่	เป็นผู้หนึ่งที่มีคุณค่�

ต่อสังคมของประเทศ	และสังคมของโลก	

	 บ้�นเรียนชวนชื่น จัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวด้วยตนเอง	โดยจัดทำ�เป็นแผนรวม	๑	ช่วงชั้น 

และมีก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ร�ยบุคคล	 (IEP)	 ก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�	 IEP	 ต้องรู ้ข้อมูลเด็ก 

เป็นร�ยบคุคล	ทัง้ด้�นร่�งก�ย	สติปัญญ�	พฒัน�ก�รตัง้แต่เกดิ	ทำ�อะไรได้บ้�ง	ก�รพบหมอ	ย�ทีร่บัประท�น	จดุเด่น	จดุด้อย 

เช่น	พฤตกิรรมทีเ่ป็นจดุด้อย	หรอืสิง่ทีข่�ดตกบกพร่อง	และสิง่ทีต้่องพฒัน�เตมิเตม็	ก�รเข้�สงัคมเป็นอย่�งไร	เช่น	วุน่ว�ย

หรือไม่	กลัวที่กว้�ง	ข�สั่น	ฯลฯ	ร่�งก�ยมีคว�มพร้อมในก�รเรียนรู้หรือไม่	เพียงใด	เช่น	กล้�มเนื้อมือ	คว�มนิ่ง	โดยก�ร

จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�	 จะเน้นทักษะก�รดูแลตนเองในชีวิตประจำ�วัน	 ก�รพัฒน�จุดด้อยหรือสิ่งที่ข�ดตกบกพร่อง	

และทักษะก�รเรียนรู้	คือ	นำ�	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ม�ปรับให้เหม�ะสมกับเด็กเป็นร�ยบุคคล
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	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 กลุ่มบ้�นเรียนชวนชื่น	 ได้จัดแบ่งประเภทเด็กตำมพัฒนำกำรและพฤติกรรมเด็ก

แต่ละคน เป็น ๗ กลุ่ม เรียกว่ำ “นวดำรำ”	ได้แก่	กลุ่มด�วค้�งฟ้�	กลุ่มด�วดวงเด่น	กลุ่มด�วรุ่งพุ่งแรง	กลุ่มด�วจรัสแสง	

กลุ่มด�วเต็มเดือน	กลุ่มด�วประก�ยพรึก	กลุ่มด�วด�ร�	 เนื่องจำกเด็กพิเศษส่วนใหญ่จะขำดควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ 

เอำแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่มีเหตุผล บำงรำยชอบท�ำร้ำยตนเอง ชอบท�ำร้ำยคนอื่น บ้ำนเรียนชวนชื่นจึงได้ก�ำหนด

กฎเหล็กขึ้นมำ ๖ ข้อ	เด็กพิเศษที่จะเข้�กลุ่มบ้�นเรียนชวนชื่น	จะต้องยอมรับและปฏิบัติต�มกฎเหล็ก	ดังกล่�ว	รวมทั้ง

พ่อแม่	ผูป้กครองของเด็กต้องยอมรบัด้วย	ก�รจดัก�รศกึษ�ในเบ้ืองต้นจะเน้นก�รปรบัพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ทีเ่ป็นกฎ

เหล็ก	๖	ประก�ร	คือ	๑)	ห้�มทำ�ร้�ยตัวเอง	๒)	ห้�มทำ�ร้�ยคนอื่น	๓)	ห้�มทำ�ล�ยข้�วของ	๔)	ห้�มโกหก	๕)	ห้�มขโมย	

๖)	ห้�มพูดจ�หย�บค�ย	เมื่อผู้เรียนทำ�ผิดกฎข้อ	๑-๓	ใช้วิธีก�รมัด	ห่อตัว	(แบบแหนมป้�ย่น)	เป็นก�รทำ�เพื่อป้องกันไม่

เกิดอุบัติเหตุหรือก�รบ�ดเจ็บ	เมื่อผู้เรียนทำ�ผิดกฎข้อที่	๔-๖	ใช้วิธีก�ร	ตี	(ก่อนก�รตีทุกครั้งจะมีก�รแจ้งผู้ปกครองให้รู้ว่� 

บุตรหล�นของตนถูกตีเพร�ะอะไร	 กรณีที่ผู้เรียนส�ม�รถสื่อส�รได้	 ก็จะต้องเล่�ให้ผู้ปกครองทร�บว่�ตนเองถูกตีเพร�ะ

เหตุผลอะไร)

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของบ้�นเรียนชวนชื่น	 จัดอย่�งเป็นระบบ	 คือ	 มีต�ร�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู ้

อย่�งชัดเจน	มีก�รกำ�หนดระยะเวล�และมีแผนที่แน่นอน	ซึ่งจะส่งผลต่อก�รจัดระบบคว�มคิดของเด็กพิเศษ	ช่วยให้เด็ก

ไม่เกิดคว�มสับสน	มีก�รกำ�หนด	ครูผู้สอน	๑	คน	:	เด็ก	๓	คน	มีจิตแพทย์ม�ตรวจเด็กเป็นประจำ�	เดือนละ	๑	ครั้ง	จัดก�ร

เรียนก�รสอนปีละ	๓	 ภ�คเรียน	 มีก�รกำ�หนดช่วงเปิด-ปิด	 แต่ละภ�คเรียน	 มีก�รประเมินผลร�ยกิจกรรม	 ครอบคลุม 

ทุกด้�น	และนำ�ผลก�รประเมนิไปใช้ในก�รปรบักจิกรรม/กระบวนก�รเรยีนก�รสอน	และอืน่	ๆ 	เพือ่ก�รพฒัน�เดก็ให้เตม็

ต�มศกัยภ�พของแต่ละคน	จดัทำ�ร�ยง�นผลพฒัน�ก�รของผูเ้รยีนแจ้งพ่อแม่	ผูป้กครอง	เป็นร�ยภ�คเรยีน	จดัทำ�ร�ยง�น

ประจำ�ปี	 มีก�รพัฒน�เติมเต็มครูผู้สอนทั้งเป็นกลุ่มหรือร�ยบุคคลสมำ่�เสมอ	 รูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 เน้นก�ร

พัฒน�เดก็พเิศษแบบองค์รวม	โดยช่วงเช้�	เริม่ตัง้แต่เวล�	๐๙.๐๐	น.	เป็นก�รจดักจิกรรม	เช่น	คยุกนั	เล่นกนั	เล่นเกมบ้�ง 

ทำ�สิง่ประดษิฐ์บ้�ง	ต�มกจิกรรมทีก่ำ�หนดไว้ในต�ร�งเรยีนประจำ�วนั	ช่วงบ่�ย	เป็นก�รเรยีนรูเ้ชงิวชิ�ก�ร	โดยจดัในลกัษณะ

บูรณ�ก�รวิช�ก�รที่เชื่อมโยงจ�กกิจกรรมที่ทำ�	ในช่วงเช้�	เช่น	ช่วงเช้�เอ�เมด็ข้�วส�รม�เรยีงเป็นภ�พต่�ง	ๆ 	พอช่วงบ่�ย

ให้คัดเขียนคำ�ที่เกี่ยวกับ	ข้�วส�ร	เช่น	ข้�วส�รกรอกหม้อ	ช่วงบ่�ยเด็กจะเรียนจนถึงเวล�	๑๕.๓๐	น.	ก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนจะจดัเป็นกลุม่ต�มทีไ่ด้คดัแยกไว้	๗	กลุม่	ซ่ึงเป็นก�รจดัโดยยดึพฒัน�ก�รเป็นหลกั	ในแต่ละกลุม่จงึมเีดก็ทีอ่ยูค่นละชัน้ 

คนละวัยคละกันอยู่	และจำ�นวนแต่ละกลุ่มไม่เท่�กัน

 เดก็พเิศษมีวธิกีำรสอนอย่ำงไร :	เด็กพเิศษของกลุม่บ้�นเรยีนชวนช่ืนมคีว�มหล�กหล�ยแตกต่�งกนัมเีดก็ท่ีเป็น 

ออทิสติก	แอลดี	 ด�วน์ซินโดรมก�รทำ�ง�นของกล้�มเนื้อบกพร่องซำ้�ซ้อน	ฯลฯ	ผู้เรียนบ�งคนพูดได้ดีแต่จับใจคว�มไม่ได้	 

สรุปเรื่องไม่เป็น	บ�งคนได้หน้�ลืมหลังบ�งคนพูดไม่ได้	บ�งคนไม่ยอมหยุดนิ่ง	ต้องคอยประกบ	ไล่ต�มจับ	บ�งคนสนุกกับ

ก�รเล่นคนเดยีวอยูใ่นโลกส่วนตัวบ�งคนไม่ยนิดียนิร้�ย	บ�งคนอ�รมณ์รนุแรงทุบทำ�ร้�ยตนเองหรอืทำ�ร้�ยคนอืน่	บ้�นเรยีน

ชวนชืน่ได้นำ�คว�มแตกต่�งอย่�งหล�กหล�ยของผูเ้รยีน	ภ�ยใต้ข้อจำ�กดัทีเ่ป็นอยูม่�พฒัน�อย่�งกลมกลนืด้วยกจิกรรมบรูณ�ก�ร 

ประจำ�สัปด�ห์ที่จัดทำ�ขึ้นให้เข้�กับยุคสมัยและกระแสในช่วงเวล�นั้น	 ๆ	 ก�รใช้เทคนิค	 Floor	 time	 และละครบำ�บัด	 

(Drama	Therapy)	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ค่อย	ๆ 	พฒัน�ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูเ้รยีนไปทลีะเลก็ทลีะน้อย	จนกระทัง่ผูเ้รยีน

ส�ม�รถปรับเปลีย่นพฤติกรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ได้	กจิกรรมทีจ่ดัข้ึนม�นัน้	ต้องเร้�คว�มสนใจของเดก็	เป็นสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม	 
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เด็ก	ๆ	สังเกตและจับต้องได้	เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดใหม่ทุกอ�ทิตย์	ต้องไม่ซำ้�ซ�กจำ�เจ	ทันกับเหตุก�รณ์และสถ�นก�รณ์

ต่�ง	 ๆ	 ของบ้�นเมือง	 ของสังคมโลกที่สำ�คัญคือ	 อยู่บนพื้นฐ�นท่ีต้องมีก�ร	 ตอก	 ยำ้�	 ซำ้�	 ทวน	 รวมท้ังก�รใช้วิธีก�ร	 

“นำ้�ใส	ใบยอ	กอไผ่”	ควบคู่กันไป

	 เม่ือผูเ้รียนสนกุกบักจิกรรมกลุม่ใหญ่แล้วกจ็ะแยกกนัไปฝึกกลุม่ย่อยของตนอกี	โดยเน้นเนือ้ห�ส�ระท่ีเหม�ะสม 

กับศกัยภ�พของเดก็	ตัวอย่�งก�รฝึกกจิกรรมบรูณ�ก�รเรือ่ง	ม้�นำ�้	กจิกรรมกลุม่	เช่น	เรยีนรูเ้รือ่งก�รดแูลรกัษ�สิง่แวดล้อม

ในทะเล	คุณครูแสดงบทบ�ทสมมติเป็นนักท่องเที่ยว	เมื่อดื่มนำ้�อัดลมแล้วขว้�งกระป๋องลงทะเล/รู้จักรสช�ติของนำ้�เค็ม/

สนุกกับกิจกรรมจบัคู่ดูส	ีสนกุกบักจิกรรมช้อนปล�/สนกุกบักจิรรมฉนัซ่อนอยูไ่หนเอ่ย	สนกุกบักจิกรรมบอกฉนัซเิอยว่�ฉนั

มเีท่�ไหร่	สนกุกบัศลิปะในทะเล	สนกุกบัเพลงม้�นำ�้/ครแูบกปล�ม�สมมตว่ิ�เป็นช�วประมงไปตกปล�ม�ได้	๒	ตวั	จะเอ�

ม�ทำ�กบัข้�วอะไรด	ีถ�มคว�มเหน็จ�กเดก็	ๆ 	(ทกุช่วงของกจิกรรมจะคอยถ�มเดก็	ๆ 	ว่�ม้�นำ�้ภ�ษ�องักฤษพดูว่�อย่�งไร)

	 กลุ่มผู้เรียนที่มีพัฒน�ก�รระดับ	๑-๕	ฝึกจับ	ชี้	พูด	คำ�ว่�	ม้�นำ้�	กุ้ง	ปู	ปล�	ชี้รู้จักอวัยวะส่วนหัว	ส่วนห�งของ

สตัว์นำ�้ต่�ง	ๆ 	สอนเรือ่งส	ีระบ�ยสแีผ่นม้�นำ�้	ทำ�ศิลปะโดยก�รป้ันแป้งโด	กดบลอ็กรปูสตัว์นำ�้	นบัจำ�นวนสตัว์นำ�้	ต่อจิก๊ซอว์ 

รูปม้�นำ้�	ก�รฝึกล�กเส้นต�มร�ยประคำ�ว่�	ม้�นำ้�	เล่นเกมต่อห�งปล�	ชมดีวีดี	เรื่อง	สัตว์ใต้ทะเล

	 กลุ่มผู้เรียนที่มีพัฒน�ก�รระดับ	 ๖-๘	 หลังจ�กฟังนิท�น	 เรื่องพ่อม้�นำ้�แล้วคุณครูจะสอนเด็กเปรียบเทียบ 

คว�มเหมือน	 คว�มแตกต่�ง	 เช่นปล�ไพพ์มีลักษณะเหมือนท่อนำ้�	 ครูนำ�ท่อพีวีซี	 ม�เปรียบเทียบให้เด็กเห็นปล�ใบไม้

เหมอืนใบไม้	ปล�สงิโตเหมอืนสงิโต	ปล�ก้อนหนิเหมอืนก้อนหนิ	เปรยีบเทียบม้�กบัม้�นำ�้มคีว�มเหมอืนแตกต่�งกนัอย่�งไร	 

สนุกกับกิจกรรมห�ม้�นำ้�	ฝึกก�รคำ�นวณ	ก�รเขียนคำ�ว่�ม้�นำ้�	ก�รระบ�ยสีรูปม้�นำ้�	เด็ก	ๆ 	จะไปดูแม่ครัวคนเก่งทำ�ปล�	

เรียนรู้เรื่องส่วนต่�ง	ๆ	ของปล�	เอ�ม้�นำ้�แห้งม�ให้เด็กดู

	 กลุ่มผู้เรียนที่มีพัฒน�ก�รระดับ	 ๙-๑๐	 เพิ่มเติมจ�กระดับ	 ๖-๘	 นักเรียนได้รับคว�มรู้อะไรบ้�งจ�กก�รจัด

กิจกรรมในเร่ืองม้�นำ้�	 ทำ�ไมม้�นำ้�จึงเป็นสัตว์คุ้มครอง	 ยกตัวอย่�งสัตว์ใดท่ีพร�งตัวได้	 ก�รเปรียบเทียบก�รพร�งตัว 

ของคนกับสัตว์	 ประโยชน์ของก�รพร�งตัว	 เช่น	 ทห�รพร�งตัวใส่ชุดที่เป็นล�ยใบไม้สีเขียว	 สีนำ้�ต�ล	 คนร้�ยพร�งตัว 

ม�เป็นคนใจดี	รับเด็ก	ๆ	กลับบ้�น	พ�ไปท�นขนม	เด็ก	ๆ	จะทำ�หรือไม่ถ้�เข�ฉุดเร�ขึ้นรถไป	เร�จะทำ�อย่�งไร

	 ขณะที่จัดก�รเรียนก�รสอนในวันหนึ่ง	 ๆ	จะมีเหตุก�รณ์เกิดขึ้นเสมอ	 เช่น	ก�รเอะอะโวยว�ยของเด็กติดเกม 

ก�รใช้คัตเตอร์เฉือนแผลตัวเอง	 ก�รทุบต�ตนเอง	 ครูทุกคนจึงต้องได้รับก�รฝึกม�อย่�งดีในก�รทำ�กิจกรรมบำ�บัด	 

ซ่ึงต้องทำ�ทันทีทันใดเมื่อเกิดเหตุก�รณ์ขึ้น	 เพื่อทำ�ให้เด็กสงบ	 กิจกรรมบำ�บัดนี้	 บ้�นเรียนชวนช่ืนได้เรียนรู้และพัฒน� 

ม�จ�กประสบก�รณ์ทีไ่ด้จัดก�รเรยีนก�รสอนให้แก่เดก็พเิศษม�ย�วน�น	เทคนคิต่�ง	ๆ 	ท่ีใช้จะข้ึนอยูก่บัแต่ละสถ�นก�รณ์

และเด็กแต่ละคน

	 ละครบำ�บัด	(Drama	Therapy)	หรือละครสะท้อนตัวตน	เป็นเทคนิคที่นำ�ม�ใช้ในก�รรักษ�และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 “เทคนิคของละครบำ�บัดคือ	 ก�รสร้�งพื้นที่ที่ทำ�ให้เข�รู้สึกปลอดภัย	 รู้สึกว่�พื้นที่นั้น

เป็นพืน้ทีข่องเข�	ส�ม�รถแสดงออกม�ได้อย่�งอสิระ	โดยไม่มคีำ�ว่�ถกูหรอืผดิใครจะแสดงคว�มก้�วร้�ว	พดูจ�หย�บค�ย

ยังไงก็ได้	หรืออย�กแสดงคว�มคิดเห็นท�งด้�นลบ	หรือด้�นมืดออกม�	เช่น	คว�มคิดอิจฉ�ริษย�	คว�มกลัว	คว�มเกลียด	

แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในกรอบและข้อตกลงอย่�งเคร่งครัด	 โดยละครบำ�บัดจะเน้นให้คว�มสนใจในส่วนของอ�รมณ์ท่ีผู้รับก�ร

บำ�บัดเก็บเอ�ไว้ภ�ยในซึ่งไม่ส�ม�รถแสดงออกม�ข้�งนอกสังคมได้	แต่ละครบำ�บัดมีพื้นที่ตรงนี้ให้แสดงออกม�	ซึ่งทำ�ให้

ผู้รับก�รบำ�บัดรู้สึกปลอดภัย”



151การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

	 หลักสูตรเพิ่มเติม	:	ก�รเตรียมอ�ชีพ	เพื่อรองรับผู้เรียนเมื่อเข้�วัยหนุ่มส�ว

	 กลุ่มบ้�นเรียนชวนชื่น	 ได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติมสำ�หรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 เพื่อเตรียมเด็กกลุ่มนี้ 

ให้ส�ม�รถทำ�อ�ชพีพ่ึงตนเองได้หรืออย่�งน้อยส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกบัผูอ้ืน่ได้	บ้�นเรยีนชวนช่ืนจงึได้ทำ�โครงก�รอ�ชีพอสิระ 

“บัวมห�มิตร”	ด้วยเหตุผลที่ว่�

	 ๑.		จังหวัดปทุมธ�นีเป็นเมืองดอกบัว

	 ๒.	 ก�รนำ�คว�มส�ม�รถที่หล�กหล�ยของผู้เรียนกลุ่มบ้�นเรียนชวนชื่น	 ม�ร่วมกันทำ�ง�นศิลปประดิษฐ	์ 

ร่วมกันจำ�หน่�ย	ทำ�ให้ผู้เรียนได้ฝึกอ�ชีพ	พัฒน�ฝีมือ	และอ�จส�ม�รถทำ�อ�ชีพนี้เลี้ยงดูตัวเองได้	ทั้งยังเป็นก�รอนุรักษ์

ให้ง�นศิลปะประดิษฐ์คงอยู่คู่กับประเทศไทย	 ต�มพระประสงค์ของสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 เช่น	 

ก�รทำ�ดอกบัวแบบเซร�มิค	ที่ศูนย์ศิลป�ชีพบ�งไทร	เป็นต้น

	 ๓.	 ก�รเปิดโอก�สให้เด็กพิเศษกลุ่มน้ีได้มีสังคม	 มีเพื่อน	 มีก�รรวมกลุ่ม	 ส�ม�รถที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่�งมี

คว�มสุขบนพื้นฐ�นของหลักก�รและเหตุผลที่ถูกต้อง	 จะเน้นก�รสร้�งคุณค่�และคว�มภูมิใจในตนเอง	 มีชีวิตเพื่อผู้อื่น	 

เพื่อครอบครัว	และสังคม	

	 ก�รฝึกอ�ชีพเมื่อเห็นว่�เด็กพร้อมที่จะฝึกอ�ชีพ	 บ้�นเรียนจะส่งเข้�ห้องฝึกอ�ชีพร่วมกับกลุ่ม	 ท่ีเข้�ฝึกง�น 

ทำ�บวัมห�มติร	เมือ่ผลติได้กจ็ะให้เดก็ออกม�ข�ยเองเป็นก�รฝึกทกัษะในก�รพบปะผูค้น	และห�ร�ยได้ในง�นแสดงสนิค้�ต่�ง	ๆ  

	 คุณสมบัติครูผู ้สอน	 กลุ ่มบ้�นเรียนชวนชื่นจบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีไม่จำ�กัดส�ข�	 คุณลักษณะ 

ที่จำ�เป็นต้องมี	คือ	 เป็นคนอดทน	บ้�นเรียนชวนชื่นจึงมีกระบวนก�รพัฒน�ครูไปพร้อม	ๆ	กับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ของครู	อยู่อย่�งสมำ่�เสมอ	กระบวนก�รพัฒน�ใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ย	วิธีหนึ่งที่ได้ผลคือ	ก�รประชุมครูสัปด�ห์ละ	๑	ครั้ง	

ส่งผลให้

	 ๑.	 สัมพันธภ�พระหว่�งผู้เรียนกับครูของบ้�นเรียนชวนชื่นจะยืดหยุ่นแปรเปลี่ยนไปต�มสถ�นก�รณ์	 ครูอ�จ

แสดงบทเป็นทั้งพ่อ	แม่	ญ�ติ	พี่น้อง	เป็นเพื่อน	ๆ	ของผู้เรียน	ตลอดจนแสดงบทบ�ทเป็นตัวละคร	หรือบุคคลในสังคม 

ที่ผู้เรียนเกี่ยวข้องด้วย	เช่น	หมอ	ครู	พย�บ�ล	สุนัข	แมวนก	ฯลฯ	ขึ้นอยู่กับสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	อีกทั้งต้องอ�ศัยปฏิภ�ณ

ไหวพริบและคว�มเข้�ใจในลักษณะเฉพ�ะตัวของเด็กพิเศษบ�งคนเพื่อแก้ไขปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นได้ทุกเวล�

	 ๒.	 บุคลิกภ�พของครูมีก�รผสมผส�นหล�กหล�ยรูปแบบ	เช่น	มีครูที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รพูด	(ใบ้)	๑	คน 

แต่คุณครูก็เอ�ใจใส่เด็ก	 เข้�ถึงตัวเด็ก	 และสอนเด็กได้เป็นอย่�งดี	 เด็กเชื่อฟัง	 เข้�ห�ครู	 หรือครูบ�งคนเสียงห้�วห้วน	 

ไม่น่�ฟัง	แต่เด็กก็เข้�ห�	เป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครอง	เป็นต้น

	 ๓.	 ครูแต่ละฝ่�ยในบ้�นเรียน	 จะประส�นทำ�ง�นร่วมกัน	 เป็นแบบครอบครัวทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 

และเค�รพในคว�มแตกต่�งกัน
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	 บ้�นเรียนชวนชื่น	มีกำรประเมินผลภำยในภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เมื่อก�รประเมินภ�ยในของภ�คเรียนท่ี	 ๓	 

ซ่ึงเป็นภ�คเรียนสุดท้�ยในแต่ละปีเสรจ็สิน้	กจ็ะมหีนงัสอืแจ้งเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�	เพือ่ขอรบัก�รประเมนิ	ในกำรประเมนิผล

บ้ำนเรยีนจะประเมนิตนเอง จำกกำรสงัเกตพฤตกิรรม พฒันำกำร ชิน้งำน ผลกำรปฏบิตักิจิกรรม หรอืใช้แบบทดสอบ 

โดยให้น�้ำหนักร้อยละ ๗๐ อีกร้อยละ ๓๐ เขตพื้นที่กำรศึกษำจะเป็นผู้ประเมิน	โดยบ้�นเรียนและเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

จะร่วมกนัจดัทำ�แบบทดสอบต�มแผนก�รจดัก�รศกึษ�ร�ยบคุคล	ก�รประเมนิผลของเขตพืน้ทีน่อกจ�กจะมกี�รทำ�แบบ

ทดสอบและก�รปฏิบัติจริงแล้ว	ผู้ประเมินจะดูเอกส�รหลักฐ�นร่องรอยอื่น	ๆ	ประกอบเช่น	แฟ้มสะสมผลง�น	เอกส�ร 

ผลก�รประเมนิร�ยกจิกรรม	เมือ่สิน้สดุแต่ละปีก�รศกึษ�บ้�นเรยีนชวนชืน่จะจดัทำ�เอกส�รร�ยง�นก�รจดัก�รศกึษ�ประจำ�ปี 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทร�บและนำ�ผลก�รประเมินก�รเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�เด็กต่อไป

	 คว�มสำ�เร็จและคว�มภ�คภูมิใจจ�กประสบก�รณ์ก�รจัดก�รศึกษ�ให้เด็กพิเศษที่ผ่�นม�	ได้แก่

	 ๑.	 ก�รจัดก�รศึกษ�ให้กลุ่มเด็กพิเศษบรรลุผลเป็นท่ีพึงพอใจของพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 และสร้�งคว�มมั่นใจ 

ให้บ้�นเรียนชวนชื่นมีคว�มเชื่อมั่นว่�	“เด็กพิเศษพัฒน�ได้”

	 ๒.	 บ้�นเรียนชวนชื่นตระหนักดีว่�ปัญห�ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน	ก�รแก้ไขและฝึกให้ผู้เรียนมีก�ร

พัฒน�ก�รต้องอ�ศัยคว�มอดทน	 รอคอยอย่�งใจเย็น	 และต้องร่วมมือกับพ่อแม่เป็นอย่�งดี	 พ่อแม่ต้องไม่เปรียบเทียบ

ลูกของตนกับลูกของคนอื่น	เชื่อมั่นและไว้ใจในระบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	มีคว�มเชื่อมั่นในตัวเด็ก	ทำ�ง�นประส�น

กันระหว่�งครอบครัว	หมอ	บ้�นเรียน	(ครู)	ก�รฝึกผู้เรียนต้องค่อยเป็นค่อยไป	ฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยคว�มอดทน	 

มรี�งวัลเป็นกำ�ลงัใจให้ผูเ้รยีน	ให้ผูเ้รยีนคุน้เคยกบัผูส้อนจนเกดิคว�มมัน่ใจในตวัคร	ูถ้�ยงัทำ�ไม่ได้ต้องใช้วธิเีปลีย่นเรือ่งใหม่	

เบีย่งเบนคว�มสนใจใหม่	ห�วธิสีอนใหม่	ๆ 	จนกระทัง่เป็นทีช่ืน่ชอบของผูเ้รยีนและผูเ้รยีนยอมรบั	เมือ่เข�ยอมรบัเข�กจ็ะมี

คว�มสขุ	สนกุสน�น	ต่ืนเต้น	สนใจและเปิดเผยคว�มส�ม�รถของตวัตนออกม�ให้เหน็และกจ็ะประสบคว�มสำ�เรจ็ได้ในทีส่ดุ

	 ๓.	 บ้�นเรียนชวนชื่นภูมิใจและมีคว�มสุขที่ส�ม�รถทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถต�มศักยภ�พที่สูงสุด

ของตนในก�รสื่อส�ร	 ก�รคิด	 ก�รแก้ปัญห�	 ก�รใช้เทคโนโลยี	 มีทักษะชีวิต	 รวมท้ังองค์ประกอบด้�นสติปัญญ�	 (IQ)	 

องค์ประกอบด้�นคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์	 (EQ)	 องค์ประกอบด้�นคว�มฉล�ดท�งจริยธรรม	 (MQ)	 องค์ประกอบด้�น 

คว�มส�ม�รถในก�รฟันฝ่�ปัญห�และอปุสรรค	(AQ)	มสีขุภ�พก�ยและสขุภ�พจติทีด่	ีมสีขุนสิยั	ดแูลตวัเองได้	หรอืพึง่พ�

ผู้อื่นให้น้อยที่สุดต�มศักยภ�พสูงสุดของตน
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๔๑ ครอบครัวกิตติอัมพานนท์

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

	 คุณพ่อณฐพล	 และคุณแม่นุชนรินทร์	 กิตติอัมพ�นนท์	 ประกอบอ�ชีพ

ธุรกิจส่วนตัว	 ขอจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�

ประถมศกึษ�ชลบรุ	ีเขต	๓	ให้กบัเด็กช�ยนภนต์	กติติอมัพ�นนท์	ตัง้แต่ภ�คเรยีนที	่๑ 

ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 น้องเคยเข้�เรียนชั้นอนุบ�ลที่โรงเรียนด�ร�สมุทร	 จนถึง 

ชัน้อนบุ�ล	๒	แต่เนือ่งจ�กน้องเป็นเดก็ทีมี่เดก็ทีมี่ควำมต้องกำรพเิศษมพีฒันำกำร

ไม่สมวยั	จงึเรยีนไม่ทนัเพ่ือน	บ่อยคร้ังทีเ่ป็นก�รรบกวนก�รเรยีนรูข้องเพือ่นร่วมห้อง 

และเป็นก�รย�กที่จะให้ครูดูแลเอ�ใจใส่ใกล้ชิดตลอดเวล�	 เมื่อกลับบ้�นคุณแม่

ต้องสอนเพ่ิมเติมอยู่เสมอ	 จึงคิดที่จะพ�ลูกไปเข้�เรียนโรงเรียนท่ีมีก�รจัดก�ร

ศึกษ�ให้เด็กพิเศษโดยเฉพ�ะ	 แต่ปร�กฏว่�โรงเรียนรับเด็กเต็มแล้วไม่ส�ม�รถ 

รบัเพ่ิมได้	จงึเป็นทีม่�ของคว�มคดิทีจ่ะจัดก�รศกึษ�โดยครอบครวัให้กบัลกู	คณุแม่ 

รู้จักก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจ�กเพื่อนที่จัดอยู่แล้ว	 คุณแม่ได้มีโอกำส 

พดูคยุกบัเพือ่นทีจ่ดักำรศกึษำแบบนี ้และไปปรกึษำขอข้อมลูค�ำแนะน�ำ จำกเจ้ำหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบกำรจดักำรศกึษำ 

โดยครอบครัวระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ใกล้บ้ำน	 เมื่อมีคว�มมั่นใจในระดับหนึ่ง	 จึงตัดสินใจพ�ลูกออกจ�กโรงเรียน	

และขอจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

	 จุดเริ่มต้นของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 คุณแม่ต้องจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของลูก	 โดยเจ้�หน้�ที ่

เขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�ได้แนะนำ�ให้พบกบัครจูมิ	โรงเรยีนวดัน�พร้�วซึง่มคีว�มรูเ้รือ่งก�รจดัก�รศกึษ�ให้เดก็พเิศษโดยเฉพ�ะ	

ครูจิมได้สอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก	ให้คำ�แนะนำ�	อธิบ�ยและชี้แจงร�ยละเอียดในก�รจัดทำ�แผนก�รศึกษ�	IEP	ซึ่งเป็น 

แผนก�รจัดก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคล	 พร้อมกับให้ดูตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รศึกษ�ร�ยบุคคล	 ในก�รจัดทำ�แผนก�ร

จัดก�รศึกษ�ให้ลูก	ห�กคุณแม่มีข้อสงสัยก็จะสอบถ�มขอคำ�ปรึกษ�	แนะนำ�	จ�กครูจิม	เมื่อทำ�แผนเสร็จก็จะส่งให้ครูจิม 

ตรวจและพจิ�รณ�	ก่อนจะนำ�เสนอเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เพือ่ขออนญุ�ตจดัก�รศกึษ�	แผนก�รจดัก�รศกึษ�ดงักล่�วได้รบัอนญุ�ต

และเริ่มจัดก�รศึกษ�ตั้งแต่เดือน	พฤษภ�คม	๒๕๕๙	เป็นต้นม�	

	 คณุแม่ยอมรบัว่� “มีควำมสขุ” ทีไ่ด้ดแูลลกูด้วยตนเองอย่ำงใกล้ชดิ และได้เหน็ว่ำลกูเรยีนรูอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 

มีพัฒนำกำรที่เหมำะสมกับตัวตนของลูก ดีใจม�ก	 ๆ	 ที่วันหนึ่ง	 เอ�นมให้ลูกดื่มก่อนนอน	 ซึ่งทำ�เป็นประจำ�ทุกวัน	 

ลูกพูดว่�	 “วันนี้นภนต์อ้วนแล้วไม่ต้องกินนม”	 พร้อมกับเอ�มือตีพุงตัวเองอย่�งอ�รมณ์ดีช่�งเป็นคำ�พูดที่ทำ�ให้รู้ว่� 

ลูกส�ม�รถคิดอย่�งเป็นเหตุเป็นผลแล้ว	นอกจ�กนี้	 ก�รที่มีครูจิม	 เป็นที่ปรึกษ�	ชี้แนะ	 เสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยง	 ช่วยให้

เกิดคว�มสบ�ยใจและมั่นใจว่�เดินม�ถูกท�งแล้วกับก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 และขอช่ืนชมครูจิมว่�น่�รักม�ก

เข้�ใจและดูแลช่วยเหลือเป็นอย่�งดี	 คุณแม่ได้สืบเส�ะห�แหล่งเรียนรู้จนพบว่�มีกลุ่มที่จัดก�รศึกษ�เล็ก	 ๆ	 กลุ่มหนึ่ง	 

ชือ่	กลุม่โมเสส	ซึง่จดัก�รเรียนรู้ทีเ่น้นคว�มสนใจของเดก็มกี�รจดักิจกรรมหล�กหล�ย	เรยีนสนกุ	เดก็ช�ยนภนต์	ได้ไปทดลอง

เรยีนประม�ณ	๒	สปัด�ห์	คณุแม่สงัเกตเหน็ลกูสนกุกบัก�รเรยีน	ดมูคีว�มสขุและลกูได้สงัคมด้วย	จงึสมคัรเข้�กลุม่	โมเสส	
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เดก็ช�ยนภนต์	จะเรยีนกบักลุม่โมเสส	ต้ังแต่เช้�ถงึเยน็ในวนัจนัทร์ถึงศกุร์	ซึง่มตี�ร�งเรยีนกำ�หนดไว้อย่�งชัดเจนในแต่ละวนั 

เมือ่กลบัถงึบ้�นจะเป็นหน้�ทีข่องคณุแม่จดักจิกรรมเสรมิเพิม่เตมิ	รวมทัง้วนัทัง้เส�ร์-อ�ทติย์ด้วย	กจิกรรมทีจ่ดัจะยดืหยุน่

โดยค�ำนึงถงึควำมพร้อมและควำมสนใจของลกู	บ�งกจิกรรมกม็กี�รกำ�หนดล่วงหน้�	บ�งกจิกรรมกส็อดคล้องเหม�ะกบั 

สถ�นก�รณ์เวล�นั้น	ๆ	มีทั้งกิจกรรมเกมออกกำ�ลังก�ย	เช่น	ขี่จักรย�น	ว่�ยนำ้�	 เตะบอล	กิจกรรมอ่�น-เขียนภ�ษ�ไทย	

กจิกรรมผ่อนคล�ย	เช่น	เล่นดนตร	ีเล่นท่องคำ�ศพัท์	และก�รเล่นอืน่	ๆ 	หรอืพ�ไปทศันศกึษ�นอกสถ�นทีต่�มแหล่งเรยีนรู ้

ต่�ง	 ๆ	 มีก�รฝึกทักษะ	 ต�มที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รจัดก�รศึกษ�	 ก�รกำ�หนดกิจกรรมของบ้�น	 ลูก	 ๆ	 จะมีก�รพูดคุย	

ปรึกษ�ห�รือร่วมกัน	ว่�ลูกสนใจอะไร	อย�กทำ�อะไร	แล้วช่วยกันกำ�หนดเป็น	theme	หรือบ�งครั้งคุณแม่ก็จะช่วยเสนอ

กิจกรรมที่เห็นว่�เหม�ะสม

	 ก�รจัดกิจกรรมหรือประสบก�รณ์ให้ลูก	คุณแม่เล่�ให้ฟังว่�	เป็นเรื่องละเอียดอ่อนม�กจะต้องคิดห�วิธีก�รว่� 

จะทำ�อย่�งไรลูกจึงจะเกิดก�รเรียนรู้ต�มที่ต้องก�ร ในขณะที่จัด ต้องวำงแผนตลอดเวลำว่ำควรท�ำอะไรก่อน-หลัง  

หำกไม่ได้ผลต้องคดิปรบัหำวธิกีำรอืน่ จงึเป็นช่วงเวล�ทีต้่องใช้ทัง้คว�มรู	้ผสมผส�นกบัปฏภิ�ณไหวพรบิ	และประสบก�รณ์ 

นอกจ�กน้ันก�รส่ือส�รกบัลกูกเ็ป็นเรือ่งสำ�คญัม�กในแต่ละครัง้แต่ละโอก�สหรอืแต่ละข้ันตอนว่�ควรจะพดูกบัลกูอย่�งไร	

หรือย�มเมื่อเกิดปัญห�	 เช่นลูกดื้อไม่ยอมทำ�จะจัดก�รหรือห�ท�งออกอย่�งไร	 ดังนั้น	 คุณแม่จึงต้องศึกษำหำควำมรู้ 

อยู่เสมอจ�กอินเทอร์เน็ต	พูดคุยกับเพื่อน	ๆ 	ปรึกษ�ห�รือขอคำ�แนะนำ�จ�กครูจิมบ้�ง	ตัวอย่�งเช่น	ก�รฝึกให้ลูกใส่เสื้อได้เอง

คุณแม่เริ่มคิดห�วิธีก�รฝึกลูก	 โดยเริ่มต้นฝึกก�รติดกระดุมให้ลูกก่อน	 ฝึกติดวันละเม็ด	 วันต่อ	 ๆ	 ไป	 ค่อย	 ๆ	 เพิ่มเป็น	 

๒	เม็ด	๓	เม็ด	ไปเรื่อย	ๆ	จนกว่�ลูกส�ม�รถติดกระดุมเองได้ทั้งตัว	ห�กลูกเกิดคว�มเบื่อหน่�ย	คุณแม่ก็จะต้องคิดห�วิธี

ก�รล่อหลอกต่�ง	ๆ	น�น�	และเป็นวิธีก�รไม่ซำ้�	ๆ	กัน	ขึ้นอยู่กับแต่ละสภ�วก�รณ์	ช่วงเวล�ที่ใช้ฝึกไม่ได้กำ�หนดต�ยตัว	

จะสังเกตคว�มพร้อมและผลที่ได้ว่�ลูกส�ม�รถทำ�ได้เพียงใด	บ�งทักษะก็ใช้ช่วงเวล�สั้น	ๆ 	บ�งทักษะก็ใช้เวล�พอสมควร

	 คณุแม่จะประเมินผลกำรเรยีนรูข้องลกูด้วยวธิกีำรสงัเกตพฒันำกำรของลกูเป็นส่วนใหญ่ว่�ส�ม�รถทำ�อะไร

ได้บ้�ง	เป็นไปต�มแผนก�รจดัก�รศกึษ�หรอืไม่ มีกำรเกบ็ผลงำนบ้ำง แต่ทีท่�ำสม�ำ่เสมอคือบนัทกึภำพเกบ็ไว้ ห�กพบว่� 

พัฒน�ก�รของลูกไม่เป็นไปต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�	 คุณแม่จะก�รปรับหรือเพิ่มกิจกรรมต�มคว�มเหม�ะสม	 หรือ 

อ�จเพิ่ม-ลด	ช่วงเวล�	ในก�รทำ�กิจกรรม	เมื่อจัดก�รเรียนก�รสอนครบ	๑	ปี	ครูจิมซึ่งได้รับมอบหม�ยจ�กเขตพื้นที่จะ

เป็นผู้ประเมินผล	ในก�รประเมินผล	จะประเมินทั้งด้�นวิช�ก�ร	พัฒน�ก�รและทักษะต่�ง	ๆ 	ต�มที่กำ�หนดไว้ในแผนก�ร

จดัก�รศกึษ�ร�ยบคุคล	หลงัจ�กทีม่กี�รตดิต่อนดัหม�ยกนัเรยีบร้อยแล้วคณุแม่จะพ�น้อง	ไปโรงเรยีนวดัน�พร้�ว	เพือ่รบั

ก�รประเมิน	ครูจิมได้สอบถ�มคุณแม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมและทักษะบ�งอย่�งประกอบก�รประเมิน	กำรประเมิน

ถือเกณฑ์กำรผ่ำนแต่ละทักษะ ร้อยละ ๘๐

	 ก�รจดัก�รศกึษ�ให้กบัลกูในครัง้นีค้ณุแม่ได้เรยีนรูว่้�กำรจดักจิกรรมหรอืประสบกำรณ์ให้ลกูเรยีนรู ้ทกุอย่ำง

ต้องผ่ำนกำรคิดออกแบบ และวำงแผนมำก่อน	 ถ้�ไม่ได้ผลต้องปรับไปต�มสถ�นก�รณ์สภ�พแวดล้อมอย่�งเหม�ะสม	 

ผูจั้ดก�รเรียนรู้ต้องศกึษ�	ค้นคว้�	ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องอยูเ่สมอก�รจดัก�รเรยีนรูท้ีเ่หม�ะสม	ต้องรูจ้กัและเข้�ใจลกูเป็นอย่�งดี

ก�รจดัก�รเรียนรู้ทีไ่ด้ผล	ต้องคำ�นงึถงึคว�มสนใจของลกูในช่วงเวล�นัน้	ๆ 	เดก็พเิศษสำมำรถพฒันำได้ ถ้ำเข้ำใจและดแูล

เอำใจใส่อย่ำงดกี�รแก้ไขพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์	มกี�รว�งแผนเป็นอย่�งด	ีและอ�จต้องใช้เวล�ในก�รปรบัพฤตกิรรม

ม�กน้อยไม่ต�ยตัว	ก�รฝึกทักษะลูกต้องใช้เวล�	ทำ�ยำ้�	ๆ	ซำ้�	ๆ	บ่อย	ๆ	ลูกก็จะทำ�ได้และควรต้องใช้วิธีก�รหล�กหล�ย 

ไม่จำ�เจ	ก�รได้ที่ปรึกษ�ที่มีคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�เด็กพิเศษมีคว�มสำ�คัญม�ก
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๔๒ ครอบครัววงศ์ทรัพย์อินทร์ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

	 คุณพ่อศร�วุฒิ	 วงศ์ทรัพย์อินทร์และคุณแม่น�งนวลนรี	 สวัสดิบุตร	 

เล่�ให้ฟังว่�น้องวงศ์ทรัพย์	 เคยเรียนที่โรงเรียนวรรณสว่�งจิต	 จังหวัดกรุงเทพฯ	

ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๑	และระดับชั้นประถมศึกษ�	ปีที่	๒	ต่อม�ครอบครัว

พบว่ำลูก มีควำมถนัดด้ำนกีฬำ “แบดมินตัน”	 จึงได้ขออนุญ�ตจัดกำรศึกษำ 

โดยครอบครวัในลกัษณะครอบครวัเดีย่ว	แต่มีก�รเข้�ร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัหรอื 

กลุ่มครอบครัวอื่น	ๆ	ก�รจัดเวล�เรียนเป็นช่วงชั้น	ในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๓	

ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	ใช้ชื่อบ้�นเรียน	“วงศ์ทรัพย์อินทร์”	ปัจจุบันน้องกำ�ลังศึกษ�

ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๖	

	 เหตุผลในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ม�จ�กควำมเป็นห่วงและ

ควำมรกัทีม่ต่ีอลกู และจดักำรศกึษำตำมควำมต้องกำรของลกู	ทัง้นีส้บืเนือ่งจ�ก	

“เด็กหญิงวงศ์ทรัพย์”	 เริ่มเล่นกีฬ�ประเภทแบดมินตัน	 ตั้งแต่อ�ยุหนึ่งขวบเศษ	 

จนกระทั่งเข้�เรียนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 จนถึงระดับช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 ๒	 ในระหว่�งอยู่ในโรงเรียน	 

“เดก็หญิงวงศ์ทรัพย์”	ต้องฝึกซ้อมแบดมนิตันกบัผูฝึ้กสอน	ทกุวนั	วนัละ	๒	ชัว่โมง	โดยจะเริม่ฝึกซ้อมตัง้แต่เวล�	๑๖.๓๐	น. 

ถึง	 ๑๗.๓๐	น.	 และฝึกซ้อมเดี่ยวตั้งแต่เวล�	 ๑๘.๐๐	น.	 ถึง	 ๒๐.๐๐	น.	 เป็นเช่นนี้ทุกวัน	 ครอบครัวโดยเฉพ�ะคุณแม่ 

เร่ิมมองเหน็ก�รดำ�เนนิชวีติประจำ�วนัของลกู	ต้องต่ืนนอนแต่งตวัข้ึนรถไปโรงเรยีนตัง้แต่เวล�	๐๖.๑๐	น.	เข้�เรยีนต�มปกติ

คุณแม่ต้องไปรับลูกออกจ�กโรงเรียนก่อนที่โรงเรียนจะเลิกทุกวัน	เนื่องจ�กต้องนำ�ลูกไปฝึกซ้อม	แบดมินตันกับผู้ฝึกสอน	

จนเกิดคำ�ถ�มของคุณครูว่�ทำ�ไมคุณแม่ต้องม�รับลูกก่อนโรงเรียนเลิกทุกวัน	 แม่เริ่มมองเห็นว่�ก�รดำ�เนินชีวิตของลูก 

ต้องดำ�เนินชวีติเป็นไปต�มต�ร�งแน่นม�กคอืตืน่แต่เช้�	ไปโรงเรยีน	ฝึกซ้อมทำ�ก�รบ้�น	กว่�จะได้เข้�นอนเวล�เกอืบ	๒๒.๓๐	น. 

เป็นเช่นนี้ทุกวัน	 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๑	 จนถึงช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 ๒	 จึงเกิดคว�มสงส�รลูก	 และถ�มตนเองว่�	 

“...ถ้�เร�รักลูกเร�ควรเปิดโอก�สให้ลูกได้เลือกว่�ลูกอย�กทำ�อะไร?”	โดยใช้คำ�ถ�ม	ถ�มลูกว่�	“...ลูกอย�กเป็นนักกีฬ�

หรืออย�กเรียนหนังสือ”	แม่จะได้จัดก�รเวล�ต�มที่ลูกต้องก�รเพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสม	ลูกตอบว่�	“...ลูกต้องก�รเป็น

นักกีฬ�อ�ชีพ”	แม่จึงเสนอแนวคิดว่�	“ถ้�ลูกต้องก�รเป็นนักกีฬ�อ�ชีพ	แม่จะจัดก�รศึกษ�แบบ	Home	school	ให้ลูก	

ลูกจะเอ�หรือไม่	ลูกจะได้มีเวล�เรียนเลข	เรียนภ�ษ�อังกฤษ	และวิช�อื่น	ๆ	ตลอดจนมีเวล�ในก�รฝึกซ้อมแบดมินตันได้

ม�กขึ้น”	 ลูกตอบตกลงเรียนแบบ	Home	 school	 ครอบครัวจึงเริ่มดำ�เนินก�รขออนุญ�ตและดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�	 

ในระดับชัน้ประถมศกึษ�ปีที	่๓	ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๘	โดยมจีดุมุง่หม�ยต้องกำรให้ลกู เป็นนกักฬีำทมีชำตหิรอืนกักฬีำอำชพี

 ครอบครวัเป็นผู้จัดท�ำแผนกำรจัดกำรศกึษำด้วยตนเอง แล้วนำ�เสนอให้เขตพืน้ทีพ่จิ�รณ�	สำ�นกัง�นเขตพืน้ที่

ก�รศึกษ�เสนอแนะให้ปรับเป็น	๘	กลุ่มส�ระ	ครอบครัวชี้แจงว่�ในก�รดำ�เนินชีวิตจริง	ของคนเร�ไม่ได้แยกส่วนเป็นวิช�	

แต่	๘	กลุม่ส�ระจะผสมกลมกลนือยูใ่นนัน้อยูแ่ล้ว	จงึขอเขยีนแผนกำรจดักำรศกึษำเป็นลกัษณะแบบกลุม่ประสบกำรณ์
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ที่เน้นแบดมินตันเป็นแกน บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง และในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ก็จะอิงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต�มข้อเสนอแนะของเขตพื้นท่ี	 เช่น	 ก�รเรียนรู้เรื่อง	 “คว�มสำ�คัญของชุมชน”	 ก็จะอิงกับ

ส�ระก�รเรียนรู้สงัคมศกึษ�	ก�รเรยีนรูเ้รือ่ง	“ก�รเกดิกล�งวนั-กล�งคนื”	กจ็ะองิกบัส�ระก�รเรยีนรู	้วทิย�ศ�สตร์	เป็นต้น	

นอกจ�กน้ีมีก�รปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวช้ีวัดไปสู่ก�รปฏิบัติ	 โดยจัดให้มีแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ท่ีมุง่เน้นด้�นกฬี�	“นักแบดมนิตันทมีช�ติ”	และ	“นักแบดมนิตนัอ�ชพี”	ผสมผส�นบรูณ�ก�รกบัส�ระก�รเรยีนรูแ้กนกล�ง 

กับกลุ่มประสบก�รณ์	

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนคุณแม่เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรเรียนรู้ และนอกจ�กนั้นครอบครัวมีก�ร 

จดัหำโค้ช ครทูีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถพเิศษมำสอนตัวต่อตัว วชิำทีส่อนได้แก่ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ 

เป็นต้น ส่วนกระบวนก�ร	วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้	 และจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนต�มคว�มสนใจของผู้เรียน	มีกำรก�ำหนด

ตำรำงกจิกรรมกำรเรยีนรูร่้วมกนัระหว่ำงผูฝึ้กซ้อม ครทูีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถพเิศษ	มกี�รดำ�เนนิกจิกรรมก�รเรยีนรู้

เป็นไปต�มแผนก�รจดัก�รเรยีนรู	้ทีก่ำ�หนด	มกีำ�หนดเวล�เรยีนหรอืต�ร�งเรยีน.ในแต่ละวนัโดยผูฝึ้กสอนจะเป็นผูก้ำ�หนด	

ส่วนก�รเรียนหรือกิจกรรมอื่น	ๆ	จะเป็นไปต�มคว�มสนใจหรือคว�มต้องก�รของลูกบ�งครั้งอ�จไม่สอดคล้องกับต�ร�ง 

ทีก่ำ�หนดแต่กจิกรรมทัง้หล�ยจะสอดคล้องกบัแผนก�รจดัก�รเรยีนรูท่ี้กำ�หนดไว้	นอกจ�กนีค้รอบครวัมคีวำมต้องกำรเน้น 

เป็นพิเศษ คือ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทั้งนี้เพื่อต้องกำรให้ลูกมีทักษะสำมำรถสื่อสำร จัดท�ำรำยงำนผลงำน 

ของตนเองเพือ่น�ำเสนอขอรับกำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนหรอืสถำนประกอบกำร	อืน่	ๆ 	มกี�รเรยีนรูร่้วมกลุม่ครอบครวัอืน่	ๆ  

มีก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์	ห�แนวท�งก�รแก้ปัญห�ร่วมกัน	มีก�รพ�ลูกไปศึกษ�ต�มแหล่งเรียนรู้ต่�ง	ๆ	ต�มที่ลูก

สนใจ	เช่น	สโมสรแบดมินตันต่�ง	ๆ	พิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์	พิพิธภัณฑ์แมลง	พิพิธภัณฑ์ไดโนเส�ร์	เป็นต้น

	 ก�รจัดบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมภ�ยในครอบครัว	 มีก�รจัดแหล่งเรียนรู้ไว้ต�มมุมต่�ง	 ๆ	 ของบ้�น	 

มมุหนงัสอืประเภทต่�ง	ๆ 	ต�มคว�มสนใจ	และคอมพิวเตอร์	สิง่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	ซึง่พบว่�ผูเ้รยีน

เป็นคนชอบอ่�นหนงัสอื	ส�ม�รถนำ�เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	ม�ใช้ประกอบในก�รศกึษ�ค้นคว้�	และก�รเรยีนรูด้้วยตนเอง

ต�มคว�มสนใจมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รสืบค้นห�คว�มรู้เพิ่มเติม	 นอกจ�กนี้ยังมีมุมผลงำน ชิ้นงำน Portfolio 

ภำพถ่ำย ตลอดจนหลกัฐำนร่องรอย กำรประเมนิผล ควำมส�ำเรจ็ ควำมก้ำวหน้ำในกำรจดักำรเรยีนรู ้ส่วนบรรย�ก�ศ

ก�รเรียนรู้ภ�ยนอก	ครอบครัวมีก�รพ�ผู้เรียนไปเรียนรู้ต�มสโมสรต่�ง	ๆ 	และแหล่งเรียนอื่น	ๆ 	ต�มคว�มสนใจ	มีกำรน�ำ

ผู้เรียนไปศึกษำเรียนรู้จำกครูผู้ฝึกซ้อม“แบดมินตัน”และเรียนรู้จำกครูสอนพิเศษวิชำภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์  

ทุกวัน	 ยกเว้นบ่�ยวันเส�ร์และวันอ�ทิตย์	 นอกจ�กนั้นมีก�รเรียนรู้จ�กสโมสร	 “แบดมินตัน”	 เครือข่�ย	 กลุ่มบ้�นเรียน	

สถ�นที่แหล่งเรียนรู้	 พิพิธภัณฑ์แมลง	 พิพิธภัณฑ์ไดโนเส�ร์	 พิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์	 พ�ลูกไปศึกษ�วิถีชีวิตก�รทำ�น�	 

เลี้ยงคว�ย	เลี้ยงม้�	ที่บ้�นคุณปู่	คุณย่�จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	

	 ในส่วนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู ้อิงตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำที่ก�ำหนดไว้ ในลักษณะของ 

กลุม่ประสบกำรณ์ มกี�รนำ�ผลก�รประเมินไปพฒัน�คว�มก้�วหน้�ในก�รเรยีนรูข้องลูกทกุด้�นตลอดเวล�	กำรประเมิน

จะเกิดขึ้นระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ	 และส�ำหรับวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ครอบครัวใช้วิธี

กำรตั้งค�ำถำมแบบปลำยเปิด	 เปิดโอก�สให้ลูกได้ตอบพร้อมแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งมีเหตุผล	 ก�รสังเกต	 พฤติกรรม	 

ก�รสอบถ�ม	ก�รพิจ�รณ�ผลง�น	ชิน้ง�น	แฟ้มสะสมง�น	ก�รประเมินมลีักษณะประเมินต�มสภ�พและสถ�นก�รณจ์ริง 
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ไม่มีกำรก�ำหนดค่ำคะแนนหรือเกรด และไม่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรวัดและประเมินแต่กำรประเมินผลผู้เรียน

เกดิขึน้ตลอดเวลำ แต่จะมกีำรรำยงำนผลกำรประเมนิตำมสภำพจรงิ ประกอบแฟ้มสะสมงำน	มกี�รใช้คำ�ถ�มลกัษณะ

ปล�ยเปิด	ในก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของลูกทุกเรื่อง	ฝึกให้ลูกมีทักษะในก�รคิด	ฝึกก�รอธิบ�ย	สื่อส�ร	แสดง

คว�มคิดเห็น	 อย่�งมีเหตุผล	 ตลอดจนมีก�รฝึกให้สรุปสิ่งที่เรียนรู้อยู่เสมอ	 ครอบครัวกล่�ว่�	 “ก�รแสดงคว�มคิดเห็น 

อย่�งมเีหตผุลในก�รตอบคำ�ถ�มจะเป็นก�รสะท้อนศักยภ�พในก�รเรยีนรูข้องลกูได้”	และห�กพบว่�	ก�รแสดงคว�มคดิเหน็	

หรือเหตผุลประกอบก�รตอบคำ�ถ�มไม่ถกูต้องเป็นทีพ่อใจ	กจ็ะใช้ก�รเรยีนรูร่้วมกนัระหว่�งแม่และลกูในก�รค้นห�คว�มรู	้ 

ข้อเท็จจริงม�อธิบ�ยประเด็นคำ�ถ�ม	มีกำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนผลที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพประสบกำรณ์ ที่ลูกได้

รับในระหว่�งก�รจัดก�รเรยีนรู	้ตลอดจนขัน้ตอนวธิกี�ร	ในก�รดำ�เนนิก�รจดัก�รศกึษ�ก�รส่งเสรมิสนบัสนนุ	ก�รรวบรวม

ผลง�น	ภ�พถ่�ย	ตลอดจนหลักฐ�นร่องรอยก�รเรียนรู้และผลก�รประเมินของครอบครัว	ส่งมอบให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�	เพื่อขอเข้�รับรับก�รประเมินคุณภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่	

	 คว�มสำ�เร็จที่เกิดขึ้นได้น้ันเกิดจ�กพ่อ-แม่	 และลูกมีคว�มตั้งใจจริง	 ในก�รส่งเสริม	 สนับสนุนให้ลูกได้รับ 

ประสบก�รณ์ตรง	 และปฏิบัติจริง	 เมื่อตอนที่ลูกอ�ยุ	 ๑๐	 ขวบ	 ได้ส่งลูกไปเข้�ค่�ยฝึกซ้อม	 ห�ประสบก�รณ์ด้�นกีฬ� 

“แบดมินตัน”	 ที่ประเทศอินโดนีเซีย	 กลับจ�กอินโดนีเซีย	 ส่งไปอยู่ท่ีประเทศม�เลเซีย	 โดยไปลำ�พังตัวคนเดียว 

ทัง้	๒	ประเทศ	ส่ิงทีค้่นพบในตวัลกูอกีประก�รหนึง่คอื	ลกูสำมำรถสือ่สำร สร้ำงเครอืข่ำย กบัเพ่ือน ๆ  ซึง่เป็นชำวต่ำงชำติได้  

ลกูสำมำรถช่วยเหลอืตนเองได้ ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งกำรกนิอำหำร กำรแต่งกำย ต้องซกัผ้ำเอง ปรงุอำหำรรบัประทำนเองได้ 

ซึง่ประสบกำรณ์ในกำรปรงุอำหำร และซกัเสือ้ผ้ำเองได้น้ันคุณแม่ได้สอนและเรียนรู้จ�กก�รปฏบัิตจิริงก่อนหน้�ทีจ่ะเดนิท�ง 

ไปต่�งประเทศ	 ปัจจุบันลูกอ�ยุ	 ๑๒	 ปี	 ได้นำ�เสนอผลง�น	 Profile	 และ	 Portfolio	 ของลูกไปนำ�เสนอเพื่อขอรับก�ร

สนบัสนนุ	และได้รบัเงินจ�กผูม้อีปุก�รคุณ รำยได้ของลกูปัจจบุนัประมำณเดอืนละ ๒๐,๐๐๐ บำท “ก�รนำ�เดก็ออกม�ทำ� 

Home	school	อย่�งตัง้ใจ	คดิ	ฝึกฝน	ทำ�อะไรจรงิ	ๆ 	กจ็ะประสบคว�มสำ�เรจ็ได้”	ครอบครวับ้�นเรยีน“วงศ์ทรพัย์อนิทร์” 

กล่�วด้วยคว�มภ�คภูมิใจ	 พร้อมทั้งให้ข้อคิดว่�	 “คว�มสำ�เร็จ	 ท่ีเกิดข้ึนเกิดจ�กคว�มม�นะพย�ย�มฝึกฝนทักษะ	 

อย่�งไม่ย่อท้อ	นำ�ข้อบกพร่องม�ปรบัปรงุแก้ไขตลอดเวล�	จะเป็นพลงัในก�รนำ�พ�ให้ลกูถงึจดุประสงค์หรอืเป้�หม�ยได้สง่�ง�ม” 

	 ปัญห�ด้�นจุดเน้นเป้ำหมำยของลกู คอืกำรนกักฬีำในประเทศไทยใช้เงนิทนุสงูมำก	ยกตวัอย่�งเช่น	ค่�ใช้จ่�ย

ในก�รจ้�งโค้ชม�สอน	“แบดมนิตนั”	ให้ลกู	ชัว่โมงละ	๓๕๐	บ�ท	ฝึกซ้อมวนัละ	๕	ชัว่โมง	ค่�เช่�คอร์ดซ้อม	“แบดมนิตนั”	

ชั่วโมงละ	๑๕๐	บ�ท	วันละ	๕	ชั่วโมง	และค่�จ้�งครูม�สอนพิเศษม�สอนภ�ษ�อังกฤษ	และวิช�อื่น	ๆ	คิดแล้วร�ยจ่�ย

ค่อนข้�งสงูม�ก	ปัญห�ด้�นก�รจัดก�รเรยีนก�รสอน	พ่อ-แม่สอนลกูไม่เหมอืนครสูอนลกู	จะเป็นอะไรทีย่�กม�กเนือ่งจ�กม	ี

คำ�ว่�	“อ�รมณ์”	เข้�ม�เกี่ยวข้อง	พ่อ	แม่	ลูก	ต้องมีสติ	หนักแน่น	คุยกันด้วยเหตุและผล	เนื่องจ�กบ�งครั้งลูก	ไม่ยอมฟัง 

มีก�รโต้แย้ง	มีอ�ก�รไม่สนใจ	พ่อ-แม่	ต้องทำ�ตัวเป็นทั้งเพื่อ	พี่	น้อง	คนรับใช้	ทุกอย่�ง
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๔๓ ครอบครัวฉัตรภัทรไชย 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

	 ครอบครัว	 “ฉัตรภัทรไชย”	 โดยบิด�น�ยธงกช	 ฉัตรภัทรไชย	 ม�รด� 

น�งนพธ�ร	หวังไพสิฐ	วุฒิท�งก�รศึกษ�	ป.ตรี	อ�ยุ	๔๑	ปี	อ�ชีพช่�งภ�พอิสระ	 

ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ให้กับบุตร	 คือเด็กหญิงชน�ทิศ	

ฉัตรภัทรไชย	ระดับชั้นอนุบ�ล	๒	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙	ผู้เรียน

เคยเรียนที่โรงเรียน	 YMCA	กรุงเทพฯ	 ระดับชั้นอนุบ�ล	๑	ปัจจุบันจัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัว	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๑-๖

	 เดิมทีไม่ได้คิดเช่นนี้	 นำ�ลูกเข้�โรงเรียนโดยเลือกโรงเรียนที่คิดว่�ดีที่สุด	

เหม�ะสมทีส่ดุ	สำ�หรบัลกูให้ลกูเข้�เรยีนโรงเรยีนก�รศกึษ�ท�งเลอืก	ซึง่จดัก�รเรยีน

ก�รสอนต�มแนวคิดของ	Montessori	ปัญห�ก็คือ	ลูกต้องตื่นขึ้นรถตู้ไปโรงเรียน

เวลำ ๐๕.๓๐ น. นับว่ำเช้ำมำกส�ำหรับเด็ก บ่อยครั้งที่น้องร้องไห้	งอแง	และครู

ก็มักจะฟ้องแม่ว่ำลูกไม่ยอมนอนกลำงวันและอีกประเด็นหนึ่งคือก่อนหน้�ที่จะ

นำ�ลูกไปเข้�โรงเรียนพบว่�ลูกมีพัฒน�ก�รที่ดีทุก	ๆ	ด้�น	แต่หลังจ�กนำ�ลูกไปเข้�โรงเรียนแล้ว	พบว่�	พัฒนำกำรต่ำง ๆ 

ของหดหำยลง	 ลูกมีปัญห�ขออนุญ�ตครูไปปัสส�วะบ่อยม�กกลับเข้�ม�ถึงห้องไม่ถึง	 ๑	 น�ที	 ก็ขออนุญ�ตไปห้องนำ้� 

โดยบอกว่�ปวดปัสส�วะอีก	พฤตกิรรมของลกูเป็นเช่นน้ีทุกวนั	วนัละเป็นสบิสบิครัง้ท้ังท่ีบ้�นและท่ีโรงเรยีน	อ�ก�รท่ีเป็นเช่นน้ี	 

แม่เฝ้�สงัเกตพฤตกิรรมของลกูเพือ่ค้นห�ส�เหตุ	และในทีส่ดุกพ็บว่�เรือ่งนีม้�จ�กก�รทีล่กูมอีำกำรวติกกงัวล	แม่ใช้คว�มรู้ 

เทคนิควิธีก�ร	 ในก�รบำ�บัดรักษ�ลูก	 ใช้เวล�บำ�บัด	 ๒-๓	 เดือน	 กว่�จะรักษ�ให้ห�ยได้	 หลังจ�กนั้นก็พบลูกมีปัญหำ 

อีกอย่ำงหนึ่งของลูกก็คือเรื่องกำรเจ็บป่วย	คว�มเป็นจริงลูกมีสุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง	ไม่มีโรคประจำ�ตัวใด	ๆ	แต่พอลูก

ไปโรงเรียนกลับพบว่�ลูกป่วยบ่อยม�ก	แม่ต้องพ�ลูกไปโรงพย�บ�ลเป็นประจำ�จนในที่สุดคุณครูก็บอกว่�	ทำ�ไมไม่ให้ลูก

ไปโรงเรยีน ลกูขำดเรยีนบ่อยมำก เกรงว่ำพฒันำกำรด้ำนต่ำง ๆ  ของลกูจะไม่ทนัเพือ่น	แต่เร�ซึง่เป็นแม่	มองว่�สขุภ�พ

ของลูกสำ�คัญกว่�	จึงเกิดปัญห�ค้�นกับครู	ในที่สุดจึงตัดสินใจจัดก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

	 เหตุผลในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 สืบเนื่องจ�กแม่เป็นนักจิตวิทยำบ�ำบัดอยู่โรงพยำบำล มีหน้�ท่ี 

บำ�บัดรักษ�ผู้ป่วยเด็กเล็กเกี่ยวกับด้�นจิตวิทย�แก่เด็กพิเศษท่ีมีอ�ยุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง	 ๖	 ขวบ	 จ�กประสบก�รณ ์

ดังกล่�วทำ�ให้เชื่อว่�เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน	 กรณีก�รพัฒน�เด็กพิเศษผู้บำ�บัดต้องทำ�แผนพัฒน�ก�รเป็นร�ยบุคคล

และแผนพัฒน�ก�รแต่ละแผนไม่มีคว�มเหมือนกันเลย	ด้ำนกำรศึกษำก็เช่นเดียวกัน ต้องจัดท�ำแผนพัฒนำกำร 

เป็นรำยบุคคล เดก็แต่ละคนจะมคีวำมแตกต่ำงกนัไม่เหมอืนกนั	ก�รจดัก�รเรยีนรู	้หรอืจดัประสบก�รณ์	ต้องตอบสนอง

คว�มต้องก�ร	 เสริมสร้�งให้เด็กได้มีพัฒน�ก�รในทุก	 ๆ	ด้�นเป็นร�ยบุคคล	ซึ่งประเด็นนี้ก�รศึกษ�ในระบบไม่ส�ม�รถ

ทำ�ให้ได้แต่ก�รศึกษ�	โดยครอบครัวส�ม�รถทำ�ได้	
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	 ครอบครัวมีจุดมุ่งหม�ยต้องกำรให้ลูกมีสุขภำพดี แข็งแรง มีพัฒนำกำรที่ดี สมบูรณ์ มีคุณภำพในทุกมิติ คือ

ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สงัคมและสตปัิญญำ และได้เรยีนรูอ้ย่ำงเต็มศักยภำพ ดังนัน้ครอบครวัจงึเป็นผูจ้ดัท�ำแผนกำรจดั 

กำรศึกษำด้วยตนเอง และมีกำรร่วมกับครอบครัวอื่น ๆ  ที่จัดอยู่ก่อนแล้ว	เป็นผู้ให้ก�รแนะนำ�	เป็นแผนที่เน้นกิจกรรม

ที่พัฒน�ก�รเพื่อเตรียมคว�มพร้อม	ด้�นร่�งก�ย	อ�รมณ์	สังคมและสติปัญญ�	ทั้ง	๔	ด้�น	เพร�ะลูกอยู่ในระดับอนุบ�ล	

กิจกรรมมีลักษณะตอบสนองพัฒน�ก�รของลูกในทุกมิติด้วยตัวของกิจกรรมเอง

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ เนื่องจ�กลูกอยู่ในระดับอนุบ�ล	 เป็นเด็กปกติไม่ได้ 

เป็นเดก็พิเศษ	ยงัไม่มกี�รค้นห�คว�มต้องก�ร	หรอืคว�มสนใจพเิศษของลกู	กจิกรรมทีจ่ดัเน้นพฒัน�ก�รสร้�งคว�มพร้อม 

ด้�นร่�งก�ย	อ�รมณ์	สังคมและสติปัญญ�	แต่ละกิจกรรมจะบูรณำกำรทุกด้ำนเข้ำด้วยกันไม่ได้เน้นหรือแยกส่วนเป้ำหมำย

จัดหนักด้ำนใดด้ำนหนึ่ง	แต่เมื่อจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นพัฒน�ก�รทั้ง	๔	ด้�น

เป็นธรรมช�ติของกิจกรรม	 ตอบสนองพัฒน�ก�รของลูกในทุกมิติด้วยตัวของกิจกรรมเอง	 อนึ่ง	ทุกครั้งหลังกำรจัด

กิจกรรม ครอบครัวมีกำรเก็บหลักฐำนร่องรอยกำรเรียนรู้ จัดเก็บในรูปของภำพถ่ำยที่ได้จำกกำรเล่นเป็นกำรเล่นที่มี

ควำมหมำยหรอืกำรเข้ำร่วมกจิกรรมก�รแสดงบนเวทใีนโอก�สต่�ง	ๆ 	ผลง�นทีแ่สดงถงึพฒัน�ก�รเช่นภ�พว�ดระบ�ยส ี

ผลง�นจ�กก�รปั้นดินนำ้�มัน	 ผลง�นที่ได้จ�กก�รทำ�แบบฝึกต่�ง	 ๆ	 ก�รเผยแพร่และรวบรวมผลง�น	 ชิ้นง�น	 หลักฐ�น 

ร่องรอยก�รเรียนรู้	ภ�พถ่�ยหลักฐ�นก�รเข้�ร่วมหรือก�รปฏิบัติกิจกรรมต่�ง	ๆ	โดยจัดเก็บและแสดงไว้ใน	Facebook	

และเป็นไฟล์	พร้อมที่จะเข้�รับก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 ก�รจัดบรรย�ก�ศ	และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	พบว่�ครอบครัวมีก�รจัดบรรย�ก�ศ	และ

สภ�พแวดล้อม	ภ�ยในบ้�น	มีมุมต่�ง	ๆ	มีตู้หนังสือของพ่อแม่	(พ่อ-แม่ชอบอ่�นหนังสือ)	และตู้หนังสือของลูก	ที่ม�ของ

หนงัสอืพ่อ-แม่	จดัซือ้ให้ต�มคว�มต้องก�รของลกู	หนงัสอืส่วนมำกจะเป็นหนงัสอืกำร์ตูน	โต๊ะหนงัสอืลกู	โต๊ะคอมพวิเตอร์	

และโต๊ะทำ�ง�นของแม่จะอยูด้่วยกนั	ก�รนำ�ผูเ้รยีนไปศกึษ�เรยีนรูจ้�กญ�ต	ิกลุม่บ้�นเรยีนในเครอืข่�ย	สถ�นท่ีแหล่งเรยีนรู้ 

ตลอดจน	ร�ยง�นผลก�รประเมินตนเอง	ร่องรอยคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รเรียนรู้ของครอบครัว	

 กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ของครอบครัวเกิดข้ึนได้ตลอดเวลำท่ีจัดกิจกรรม	 โดยก�รสังเกตจ�กก�ร

ปฏิบัติกิจกรรมของพ่อ-แม่	ลักษณะกำรประเมินเป็นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ ท้ังนี้เพ่ือให้ผลงำนท่ีได้จำกกำรปฏิบัติ

กิจกรรมของลูกครอบคลุมพัฒนำกำรของลูกในทุกมิติ และเพื่อให้กิจกรรมประสบคว�มสำ�เร็จเป็นไปต�มเป้�หม�ย 

ที่กำ�หนด	
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๔๔ ครอบครัวหวังไพสิฐ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 เหตุผลในก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวัหวงัไพสฐิ	ได้แก่	เรือ่งกำรเดนิทำง 

เนื่องจำกลูกต้องตื่นนอนเวลำ ๐๔.๓๐ น.	 อ�บนำ้�	 แต่งตัว	 ข้ึนรถตู้ม�โรงเรียน 

เวล�	๐๕.๓๐	น.	ลูกสอบได้ลำ�ดับที่	๒๔-๒๕	จ�กจำ�นวนนักเรียน	๒๕	คน	จึงเกิด

คำ�ถ�มว่�ลูกเป็นเช่นนี้ได้อย่�งไรทั้ง	 ๆ	 ที่ลูกเป็นคนเรียบร้อย	 ไม่เกเร	 ไม่ก้�วร้�ว	 

แต่พอพ่อและแม่สอนไม่ว่�จะเป็นวชิ�คณติศ�สตร์	หรอืวชิ�ภ�ษ�ไทย	มกัจะมปัีญห�

กันแทบทุกครั้ง	โดยเฉพ�ะวิช�ภ�ษ�ไทย	พบว่�ลูกอ่ำนไม่ได้ ไม่เข้ำใจเรื่องที่อ่ำน 

จงึย้อนกลับม�พิจ�รณ�พฤติกรรมของลกูเพือ่ค้นห�คว�มผดิปกต	ิพบว่�ลกูไม่ชอบ

เรียนหนังสือ ปฏิเสธกำรเรียนรู้ มีลักษณะดื้อเงียบ	 ในที่สุดต้องนำ�ลูกออกจ�ก

ระบบโรงเรียนม�จดัก�รศกึษ�ด้วยตนเอง	แต่อย่�งไรกต็�มพบว่�ลกูมจีดุเด่นคอืลกู

ส�ม�รถเข้�กับคนอื่น	ๆ	ได้ดี	ไม่ว่�จะเป็นเด็กที่มีอ�ยุน้อยกว่�	หรือม�กกว่�	หรือ

ผู้ใหญ่	 เข�ส�ม�รถเลี้ยงน้องได้	ส�ม�รถทำ�กิจกรรมร่วมกับคนอื่น	ๆ	 ได้	ชื่นชอบ 

ด้�นกีฬ�	 ฟันด�บ	 กระบี่	 และกระบอง	ครอบครัวต้องกำรให้ลูกมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีประสบกำรณ์ด้ำนทักษะ

ชีวิตที่ดี สำมำรถด�ำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่ำงมีคุณภำพ และสำมำรถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ ครอบครัวจึงได้มอบหม�ย

ให้ผู้จัดก�รศึกษ�คือ	คุณนพธ�ร	หวังไพสิฐ	ปัจจุบันอ�ยุ	๓๘	ปี	วุฒิท�งก�รศึกษ�ปริญญ�โท	อ�ชีพแม่บ้�น	มีศักดิ์เป็นอ� 

ของเด็กช�ยนทกช	หวังไพสิฐ	เคยเรียนที่โรงเรียนพรประส�ทวิทย�	กรุงเทพฯ	ระดับชั้น	ป.๔	ได้ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัว	ระดับชั้น	ป.๕-๖	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙	ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	

กรุงเทพมห�นคร	ปัจจุบันกำ�ลังศึกษ�ชั้น	ป.๖

 แผนกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั ของครอบครวับ้�นเรยีน“หวงัไพสฐิ”	เป็นผูด้ำ�เนนิก�รจดัทำ�ด้วยตนเอง	

โดยศึกษ�ค้นคว้�และประส�นคว�มร่วมมือกับเครือข่�ยบ้�นเรียนร่วมกับครอบครัวอื่น	ๆ	ที่จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 

แบบ	 STEM	 อยู่ก่อนแล้วเป็นผู้ให้ก�รแนะนำ�	 และนำ�ม�ปรับปรุงเป็นของตนเอง	 เป็นแผนกำรจัดกำรศึกษำแบบ 

กลุม่ประสบกำรณ์ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรยีนรูท่ี้บรูณำกำรระหว่ำงกำรด�ำเนนิวถิชีวีติจรงิ	กบัวชิ�วทิย�ศ�สตร์	(Science) 

เทคโนโลยี	 (Technology)	วิศวกรรมศ�สตร์	 (Engineering)	และคณิตศ�สตร์	 (Mathematics)	หรือที่เรียกว่�	STEM	

เน้ือห�ก�รเรียนรู้เป็นก�รผสมผส�น	 ต�มคว�มเหม�ะสมเป็นแกนหลัก	 เน้นพัฒน�ก�รของลูกในทุกมิติ	 รูปแบบ 

กำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั จัดแบบครอบครวัเดีย่ว มกีำรเข้ำร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวัอืน่ ๆ  

โดยมเีหตผุลเพือ่ต้องกำรพฒันำศกัยภำพของลกูให้เตม็ศกัยภำพและตรงตำมควำมต้องกำรของลกู	มกี�รเข้�ร่วมกจิกรรม 

โดยนำ�ลูกไปเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มบ้�นเรียนและครอบครัวอื่น	 ๆ	 ครอบครัวบ้�นเรียน	 “หวังไพสิฐ”	 กำ�หนดเป้�หม�ย 

คว�มสำ�เร็จและเน้นคุณภ�พที่สอดคล้องกับพัฒน�ก�รในด้�นต่�ง	ๆ	ของลูกเป็นหลัก	
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	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ของครอบครัวเป็นแบบบูรณ�ก�ร	 ก�รดำ�เนินชีวิตจริงผสมผส�นร่วมกับ	 STEM	 (Science	

Technology	 Engineering	Mathematics)	 โดยใช้	 Lego	 เป็นแกนในก�รจัดก�รเรียนรู้	 เน้นกีฬ�ประเภท	ฟันด�บ	 

ต�มคว�มต้องก�รของลูก	 ประสงค์จะเป็นนักกีฬ�ระดับช�ติ	 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในก�รจัดก�รเรียนรู้	 ได้แก่	 บิด�-ม�รด�	

เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้	และมีกำรจัดหำหรือจ้ำงครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงมำสอนพิเศษ 

	 กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้	มีลักษณะเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง พ่อ แม่ และลูก กำรเรียนกำรสอนและ

กิจกรรมมุ่งเน้นไปที่พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ไม่เน้นเนื้อหำวิชำกำรมำกนัก	 และก�รเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดจ�ก

เครือข่�ยบ้�นเรียนที่มีก�รก�รเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์	ให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือ	สนับสนุน	ซึ่งกันและกันทั้งท�ง

วิช�ก�รและพัฒน�จุดเน้นเฉพ�ะของบ้�นเรียนนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ในทุกมิติต�มคว�มต้องก�รของครอบครัว	 ก�รจัดก�ร

เรียนรู้	มีกำรก�ำหนดไว้ ๒ ช่วง คือช่วงแรก ๆ เป็นช่วงที่ค้นหำตัวตนของลูกให้พบ	ครอบครัวค้นห�วิธีก�รจัดกิจกรรม

พัฒน�ลูก	 เพื่อให้ลูกได้มีพัฒน�ก�รที่เหม�ะสมกับวัย	 ต�มคว�มสนใจ	 ก�รจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมมุ่งให้ลูกมีคว�มสุข 

ในก�รเรียนรู้	มกี�รพ�ลกูไปพบกบัเครอืข่�ยบ้�นเรยีน	เช่น	ครอบครวับ้�นเรยีน	“แม่อุป๊อิป๊”	ครอบครวับ้�นเรยีน	“แม่ส้ม”	

ซึ่งมีบ้�นอยู่ใกล้กัน	ลูกมีอ�ยุรุ่นเดียวกัน	เรียนฟันด�บ	เช่นเดียวกัน	ส่วนลูกแม่ส้ม	มีดีกรีเป็นแชมป์ทวนของประเทศไทย	

ลูกเล่นและฝึกฝนกีฬ�ดังกล่�ว	จ�กก�รสังเกตพฤติกรรม	แววต�ของลูกพบว่�ลูกมีคว�มสุข	สนุกสน�น	กับก�รได้ฝึกฝน

ทักษะ	ก�รฟันด�บ	มีคว�มตั้งใจม�ก	ฝึกทุกวัน	ไม่ก�รบ่นหรือแสดงอ�ก�รเหนื่อย	หรือเบื่อหน่�ย	เคยถ�มลูกว่�ชอบกีฬ�

ชนดิน้ีม�กไหม	ลกูตอบว่�ชอบม�ก	และจะฝึกฝนตนเองให้เป็นนกักฬี�ฟันด�บระดบัช�ต	ิช่วงทีส่อง ครอบครวัมกีำรจดั 

กิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีก�ำหนดไว้	 ก�รปฏิบัติต�มกิจกรรมเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้�ง

ทักษะชีวิต	ลูกต้องทำ�ภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะทำ�กิจกรรมอื่นต�มคว�มสนใจได้	มีก�รนำ�ลูก 

เข้�ร่วมกิจกรรมค่�ย	 กิจกรรมแค้มป์	 และกิจกรรมต�มคว�มสนใจต�มที่โค้ช	 และอ�จ�รย์พิเศษเป็นผู้กำ�หนด	 มีก�ร 

แปะด�วให้กบัคณุภ�พของกจิกรรมทกุกจิกรรมเพือ่เป็นก�รเสรมิแรงในท�งจติวทิย�	สำ�หรบัวชิ�	คณติศ�สตร์พ่อเป็นผูส้อน 

ด้วยตนเอง	ส่วนวิช�อื่น	ๆ	จะเชิญผู้มีคว�มรู้	ผู้มีคว�มส�ม�รถเฉพ�ะท�งม�สอนเพิ่มเติมพิเศษ

 สื่อ แหล่งเรียนรู้ ก�รจัดบรรย�ก�ศ	และสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	มีมุมต่�ง	ๆ	มีตู้หนังสือ

ของพ่อแม่	 (พ่อ-แม่ชอบอ่�นหนังสือ)	 และตู้หนังสือของลูก	 ลูกก็เป็นคนชอบอ่�นหนังสือเช่นเดียวกัน	ที่ม�ของหนังสือ 

ของลกูได้ม�โดยพ่อ-แม่	จดัซ้ือให้	และลกูซ้ือเอง	ซ้ือต�มคว�มต้องก�รของลกู	ลกูส�ม�รถอ่�นหนงัสอืได้ท้ังท่ีมภี�พประกอบ 

และไม่มภี�พประกอบ	หนงัสอืส่วนม�กจะเป็นหนงัสอืก�ร์ตนู	และทีอ่่�นจบล่�สดุคอื	หนงัสอืเรือ่งร�มเกยีรติ	์ฉบบัก�ร์ตนู	

พ่อ-แม่เห็นว่�ลูกอ่�นหนังสืออะไรก็ได้ขอให้ลูกอ่�นก็พอใจ	 โต๊ะหนังสือ	 โต๊ะคอมพิวเตอร์โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ลูก 

มีก�รนำ�เทคโนโลยี	คอมพิวเตอร์	ม�ใช้ประกอบ	ในก�รศึกษ�ค้นคว้�	ก�รเผยแพร่และรวบรวมผลง�น	ชิ้นง�น	หลักฐำน 

ร่องรอยกำรเรยีนรูส่้วนใหญ่เป็นภำพถ่ำยหลกัฐำนกำรเข้ำร่วมหรอืกำรปฏบิตักิจิกรรมต่ำง ๆ 	ก�รนำ�ผูเ้รยีนไปศกึษ�เรยีนรู้ 

จ�กญ�ติ	กลุ่มบ้�นเรียนในเครือข่�ย	สถ�นที่แหล่งเรียนรู้	ตลอดจนร�ยง�นผลก�รประเมินตนเอง	ร่องรอยคว�มสำ�เร็จ 

ในก�รจดัก�รเรยีนรูข้องครอบครวั โดยจัดเก็บและแสดงไว้ใน Facebook และเป็นไฟล์ พร้อมทีจ่ะเข้�รบัก�รประเมนิผล 

ก�รจัดก�รศึกษ�จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
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 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ครอบครัวมีก�รวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนตลอดเวล�

ในระหว่�งก�รจัดก�รเรียนรู้	ลักษณะกำรประเมินเป็นกำรประเมินร่วมกันระหว่ำงครอบครัวและส�ำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำ โดยใช้วิธีกำรสังเกต กำรสอบถำม กำรพิจำรณำผลงำน	 มีก�รเก็บ	 หลักฐ�นร่องรองก�รประเมินและ 

ก�รพัฒน�ไปแสดงจัดเก็บไว้ใน	Face	book	

	 ก�รประเมนิก�รอ่�น	จะให้ลกูเขยีนสรปุจ�กเรือ่งร�วทีอ่่�นหรอืว�ดภ�พประกอบ	เกบ็ไว้เป็นหลกัฐ�นร่องรอง

ของก�รอ่�น	ก�รประเมินด้�นคณิตศ�สตร์จะไม่ลงลึกถึงขั้น	บวก	ลบ	คูณ	ห�รเศษส่วน	แต่จะใช้ก�รประเมินจ�กก�ร

ดำ�เนินชีวิตจริง	โดยให้ลูกฝึกทำ�บัญชีรับ-จ่�ย	ให้เงินลูกเป็นก้อน	ฝึกให้เข�บริห�รเงินที่ได้รับ	มีก�รจ่�ยอะไรเท่�ไร	ก็ให้

ลงบัญชีในแถบร�ยจ่�ย	ก�รใช้จ่�ยเงินทุกครั้งต้องมีใบเสร็จ	ห�กไม่มีใบเสร็จ	ก็ให้ทำ�บันทึกรับรองก�รใช้เงิน	แล้วให้นำ�

ใบเสร็จหรือใบรับรองม�เบิก	ห�กไม่มีทั้ง	๒	อย่�งดังกล่�วก็จะถูก	ตัดเงิน	ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ลูกได้รู้จักก�รบริห�รจัดก�ร

เงินเป็น	โดยครอบครัวไม่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำ ในกำรประเมิน แต่จะมีกำรประเมินทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติ

กิจกรรม มีกำรน�ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำสะท้อนคุณภำพของผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติกิจกรรม	 ห�กพบสิ่งที ่

ยงัไม่พงึพอใจกจ็ะม�ร่วมกนัว�งแผน	กำ�หนดแนวท�งในก�รปรบัปรงุพฒัน�ทกุครัง้	นอกจ�กนัน้ครอบครวัได้มกี�รจดัทำ�

เอกส�ร	และวดีโิอ	เพือ่ร�ยง�นก�รผลก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศกึษ�โดยครอบครวั	ผลก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน	ต�มคำ�แนะนำ� 

ของเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 อน่ึง	 ครอบครัวรู้สึกประทับใจในวิธีก�รประเมินของคณะกรรมก�รจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที ่

ที่ส�ม�รถวิเคร�ะห์	 กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ของครอบครัวซ่ึงจัดก�รเรียนก�รสอนแบบกลุ่มประสบก�รณ์	 ส�ม�รถ 

ดึงหรือประเมินค่�ศักยภ�พของผู้เรียนเป็นคุณภ�พ	ตัดสินให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ	ผ่�นก�รประเมินเลื่อนระดับชั้นได้	

 ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	 ไม่ต้องก�รให้สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบ	 

๘	กลุม่ส�ระ	ซ่ึงข้อเทจ็จรงิบ้�นเรยีนจดัก�รเรยีนรูแ้บบกลุม่ประสบก�รณ์	ดงันัน้ก�รประเมนิของเจ้�หน้�ทีส่ำ�นกัง�นเขตพืน้ที่ 

ก�รศึกษ�จึงควรนำ�เอ�หลักฐ�นร่องรอยที่เป็น	ผลง�น	เอกส�ร	ภ�พถ่�ย	หรือสอบถ�มเพิ่มเติม	ม�วิเคร�ะห์เป็นคุณภ�พ

ของก�รจัดก�รเรียนรู้	และคุณภ�พของผู้เรียน	ส�ม�รถตัดสินผู้เรียน
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๔๕ ครอบครัวเพ้นท์ฟ้า

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

	 คุณพ่อณัฐพร	 และคุณแม่ร�ตรี	 ช�ญชุติว�ณิช	 ได้จัดทำ�

แผนก�รจดัก�รศกึษ�ด้วยตนเองและมกี�รร่วมกบัครอบครวัอืน่	ๆ 	ทีจ่ดั

อยูก่่อนแล้วเป็นผูใ้ห้ก�รแนะนำ�ในก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�	จ�ก

นั้นก็ได้ดำ�เนินก�รขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวกับสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�กรุงเทพมห�นคร	 ในลักษณะก�รจัด

เวล�เรียนเป็นช่วงชั้น	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๖	

ปัจจบุนัน้องเพ้นท์ฟ้�มอี�ย	ุ๑๑	ปี	อยูช่ัน้ประถมศกึษ�ปีที	่๕	น้องเพ้นท์

ฟ้ำเป็นเดก็ปกต ิทีม่คีวำมสนใจ ควำมถนดัและมคีวำมสำมำรถพเิศษ 

ด้ำนงำนศิลปะ 

	 สิ่งที่เป็นคว�มค�ดหวังของก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวของน้องเพ้นท์ฟ้�	 น้องเคยเรียนระบบโรงเรียน	 

ในระดบัชัน้อนบุ�ล	๒	แต่ด้วยผู้ปกครองมีควำมรูแ้ละเข้ำใจเกีย่วกบัแนวทำงในกำรจดักำรศึกษำโดยครอบครวั ประกอบ

กับรัฐเปิดโอกำสให้มีทำงเลือกในกำรรับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 ครอบครัวจึงเลือกท่ีจะจัดก�รศึกษ�เอง	 เพื่อต้องก�ร

ปลูกฝังให้น้องมีทักษะในก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งมีคุณภ�พ	สอดคล้องกับศตวรรษที่	๒๑	และอีกประก�รหนึ่งพ่อแม่มีคว�ม

ส�ม�รถและมีประสบก�รณ์ด้�นง�นศิลปะ	ซึ่งตรงกับควำมถนัด ควำมต้องกำรของลูก	และเชื่อว่�สถ�นศึกษ�ในสังกัด

ของรัฐ	ครูในโรงเรียนไม่เข้�ใจและส�ม�รถจัดก�รศึกษ�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกได้

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนคุณพ่อได้ลำออกจำกงำนประจ�ำเพื่อมำจัดกำรเรียนรู้ให้ลูกมีวิธีกำรจัดกำรเรียนรู ้

และจดักจิกรรมพฒันำผูเ้รยีนตอบสนองตำมควำมสนใจของผูเ้รยีนโดยเฉพำะมุง่เน้นง�นด้�นศลิปะ	ตัง้แต่	๔	ขวบครึง่ 

คุณพ่อไม่ได้ก�ำหนดเวลำหรือตำรำงเรียนตำยตัว แต่กิจกรรมกำรเรียนรู้ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้ 

ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เรยีน	ในร�ยวชิ�ทีต้่องก�รเน้นเป็นพเิศษลกัษณะฝึกฝนทกัษะด้�นศลิปะสำ�หรบั 

ผู้แนะนำ�	 ให้คำ�ปรึกษ�ในก�รพัฒน�ทักษะได้แก่คุณพ่อ	 ส่วนก�รเรียนรู้ด้�นอื่น	 ๆ	 ต�มท่ีผู้เรียนต้องก�ร	 ผู้จัด	 (บิด�)	 

จะเป็นผูไ้ปศกึษ�ค้นคว้�ห�ร�ยละเอยีดทัง้ด้�นคว�มรู้	ทักษะ	แล้วนำ�ม�แลกเปลีย่นขย�ยผลให้แก่ลกูเกิดกระบวนก�รเรยีนรู้ 

ร่วมกับระหว่�งบิด�กับผู้เรียน	มีก�รนำ�เทคโนโลยี	คอมพิวเตอร์	สถ�นที่แหล่งเรียนรู้	ม�ใช้ประกอบในก�รศึกษ�ค้นคว้�

และรวบรวมชิ้นง�น	 ผลง�น	 ภ�พถ่�ย	 ตลอดจนผลก�รประเมินคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รเรียนรู้	 นอกจ�กนี้ครอบครัว 

มีกำรน�ำผู้เรียนไปศึกษำเรียนรู้จำกญำติ กลุ่มบ้ำนเรียนในเครือข่ำย กำรร่วมกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ มีกำรแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำร่วมกัน มีกำรพำผู้เรียนไปศึกษำตำมแหล่งเรียนตำมที่ผู้เรียนสนใจ 
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	 ครอบครัวมีก�รวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนตลอดเวล�ในระหว่�งก�รจัดก�รเรียนรู้	โดยใช้วิธี

ก�รสงัเกต	ก�รสอบถ�ม	ก�รพจิ�รณ�ผลง�น	ก�รประเมนิมลีกัษณะร่วมกนัระหว่�งบดิ�	(ผูจ้ดั)	กบัผูเ้รยีน	(ลกู) มกีำรน�ำ

หลกัฐำนร่องรองกำรประเมนิและกำรพฒันำไปแสดงจดัเกบ็ไว้ในหน้ำ Face book	“paintfachan”	และ	Studio	Art	

	 ทั้งน้ีครอบครัว	 “เพ้นท์ฟ้�”	 ยังไม่ได้รับก�รประเมินจ�กเขตพื้นที่	 แต่คุณพ่อบอกว่�จะเชิญให้เขตพื้นที่ม�

ทำ�ก�รประเมินครอบครัวในระหว่�งก�รจัดง�น	Open	house	ของกลุ่มครอบครัว	ILS	(innovative	Learning	Space)	

กำ�หนดก�รจดัง�นระหว่�งวนัที	่๒๕-๒๗	สงิห�คม	๒๕๖๐	ณ	ล�นไทร	จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั	มกี�รนำ�ผลง�นของผูเ้รยีน 

ม�จัดแสดงและนำ�เสนอต่อส�ธ�รณะชน	 ทั้งนี้ครอบครัวต้องกำรให้ผู ้ชมมีส่วนร่วมกำรสะท้อนผลกำรพัฒนำ 

จำกผลงำนและสภำพที่แท้จริง 

	 ครอบครวั	ไม่ได้ทดสอบ	NT/O-NET	เหตผุลเพร�ะไม่ได้รบัข่�วส�ร	จ�กหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง	และพบว่�ครอบครวั

โดยบิดำซึ่งเป็นผู้จัดกำรศึกษำไม่ให้ควำมส�ำคัญกับมำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นฐำน 

ครอบครัวยังไม่มีก�รจัดทำ�เอกส�รเพื่อร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร	 ปัญห�	 อุปสรรค	 และผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในรอบปีก�รศึกษ�	ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทร�บ

	 น้อง	“เพ้นท์ฟ้�”	มีควำมสำมำรถขั้น “ศิลปิน”	มีก�รพัฒน�ทักษะและก�รเรียนรู้	อีกทั้งยังได้รับก�ส่งเสริม

สนับสนุนจ�กสถ�นประกอบก�ร “ห้ำงริเวอร์ซิตี้” ให้ใช้พ้ืนท่ีของห้ำง ห้องท่ี ๒๕๒ ส�ำหรับใช้ในกำรแสดงผลงำน

ควำมส�ำเรจ็	โดยจดัเป็นห้อง	Studio	Art	สำ�หรบัว�ดภ�พเสมอืนจรงิ	ต�มคว�มต้องก�รของลกูค้�หรอืผูท้ีส่นใจ	มกี�รจดั

กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณะประโยชน์	ผ่�นท�งก�รเผยแพร่และแสดงผลง�น	ให้ผู้สนใจเข้�รับชม	ณ	Studio	&	Art 

ห้�งริเวอร์ซิตี้	ห้อง	๒๕๒	เป้�หม�ยครอบครัวคือต้องก�รให้น้องเป็นศิลปิน	ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รว�ดภ�พ	
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๔๖ ครอบครัวเอิ๊ก-อ๊าก 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

	 คุณพ่อรพี	 ปัญญ�บ�รมี	 และคุณแม่วัสส�วดี	 วัฒนสุวรรณ	 ได้รับก�ร 

อนญุ�ตจ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�กรงุเทพมห�นคร	เพ่ือจัดก�รศกึษ� 

โดยครอบครวัจำ�นวน	๒	คน	คนที	่๑	ตัง้แต่ภ�คเรยีนที	่๑	ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๘	ให้กบั

น้องภูมิรพีปัญญ�บ�รมี	ในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๓	ถึงชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๖ 

ปัจจุบันกำ�ลังศึกษ�ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๖	 น้องมีคว�มถนัดด้�นดนตรี	 

(เปียโน)	ภ�ษ�จนี	ภ�ษ�องักฤษ	ส่วนคนที	่๒	น้องนภสัรพ	ีปัญญ�บ�รม	ีขอในระดบั 

ช้ัน	 ป.๑	 ถึง	 ป.๖	 ปัจจุบันน้องกำ�ลังศึกษ�ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๓	 น้องม ี

คว�มถนัดด้�นด้�นดนตรี	(ไวโอลิน)	ชอบศึกษ�เรื่องของ	“ฉล�ม”

	 มูลเหตุในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 ของบ้�นเรียน	 “เอิ๊ก-อ๊�ก”	 

ม�จ�กควำมผดิหวงัของกำรจดักำรศกึษำในระบบ ลกูเกดิภำวะถอดใจ ไม่อยำกไป 

โรงเรียน	 ทั้งนี้มีส�เหตุม�จ�กผลประเมินก�รว่�ยนำ้�ของลูกไม่ผ่�น	 ๓	 ด้�น	 และ

เมื่อถ�มคุณครูว่�คุณครูอธิบ�ยได้ไหมว่�	 ลูกไม่ผ่�นก�รประเมินอะไร	 อย่�งไรบ้�ง	 ก็ไม่ได้รับคำ�ตอบทั้งจ�กคุณครูและ 

ผู้บรหิ�ร	ทัง้	ๆ 	ทีลู่กมคีว�มส�ม�รถทำ�อะไรต่อมอิะไรได้หล�ยอย่�ง	ว่�ยนำ�้ได้	ตกีลองได้	แต่หลงัจ�กได้รบัผลก�รประเมนิ

ว่�ว่�ยนำ้�ไม่ผ่�นในครั้งนั้นลูกข�ดคว�มมั่นใจในตนเอง	ไม่อย�กไปโรงเรียน	ปฏิเสธก�รตัดสินใจจ�กผู้ใหญ่	ขณะเดียวกัน

คุณแม่ได้รับค�ำแนะน�ำจำกนักจิตวิทยำว่ำศักยภำพของคุณแม่น่ำจะสำมำรถจัดกำรศึกษำแบบ Home School ได้ 

และแนะนำ�ให้ลองไปศึกษ�แนวท�งวิธีก�รจัดก�รศึกษ�จ�กเอกส�รของแม่ส้ม	 และจ�กเอกส�รของอ�จ�รย์วิศิษฐ์	 

วังวิญญู	 ในขณะเดียวกันคุณแม่ซึ่งเป็นอ�จ�รย์สอนศิลปะก�รแสดงละคร	 คณะศิลปกรรม	 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร	์ 

ได้นำ�แนวคิดเกี่ยวกับก�รเรียนก�รสอนละคร	ก�รสร้�งจินตน�ก�รในอุดมคติ	ม�ใช้ในก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับลูก	ในที่สุด 

จงึตัดสนิใจจดักำรศกึษำ ในรูปแบบครอบครัวเดีย่ว บำงครัง้มกีำรเข้ำร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวัอืน่ ๆ  

และปัจจบัุนมกีำรรวมตวักันระหว่ำงกลุม่บ้ำนเรยีนในกรงุเทพฯ ภำยใต้ชือ่กลุม่ ILS (Innovation Learning Space) 

	 จดุมุง่หม�ยประก�รแรกของครอบครวั	“เอิก๊-อ๊�ก”	คอื ต้องกำรค้นหำศักยภำพในตัวตนของลกู ต้องกำรให้ลกู

พึง่ตนเองได้ ลกูไม่ควรถกูเลีย้งตลอดเวล�	ลกูต้องทำ�อะไรได้ด้วยตนเอง	ลกูต้องได้รบัก�รฝึกฝนทกัษะชวีติส�ม�รถทำ�ง�น

บ้�นทกุอย่�งได้	ส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รเรือ่งเวล�ให้เป็น	ส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รเรือ่งเงนิและก�รบรหิ�รจดัก�รเรือ่งคนได้

ในอน�คต	ประก�รที่สอง	คือก�รค้นห�ศักยภ�พพิเศษของลูกต�มพหุปัญญ�	เช่น	มีคว�มส�ม�รถพิเศษด้�นดนตรี	กีฬ�	

ประก�รที่ส�มต้องก�รให้ลูกมีคว�มส�ม�รถในก�ร	อ่�น	คิด	วิเคร�ะห์	และเขียน	คิดเลขเป็น	(เน้นคณิตศ�สตร์)	ส�ม�รถ

สือ่ส�ร	ไม่ใช่แค่ก�รพดูจะมเีรือ่งเข้�ใจคว�มหม�ยในเรือ่งทีพ่ดู	รู	้เข้�ใจ	ในหลกัก�รท�งภ�ษ�และส�ม�รถก�รใช้ภ�ษ�จนี 

ภ�ษ�อังกฤษ
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	 ครอบครัวเป็นผู้จัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำด้วยตนเอง ลักษณะของแผนกำรจัดกำรศึกษำเป็นแบบ  

“กลุม่ประสบกำรณ์” ท่ีเน้นให้ลกูสำมำรถมีทกัษะชีวิต	ส�ม�รถพึง่ตนเอง	ทำ�ง�นเป็นทุกอย่�งเน้นคณุภ�พ	เน้นพฒัน�ก�ร

ของลกูทีเ่กดิขึน้ต�มสถ�นก�รณ์	ธรรมช�ติของเด็กซมึซบัประสบก�รณ์ของครอบครวั	ต้องก�รให้ลกูได้มโีอก�สในก�รเรยีนรู ้

ต้องก�รให้ลกูได้เรียนรูเ้กีย่วกบัน�ฬิก�ชวีติ	ทีเ่ร�ต้องอยูก่บัคน	จงึจำ�เป็นทีล่กูต้องรูจ้กัก�รบรหิ�รเวล�	ก�รบรหิ�รคนและ

ก�รบริห�รเงินได้อย่�งมีคุณภ�พ	 ครอบครัวจัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งหล�กหล�ยประกอบด้วย	 ก�รเรียนรู้กับ	 พ่อ-แม่ 

โดยพ่อ-แม่ เป็นผู้สอนลูกด้วยตนเอง เรียนรู้กับวิถีกำรด�ำเนินชีวิตท่ีบ้ำนญำติ เรียนรู้กับบุคคลภำยนอกซึ่งเป็นผู้รู้  

ผูเ้ชีย่วชำญในสำขำวชิำทีค่รอบครวัพจิำรณำเหน็ชอบ	ก�รเรยีนรูท้ีเ่กดิจ�กก�รปฏบิตัหิรอืลงมอืทำ�	ก�รเรยีนรูจ้�กก�ร

แสดงละคร	บทบ�ทสมต	ิก�รเรยีนรูก้บักลุม่บ้�นเรยีนด้วยกนั	ก�รเรยีนด้วยก�รเข้�ถงึสถ�นทีแ่หล่งเรยีนรูต้�มคว�มสนใจ

ก�รเรียนรู้กับ	พ่อ-แม่	ก�รอยู่ร่วมกันระหว่�ง	พ่อ	แม่	ลูก	ตลอดเวล�	 เป็นก�รซึมซับ	วัฒนธรรม	คุณธรรม	จริยธรรม	 

วิถีก�รดำ�เนินชีวิตของ	พ่อ	แม่	ปู่	ย่�	ต�	ย�ย	จึงเป็นก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติที่ถูกต้องเหม�ะสม	ซึมซับคว�มคิด	คว�มมี 

วินัย	 จ�กแบบอย่�งที่ดี	 ก�รเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวล�	 เช่น	ก�รใช้	 กริย�ว�จ�	ม�รย�ท	ก�รปฏิบัติตน	สุภ�พอ่อนน้อม	

พ่อ-แม่	 ทำ�เป็นแบบอย่�งให้ลูก	 และอีกประก�รหนึ่งด้�นก�รสื่อส�ร	 และภ�ษ�	 ครอบครัวของส�มี	 ซ่ึงเป็น	 ปู่-ย่�	 

ของน้องภมูริพ	ีและ	น้องนภสัรพ	ีเป็นคนจนี	ก�รสือ่ส�รพดูคยุในบ้�นใช้ภ�ษ�จนี	พ่อ-แม่จงึให้ลกูเรยีนภ�ษ�จนีกบั	ปู-่ย่�	

จนส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�จีนได้	นอกจ�กนั้นยังพบว่�มีก�รนำ�ลูกไปเข้�ร่วมกิจกรรมท�งวัฒนธรรม	และประเพณี	ต่�ง	ๆ	

ของกลุ่มญ�ตพ่ีิน้องเพือ่นบ้�น	เป็นก�รเรยีนรูท้ีเ่กดิจ�กวถีิชวีติจรงิของครอบครวั	พ่อ-แม่จะเป็นผูส้งัเกตพฤตกิรรมของลกู 

ตลอดเวล�	 บ�งคร้ังก็มีบ้�งที่เป็นพฤติกรรมที่ลูกแสดงออกไม่เหม�ะสม	 แต่คว�มไม่เหม�ะสมนี้ก็ส�ม�รถสร้�งก�ร 

เรียนรู้ให้ลูกได้	 ปลูกฝังให้ลูกได้คิดวิเคร�ะห์ห�เหตุและผล	 ว่�อะไรควร	 อะไรไม่ควร	 อธิบ�ยด้วยเหตุและผลบ�งครั้ง 

ลกูมคีำ�ถ�มทีอ่ย�กรู	้พ่อ-แม่-ลกู	กไ็ปสบืค้น	ค้นห�คำ�อธบิ�ยตอบคำ�ถ�มของลกูร่วมกนั	พ่อ-แม่และลกูเกดิคว�มรูไ้ปด้วย	

เป็นก�รเรียนรู้ร่วมกันระหว่�ง	พ่อ	แม่	ลูก

	 ก�รเรียนรู้กับบุคคลภ�ยนอกมีก�รศึกษ�	ค้นห�	คัดเลือกบุคคลที่มีคว�มรู้	 คว�มส�รถพิเศษเฉพ�ะท�ง	 เช่น	 

ก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์	 ครอบครัวจะเชิญครูที่เก่งคณิตศ�สตร์	 ท่ีส�ม�รถสอนให้ลูกมีคว�มคิดนอกกรอบ	 มีคว�มรู	้ 

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับวุฒิภ�วะท�งอ�รมณ์ของลูก	 ส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจ	 ห�กิจกรรมให้ลูกมีคว�มสนุกสน�น	 อย�กรู	้ 

อย�กเรียน	และเกิดก�รเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข

	 ก�รเรียนรู ้จ�กก�รปฏิบัติจริง	 ครอบครัว	 (พ่อ-แม่)	 มีก�รสร้�งเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน	 ประก�รแรก	 

ง�นหรือกิจกรรมที่ลูกได้รับมอบหม�ยจ�ก	พ่อ-แม่	 หรือครูผู้สอน	 ลูกต้องทำ�ง�นนั้น	 ๆ	 ให้สำ�เร็จลุล่วงอย่�งมีคุณภ�พ

ต�มเงื่อนไขเวล�ที่กำ�หนด	 และครอบครัวเชื่อว่�ง�นหรือกิจกรรมใด	 ๆ	 สำ�เร็จลงได้ก็ด้วยทักษะ	 ฝีมือ	 และทักษะ	 ฝีมือ

จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีก�รฝึกฝน	หรือปฏิบัติบ่อย	ๆ	ใช้ระยะเวล�ในก�รฝึกฝนหรือปฏิบัติให้ม�ก	ๆ	ดังนั้นถ้�ต้องก�รให้ 

ลูกเก่งเรื่องใดก็ต�ม	จึงจำ�เป็นต้องใช้เวล�ในก�รปฏิบัติหรือฝึกฝนเรื่องนั้น	ๆ	เป็นพิเศษอย่�งไรก็ต�มในก�รใช้ระยะเวล� 

ในก�รฝึกฝนลูกต้องคำ�นึงถึงคว�มต้องก�ร	 และวุฒิภ�วะของลูกด้วย	 และอีกประก�รหนึ่งครอบครัวมีก�รปลูกฝัง	 

ก�รปฏิบัติ	หรือก�รทำ�ง�น	อย่�งเป็นขั้นเป็นตอน	ง�นแต่ละอย่�งจะมีวิธีก�รปฏิบัติที่แตกต่�งกัน	แต่จะมีส่วนที่คล้�ยกัน

ก็คือก่อนที่จะลงมือปฏิบัติต้องมีก�รคิด	วิเคร�ะห์และว�งแผน	กำ�หนดขั้นตอน	วิธีก�รทำ�ง�น	อย่�งรอบคอบ	โดยเฉพ�ะ

ก�รบริห�รจัดก�รเรื่องเวล�	ต้องแบ่งขั้นตอนให้ชัดเจน	ต้องให้ง�นนั้น	ๆ	ที่ได้รับมอบหม�ยสำ�เร็จทันเวล�ต�มกำ�หนด	
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	 ก�รเรียนรู้จ�กก�รแสดงละครเวที	 บทบ�ทสมติ	 พบว่�ก�รนำ�ละครเวทีม�ใช้ในก�รคิด	 ลำ�ดับข้ันตอนในก�ร 

นำ�เสนอ	ก�รผูกเรื่องร�ว	ก�รคิดเชิงจินตน�ก�ร	ก�รสื่อส�รให้ผู้อื่นเข้�ใจในเรื่องร�วที่ลูกและผู้เรียนคิด	ทำ�	เข้�ใจ	

	 ก�รจดัก�รเรยีนรูจ้�กกลุม่บ้�นเรยีน	ครอบครวัมกี�รเรยีนรูศ้ลิปะก�รต่อสูด้้วย	“ทวน”	กบับ้�นแม่โอ๋	เนือ่งจ�ก

ลูกแม่โอ๋เป็นแชมป์	“ทวน”	แห่งประเทศไทย	ก�รเรียนศิลปะก�รต่อสู้ด้วย	กระบี่	กระบอง	กับบ้�นเรียนแม่ส้ม	บ้�นเรียน

แม่นิ่ม	 ลูกแม่นิ่มเป็นนักกีฬ�	 “กระบี่กระบอง”	 ซึ่งเป็นโอก�สให้ลูกได้เรียนรู้ศิลปะก�รป้องกันตัวของไทย	 นอกจ�กนั้น

ครอบครัวบ้�นเรียนแต่ละบ้�นมีก�รร่วมกลุ่มกันพ�ลูก	ๆ 	ผู้เรียนไปศึกษ�ต�มแหล่งเรียนรู้ต่�ง	ๆ 	ของท�งร�ชก�ร	เอกชน	

สถ�นประกอบก�ร	ก�รจดักจิกรรมให้ลกู	ๆ 	ได้พบปะ	พดูคยุ	สือ่ส�ร	มกี�รฝึกก�รปรงุอ�ห�รทำ�กบัข้�ว	ก�รเล่นกฬี�	และ

จ�กก�รสังเกตพบว่�	เมื่อเด็ก	ๆ	ม�พบเจอกันมีก�รปรับพฤติกรรมเข้�ห�กัน	มีก�รแบ่งปันของกิน	ของเล่น	เล่นของเล่น

ร่วมกันก�รแสดงของเด็กพบว่�มีคว�มร่�เริง	แจ่มใส	สนุกสน�น	

	 ก�รเรียนรู้ด้วยก�รเข้�ถึงสถ�นที่แหล่งเรียนรู้ต�มคว�มสนใจของลูก	 ครอบครัวมีก�รจัดกิจกรรมก�รเดินป่� 

ก�รดูนก	 ก�รจัดบรรย�ก�ศ	 สิ่งแวดล้อม	 กิจกรรมท่ีตอบสนองก�รเรียนรู้ของลูก	 ท้ังนอกบ้�นและในบ้�น	 ภ�ยนอก

บ้�นจัดให้มีสน�มหญ้�สำ�หรับให้ลูกได้วิ่งเล่น	ออกกำ�ลังก�ย	ส่วนภ�ยในบ้�น	ห้องทำ�ง�นของแม่จะมีโต๊ะทำ�ง�นของแม่	 

โต๊ะเรียนของลูกทั้ง	 ๒	 คน	 เปียโน	 บริเวณข้�งฝ�ผนังของบ้�นจัดให้มีตู้หนังสือ	 มุมหนังสือ	 และมุมเก็บสะสมผลง�น	 

แฟ้มสะสมง�น	รูปภ�พในก�รดำ�กิจกรรมต่�ง	ๆ	ร่องรอย	เอกส�ร	หลักฐ�นแสดงผลก�รจัดก�รเรียนรู้

		 ก�รวัดและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของครอบครัว	บ้�นเรียน	“เอิ๊ก-อ๊�ก”	พบว่�มีก�รประเมินคว�มรู้	คว�ม

ส�ม�รถของลูกทั้ง	๒	คน	ประเด็นหรือด้�นที่ประเมินประกอบด้วย	ด้�นคว�มส�ม�รถหรือทักษะด้�นดนตรี	“เปียโน”	 

ของลูกคนแรก	 และ	 “ไวโอลิน”	 ของลูกคนเล็ก	 และก�รประเมินด้�นก�รเรียนรู้ด้�นคุณธรรม	 จริยธรรมก�รประเมิน 

ด้�นก�รเรียนรู ้	 ใช้วิธีประเมินตำมสภำพจริง ลักษณะกำรประเมินเป็นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ และประเมิน 

โดยครอบครวั มกี�รประเมนิชิน้ง�น	ผลง�น	แบบฝึก	ก�รสงัเกตสหีน้�	แววต�	ปฏกิริยิ�ของลกูในระหว่�งปฏบิตักิจิกรรม

ต่�ง	ๆ	ซึ่งบ�งครั้ง	กิจกรรม	ผลง�น	ชิ้นง�น	มีคุณภ�พไม่เป็นที่พึงพอใจ	พ่อแม่และลูกจะร่วมกันวิภ�ค	วิจ�รณ์	พูดคุย

กันถึงส�เหตุของปัญห�ที่ไม่ส�ม�รถทำ�ให้ผลง�น	ชิ้นง�นเป็นที่พึงพอใจ	สร้�งข้อตกลงห�ท�งออกและแนวปฏิบัติในก�ร

ปรบัปรงุให้มคีว�มสมบรูณ์ยิง่ขึน้	เช่น	จ�กก�รสงัเกตพฤตกิรรมของลกูในระหว่�งปฏบิตักิจิกรรม	พบว่�ลกูใช้	กรยิ�	ว�จ�	

ไม่สุภ�พหย�บค�ย	หล�ยครัง้	แม่กจ็ะถ�มลกูทนัทว่ี�ทำ�ไม	เกดิอะไรขึน้	รูไ้หมว่�สิง่ทีพ่ดูคำ�หย�บค�ยนัน้	ๆ 	มคีว�มหม�ย

ว่�อย่�งไร	และให้ลูกบอกด้วยว่�จะแก้ไขปรับปรุง	แม่จดบันทึกสร้�งข้อตกลงร่วมกัน	ในก�รปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	แต่ถ้�

มองอีกมิติหนึ่งในสิ่งที่ค้นพบข้อบกพร่องของลูก	 หรือก�รกระทำ�ที่ไม่เหม�ะสมของลูกนั้นเป็นคว�มจริงของชีวิตมนุษย์	 

ที่มี	๒	ด้�นเสมอ	แม่จะสอนลูกให้คิดเสมอว่�	ผลจ�กก�รกระทำ�	หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมของเร�นั้น	 ไปกระทบ

คว�มรู้สึก	กระทบจิตใจคนอื่นอย่�งไร	ให้ลูกใช้เหตุผลพิจ�รณ�ว่�	ควรหรือไม่ควรอย่�งไร	
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	 ก�รประเมินด้�นทักษะก�รเล่นดนตรีของลูกทั้ง	๒	คน	ลูกคนโตเล่นดนตรี	“เปียโน”	คนน้องเล่น	“ไวโอลิน”	

สำ�หรับลกูคนโตมีคว�มส�ม�รถในก�รฟังดนตรปีระกอบภ�พยนตร์	เข�ส�ม�รถแกะตวัโน๊ตเสยีงดนตรปีระกอบภ�พยนตร์

ด้วยตวัเองได้	เคยถ�มลกูว่�	“ลกูมคีว�มส�ม�รถด้�นดนตรมี�กขน�ดนีค้ดิว่�อน�คตลกูอย�กจะเป็นนกัดนตรอี�ชพีหรอืไม่” 

ลกูให้เหตผุลว่�	และถ�มกลบัคณุแม่กลบัว่�	“ทำ�ไมต้องรบีเลอืกอ�ชพี	เพร�ะลกูโตขึน้คว�มคดิ	คว�มต้องก�ร	ก�รดำ�เนนิ

ชวิีต	อ�จเปลีย่นแปลงได้	ตอนนีต้อบได้คำ�เดียวว่�	“อย�กรวย”	และกล่�วต่อว่�	“ก�รเล่นดนตรมีวีตัถุประสงค์หล�ยอย่�ง	

บ�งคนเล่นเพือ่พกัผ่อนหรอืให้อ�รมณ์ผ่อนคล�ย	บ�งคนมศีกัยภ�พม�ก	เล่นดนตรเีก่งม�กกส็�ม�รถประกอบเป็นอ�ชพีได้ 

แต่สำ�หรับลูกไม่ต้องก�รเล่นตนตรีเป็นอ�ชีพ	ไม่ต้องก�รเป็นครูสอนดนตรี	แต่ต้องก�รเป็นคนเล่นดนตรี”	ข้อค้นพบจ�ก

ก�รที่ลูกชอบเล่นดนตรี	ลูกมีกำรบริหำรจัดกำรเรื่องเวลำ เรื่องกำรฝึกฝนทักษะกำรเล่นทั้ง “เปียโน” ทั้ง “ไวโอลิน” 

มีกำรวำงแผนกำรซ้อม อย่ำงมีข้ันมีตอน มีกำรจัดท�ำตำรำงกำรเรียนหรือฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง มีกำรท�ำ 

แบบฝึกหัด พัฒนำทักษะประสบกำรณ์ ด้วยตนเอง 
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๔๗ ครอบครัวฟินิกซ์ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

	 ครอบครัว“ฟินิกซ์”มีจุดมุ่งหม�ยต้องก�รให้ลูกเป็นอัจฉริยะ	 เนื่องจำก

ลูกมีสุขภำพไม่ดีเป็นโรคภูมิแพ้ แพ้กลิ่นควันธูป เกสรดอกไม้ และโปรตีนจำก

นมวัว ส่งผลให้ผิวหนังตกสะเก็ดเป็นแผล เห่ียวย่น เหมือนคนแก่และเน่ำ  

จงึท�ำให้คดิได้ว่ำถ้ำจะให้ลกูไปโรงเรยีนน่ำจะไม่เหมำะสม	และอกีส�เหตหุนึง่กค็อื 

ผูจ้ดัก�รศกึษ�ได้ศกึษ�เกีย่วกบัก�รจดัก�รศกึษ�แบบ	Home	School	ทัง้ในประเทศ

และต่�งประเทศ	 ทำ�ให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อก�รศึกษ�ในระบบ	 ซ่ึงผู้จัดเช่ือว่� 

ก�รจัดก�รศึกษ�ในระบบเป็นก�รจัดก�รศึกษ�ที่ละเมิดสิทธิ์เด็ก	 เด็กทุกคน 

มีศักยภ�พ	แต่ศักยภ�พของเด็กถูกละเมิด	ถูกลิดรอน	ลดลง	และศักยภ�พของเด็ก

จะห�ยไปในทีสุ่ด	ซึง่ก�รจัดก�รศกึษ�	ก�รดูแลเด็กของก�รศกึษ�ในระบบไม่ได้เกดิ

จ�กคว�มรักทีแ่ท้จรงิ	แต่ก�รดูแลดังกล่�วเกดิจ�กก�รกระทำ�ต�มหน้�ท่ี	ท่ีมแีต่ก�ร

ข่มขู	่บงัคบั	ลงโทษ	ด	ุตว�ดเดก็	ผดิไปจ�กสิง่ทีเ่ดก็ควรจะเป็นหรอืได้รบั	ผูจ้ดัคดิว่� 

วิธกี�รจดัก�รศกึษ�ทีเ่หม�ะสมทีส่ดุสำ�หรบัเดก็	ทีส่�ม�รถทำ�ให้ศกัยภ�พของเดก็ได้แสดงออกม�อย่�งเตม็ทีค่อืวธิกี�รจดั 

ก�รศึกษ�แบบ	Home	School	จึงเป็นอีกส�เหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ตัดสินใจและขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�	

	 คุณพ่อไวยวุฒิ	 โวล์คเมอร์	 และคุณแม่สก�วรัตน์	 วงศ์มั่นกิจก�ร	 ประกอบอ�ชีพออร์แกร์ไนซ์และนักเขียน	 

ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�กรุงเทพมห�นครให้แก่ 

น้องศุภบงกช	โวล์คเมอร์	ที่มีควำมถนัดด้ำนกำรร้องเพลง ดนตรี ท�ำอำหำร วำดภำพ ออกแบบ (ดีไซเนอร์) ถ่ำยภำพ 

และเขียนกำร์ตูน	ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๑	และในระดับชั้นอนุบ�ล	๒	ให้แก่น้องศุภณัฐ	โวล์คเมอร์	ซึ่งมีคว�มถนัด 

ด้�นก�รฟังเสยีง	และด้�นดนตรี	ต้ังแต่ภ�คเรียนที	่๑	ปีก�รศกึษ�	๒๕๖๐	แผนก�รจดัก�รศกึษ�ครอบครวัเป็นผูจ้ดัทำ�ด้วยตนเอง 

โดยศึกษ�และปรับเปลี่ยนประยุกต์จ�กแผนของบ้�นเรียนเครือข่�ยภ�คเหนือนำ�ม�ปรับประยุคให้เหม�ะสมเป็นของเร�	

ลกัษณะของแผนก�รจัดก�รศึกษ�เป็นแบบองิ	๘	กลุม่ส�ระ	ทัง้นีเ้ป็นไปต�มคว�มต้องก�รของเจ้�หน้�ทีเ่ขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	 

แต่เมื่อถึงเวล�จัดก�รเรียนก�รสอนจริง	ครอบครัวสอนแบบกลุ่มประสบกำรณ์

	 ครอบครัวใช้วิธีก�รจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรแบบ Coaching หรือกำรแนะน�ำ กระบวนกำรจัดกำร

เรยีนรูจ้ะเป็นแบบผสมผสำนกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง พ่อ-แม่ มหีน้ำทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้ลกูมสีือ่ใช้ประกอบ 

ก�รเรียนรู้	 สืบค้นคว้�ห�คว�มรู้ท�ง	 Internet	 หนังสือ	 นอกจ�กนั้นครอบครัวได้เป็นสม�ชิกห้องสมุดหนังสือใกล้บ้�น 

ก�รเรียนรู้จ�กองค์กร	 สม�คม	 โรงเรียน	 (คุณต�เป็นผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 และคุณน้�เป็นครู)	 ลูกเข้�ร่วมกิจกรรม 

กบัท�งโรงเรียน	เช่น	กจิกรรมวนัเดก็	มกี�รร่วมทำ�กจิกรรมกลุม่	ร่วมกบักลุม่เพือ่นครอบครวับ้�นเรยีน	(ปัจจบุนัมกี�รรวมกลุม่ 
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ระหว่�งครอบครัวในสังกัด	กรุงเทพฯ	ชื่อกลุ่ม	ILS	:	 Innovation	Learning	Space	พื้นที่สำ�หรับนวัตกรรมก�รเรียนรู้ 

มีก�รกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่กันชัดเจน	กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อลูกเกิดข้อสงสัย หรือสนใจอะไรบำงอย่ำง ลูกมีกำร

จ�ำลองเหตุกำรณ์ และสืบค้นหำข้อมูลจำก Internet หนังสือ แบบพิมพ์ มำประกอบกำรอธิบำย ค้นหำค�ำตอบ 

ด้วยตัวเอง ลูกสนใจต้มยำ�กุ้งคืออะไร	 มีคว�มสำ�คัญอย่�งไร	 ส่งผลกระทบอะไรต่อคนไทย	 แต่ละคำ�ถ�มเกิดจ�กคว�ม

ต้องก�รอย�กรู้อย�กทร�บด้วยตัวเข�เอง	 ลูกสนใจแล้วสืบค้นห�ข้อมูล	 เรื่องต้มยำ�กุ้ง	 ด้วยตัวเข�เอง	 ครอบครัวก็ไม่ได้

กำ�หนดกฎเกณฑ์	หรือค�ดหวังอะไรกับข้อสงสัยของลูก	สุดท้�ยลูกเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับม�ด้วยตัวของเข�เอง	อธิบ�ย

ได้ชัดเจนว่�ร�ยละเอียดมีอะไรบ้�งที่เกี่ยวข้องกัน	บ�งครั้ง	บ�งเรื่องก�รอธิบ�ยต�มคว�มเข้�ใจของลูกไม่ชัดเจน	เร�ก็จะ

ร่วมกนัพูดคยุ	สร้�งข้อยติุด้วยเหตุและผลร่วมกนั	และนีก่เ็ป็นวธิกี�รเรยีนรูอ้กีวธิหีนึง่ทีเ่ป็นก�รเรยีนรูท้ีส่ร้�งคว�มรูไ้ด้ด้วย

ตนเอง	และเกิดก�รเรียนรู้ร่วมกันได้เพร�ะในระหว่�งพูดคุย	หรือค้นคว้�	พ่อ-แม่ก็เกิดก�รเรียนรู้ในเรื่องนั้น	ๆ	ไปด้วย	

 กำรเรยีนรูจ้ำกกำรท�ำโครงกำร พ่อ-แม่-ลกู	ช่วยกนัจดัทำ�และเขียนโครงก�ร	ว�งแผนกำ�หนดกจิกรรม	ประม�ณก�ร 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง	 ค่�รถ	 ค่�อ�ห�ร	 สร้�งข้อตกลงร่วมกัน	 ก่อนเดินท�งต้องศึกษ�ข้อมูลแหล่งเรียนรู้นั้น	 ๆ	 

ให้รู้เข้�ใจอย่�งชัดเจนด้วยตัวเอง	 โดยก�รสอบถ�มผู้รู้	 ค้นคว้�จ�กหนังสือ	 เอกส�ร	 สิ่งพิมพ์	 ท�ง	 Internet	 (Google)	

แล้วตัง้เป้�หม�ย	คว�มค�ดหวงั	ไปแล้วจะได้รบัคว�มรูแ้ละประสบก�รณ์อะไรบ้�ง	กลบัม�แล้วต้องเขยีนเอกส�รร�ยง�น	 

เกี่ยวกับประสบก�รณ์	เหตุก�รณ์	คว�มรู้	เป็นไปต�มคว�มค�ดหวังหรือไม่อย่�งไร	เปรียบเทียบก่อน-หลังไป	ว่�ได้อะไร

จ�กก�รเดินท�งไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้	วิเคร�ะห์เชื่อมโยงคว�มรู้	ประสบก�รณ์	นำ�ไปใช้กับชีวิตอย่�งไร	พ่อ-แม่-ลูก	จะพูด

คยุชีแ้จงแสดงเหตผุล	วภิ�คในเรือ่งทีเ่รยีนรูด้้วยกนัทกุครัง้จนเกดิเป็นวธิกี�รเรยีนรู	้เป็นก�รเรยีนรูร่้วมกนัต�มสถ�นก�รณ์

 ครอบครัวใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำยด้วยก�รทำ�แบบทดสอบ	 ในช่วงท่ีจัดก�รเรียนก�รสอนมีบ�งช่วง 

ที่นำ�แบบทดสอบประเภท	 ก	 ข	 ค	 ง	 ให้ลูกทำ�ด้วยทั้งเพื่อชี้ให้เห็นว่�ถึงแม้ลูกจะเรียนแบบ	Home	 School	 ก็ส�ม�รถ 

ทำ�ข้อสอบประเภทนี้ได้	 นอกจ�กนั้นยังเป็นก�รวัดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องร�วเนื้อห�	 ประสบก�รณ์ท่ีลูกเรียนด้วยว่� 

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจม�กน้อยเพียงใด	แต่ครอบครัวปฏิเสธแบบทดสอบที่เจ้�หน้�ที่ของเขตพื้นที่นำ�ม�ทดสอบ	เนื่องจ�ก 

เป็นข้อสอบทีไ่ม่มปีระสทิธภิ�พ	ไม่ครอบคลมุและไม่สะท้อน	คว�มรู	้กระบวนก�รและเจตคต	ิไม่เหมอืนกบัแบบทดสอบท่ีนำ� 

ม�จ�กข้อสอบกล�ง	ก�รประเมินด้วยก�รสัมภ�ษณ์	โดยนำ�ประเด็น	ร�ยก�รจ�กแฟ้มสะสมผลง�น	(Port	folio)	ม�เป็น

ประเดน็คำ�ถ�ม	ทีม่�	ทีไ่ป	วธิกี�รขัน้ตอน	ทีม่�ของคว�มสำ�เรจ็ของชิน้ง�น	ก�รประเมนิจ�กชิน้ง�น	ผลง�น	ลกูจะมผีลง�น 

ก�รดีไซด์ชุดตุ๊กต�	ก�รร้อยลูกปัด	ก�รทำ�ขนม	ก�รทำ�กับข้�ว	

	 เคร่ืองมือที่ใช้ในก�รวัดและประเมินผลประกอบด้วย	 แบบสอบถ�ม	 ก�รสังเกตพฤติกรรม	 ผลง�น	 ช้ินง�น	 

ก�รใช้แบบทดสอบ	โดยนำ�แบบทดสอบม�จ�กส่วนกล�ง	ข้อไหนครอบครวัไม่เหน็ด้วยกจ็ะตดัออก	และสร้�งแบบทดสอบ

ขึ้นม�ใหม่	และมีก�รเก็บสะสมผลง�นหลังก�รปฏิบัติกิจกรรม	เป็นแฟ้มสะสมผลง�น	(Portfolio)	เช่น	ลูกไปเล่นดนตรี	 

ไปร่วมกิจกรรมก�รแสดงบนเวที	ครอบครัวก็จะมีกำรบันทึกภำพไว้ ทุกกิจกรรมที่ลูกท�ำส�ำเร็จแล้ว ก็จะให้ลูกจัดท�ำ

เป็นเอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง 



171การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๔๘ ครอบครัวสิริอภิสิทธิ์ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

	 ครอบครวั	“สริอิภสิทิธิ”์	มคีณุพ่อว่�ที	่ร.ต.จ�ตภุทัร์	สริอิภสิทิธิ์ 

คุณแม่	 น.ส.ธัญพร	 ทองธรรมช�ติ	 ปัจจุบันอ�ยุ	 ๔๔	 ปี	 วุฒิท�ง 

ก�รศึกษ�	ปริญญ�ตรี	อ�ชีพแม่บ้�น	ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัว	จำ�นวน	๑	คน	เด็กช�ย	พัทธนันท์	สิริอภิสิทธิ์	เคยเรียนที่

โรงเรียนคริสต์เตียน	จังหวัดชลบุรี	ชั้น	ป.๓	ได้ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

โดยครอบครัวตั้งแต่ชั้น	 ป.๔-๖	 ภ�คเรียนที่	 ๒	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๗	

ปัจจบุนัศกึษ�ระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ปีที	่๑		(ก�รศกึษ�ท�งไกล	สงักดั	กศน.) 

	 ลูกมีสุขภ�พไม่แข็งแรงมีอ�ก�รชัก	 เป็นโรคเลือด	 Gsix	 TB	

และแม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อก�รศึกษ�ในระบบ	แม่กล่�วว่�	“ก่อนที่ลูกจะเข้�โรงเรียน	ลูกเป็นเด็กช่�งสังเกต	ชอบคิดและ

มีจินตน�ก�ร”	โดยสังเกตได้จ�กที่ลูกส�ม�รถประกอบชุด	Lego	ดัดแปลงเป็นรูปร่�งต่�ง	ๆ 	ได้รวดเร็ว	โดยไม่ต้องดูแบบ

หรือ	Module	แต่พอนำ�ลูกเข้ำโรงเรียน ทุกอย่ำงก็หำยไปหมด เพรำะกำรศึกษำในระบบ เด็กไม่ต้องคิด ไม่ต้องสังเกต

อะไร ต้องท่องให้ได้ ต้องเขียนให้ได้ ต้องจ�ำให้ได้ ต้องท�ำให้ได้ตำมที่ครูสั่งหรือบอกเท่ำนั้น	 ครูให้เขียนวงกลมก็ต้อง 

เป็นวงกลม	จะเบี้ยว	ๆ	ไม่ได้	เขียนหนังสือก็ต้องให้ตรง	ไม่ให้โย้ไปเย้ม�	ลูกรู้สึกว่�ทำ�อะไรก็แล้วแต่	มีแต่คว�มไม่ถูกอยู่ม�ก 

นี่แหละคือส�เหตุที่ให้คิดว่�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในระบบเป็นต้นเหตุ	ที่ทำ�ทุกสิ่งทุกอย่�งที่มีในตัวลูกห�ยไป

	 ช่วงทีลู่กเรยีนชัน้ประถมศกึษ�ปีที	่๑-๒	อยูโ่รงเรยีน	ครสิเตยีน	ลกูเรยีนวนัจนัทร์ถงึวนัเส�ร์	ต้องตืน่เวล�	๐๕.๓๐	น. 

ถงึโรงเรยีน	๐๗.๔๕	น.	กลบัถงึบ้�น	๑๘.๓๐	น.	แม่นัง่รอลกูทกุวนั	มคีว�มรูส้กึว่�ลกูเรยีนหนกัขึน้เรือ่ย	ๆ 	พอขึน้ชัน้ประถม

ศึกษ�ปีที่	๓	ก็ย้�ยลูกม�โรงเรียนใกล้บ้�น	คิดว่�น่�จะดีขึ้น	แต่กลับพบว่�ลูกมีปัญห�ม�กขึ้น	นั่นคือลูกไม่สำมำรถปรับตัว 

เข้ำกับวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูในโรงเรียนใหม่ได้ เนื่องจำกครูใช้วิธีจดบนกระดำนด�ำแล้วให้นักเรียน 

ลอกตำม ครบูอกกบัแม่ว่�ลกูเรยีนไม่ทนัเพือ่น	นัง่เหม่อลอยเป็นประจำ�	แม่จงึถ�มลกูว่�	“เกดิอะไรขึน้กบัลกู”	ลกูตอบว่� 

“ลูกไม่ชอบเรียนหนังสือ	 เบื่อ	 ไม่ชอบวิธีสอนของครูที่ให้จดต�มบนกระด�นดำ�อย่�งเดียว	 บ้�งครั้งยังไม่ทันจดครูก็ลบ

ข้อคว�มทีใ่ห้จดไปแล้วทัง้ทีย่งัลอกบนกระดำ�ไม่เสรจ็	เหตทุีจ่ดไม่ทนัลกูอธบิ�ยว่�	ลกูต้องอ่�นข้อคว�มทีค่รใูห้จดให้เข้�ใจ

ก่อนจึงจะจด	นี่ก็เป็นเหตุผลในกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว	ของบ้�นเรียน	“สิริอภิสิทธิ์”	

	 เริม่ศกึษ�ห�คว�มรูเ้กีย่วกบัรปูแบบแนวท�งในก�รจดัก�รศกึษ�	โดยค้นคว้�	ศกึษ�จ�กเอกส�ร	ต�ร�	ประเภท

จิตวิทย�	ปรัชญ�	ศ�สน�	ก็พบว่�มนุษย์มีวิธีก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย	ม�กม�ยหล�ยวิธี	ก�รเรียนรู้ของเด็กในเรื่องภ�ษ�

ควรเริ่มจ�กก�รฟัง	ก�รพูด	ก�รอ่�นและเขียน	ไม่ใช่ม�จ�ก�รเขียน	และก�รเรียนรู้คุณธรรม	จริยธรรมต้องเริ่มต้นที่บ้�น	

ห�กไม่ใส่ใจวัยเด็กเข�จะเรียนรู้	ซึมซับ	ผ่�นจ�กเพื่อน	ซึ่งครอบครัวจึงไม่รู้เลยว่�ลูกซึมซับอะไรจ�กเพื่อน	ลูกไปโรงเรียน

ทุกวัน	 แต่ไม่ชอบเรียนหนังสือ	 แต่ไปเพื่อต้องก�รพบเจอเพื่อน	 ๆ	 ต้องก�รข�ยของให้เพื่อน	 ๆ	 ไปโรงเรียนไม่ได้อะไร 
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เพร�ะจดอะไรก็ไม่ทนั	เรยีนไม่ทนัเพือ่น	จงึตดัสนิใจให้ลกูออกนอกระบบ	โดยมจีดุมุง่หมำยของกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั 

ต้องก�รให้ลูกเป็นคนดี	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 ส�ม�รถปรับตัวให้เข้�กับสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ได้	 ส�ม�รถนำ�คว�มรู้	 และ

ประสบก�รณ์ไปช่วยเหลือสังคมได้	

 แผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ของบ้�นเรียน	 “สิริอภิสิทธิ์”	 ผู ้จัดทำ�ด้วยตนเอง ลักษณะของ

แผนจัดเป็นกลุ่มประสบกำรณ์ กิจกรรมบูรณำกำร กับ STEM โดยเฉพำะเกี่ยวกับด้ำนเทคโนโลยี เนื่องจ�ก

ลูกมีประสบก�รณ์	 ซึมซับ	 คว�มรู้	 เกี่ยวกับ	 Program	 ม�จ�กคุณพ่อ	 เนื่องจ�กคุณพ่อมีอ�ชีพเป็น	 Programmer 

“ลูกสนใจ	 Lego	 ม�ก่อน	 และพัฒน�ขึ้นม�เป ็น	 Computer	 Robot	 ป ัจจุบันเริ่มหัดเขียน	 Program”	 

รปูแบบกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั	เป็นแบบครอบครวัเดีย่ว	มกี�รเข้�ร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัหรอืกลุม่ครอบครวั

อื่น	ๆ	โดยมีเหตุผลต้องก�รให้ลูกเป็นคนดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	ส�ม�รถนำ�คว�มรู้	และประสบก�รณ์ไปช่วยเหลือสังคม

ได้ในอน�คต	

 กำรจดักำรเรยีนกำรสอน	ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในก�รจดัก�รเรยีนรู	้คอืพ่อ-แม่	เป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรง	และมกี�ร

เรียนรู้โดยก�รนำ�ลูกเข้�ร่วมกจิกรรม	ร่วมกบักลุม่บ้�นเรยีน	หลงัจ�กทีล่กูมปัีญห�กบัก�รจดัก�รศกึษ�ในระบบ	ครอบครวั

ไม่ได้ตัง้คว�มอะไรหวงัพเิศษ	เพยีงหวงัให้ลกูเป็นคนด	ีมีคณุธรรมจรยิธรรม	ส�ม�รถนำ�คว�มรู	้และประสบก�รณ์ไปช่วยเหลอื

สังคมได้ในอน�คต	

	 ปีแรกที่ออกจ�กก�รศึกษ�ในระบบ	เรียกช่วงนี้ว่�	“ช่วงเยียวย�”	เพื่อฟื้นฟูสภ�พจิตใจของลูก	ครอบครัวเร� 

จะไม่พดูถงึเรือ่งก�รเรยีนหรอืเรือ่งเกีย่วกบัวชิ�ก�ร	ใด	ๆ 	แต่ครอบครวัจะทำ�ทุกอย่�งต�มท่ีลูกต้องก�รหรอืร้องขอ	ประก�รแรก 

คือก�รพ�ไปเที่ยว	 ท่องเที่ยวไปกับขบวนรถไฟ	 (ฟรี)	 พบว่�ลูกตื่นเต้นกับก�รเดินท�งโดยรถไฟ	 ได้สังเกตพบเห็น 

สภ�พบคุคลทีอ่ยูบ่นรถไฟ	ริมท�ง	และภมูปิระเทศ	ต่ืนเต้นกบัก�รทีไ่ด้สมัผสัและพบเหน็ด้วยตนเอง	คว�มจรงิแล้วก�รเรยีนรู ้

ส�ม�รถเกดิขึน้ได้รอบด้�นตลอดเวล�	ซึง่ในระหว่�งเดนิท�ง	เหน็สภ�พคว�มเป็นอยู	่ก�รเดนิชวีติประจำ�วนั	ก�รประกอบ

อ�ชีพ	 กำรเรียนรู้แบบนี้เรำสำมำรถเรียกได้ว่ำเป็นกำรเรียนรู้ระเบิดจำกภำยในตัวผู้เรียนเอง เป็นกำรเรียนรู้ที่มี 

ควำมหมำยยิง่นกั	ก�รเรยีนรูอ้กีแบบหนึง่ทีค่รอบครวัดำ�เนนิก�รจดัก�รเรยีนรูใ้ห้ลกูคอื	ก�รเรยีนรูโ้ดยท�ง	Online	ใช้ช่องท�ง 

Education.co	สำ�หรบัก�รเรยีนวชิ�ภ�ษ�องักฤษ	วชิ�คณติศ�สตร์	ก�รเรยีนรูท้ีเ่กดิจ�กก�รปฏบิตัจิรงิเกดิจ�ก	ก�รเรยีนรู ้

ก�รฝึกทักษะจ�กครูเฉพ�ะท�งที่จ้�งพิเศษ	 ม�ทำ�ก�รสอนเก่ียวกับก�รเขียนโปรแกรมพิเศษ	 หรือท่ีเรียกว่�	 โปรแกรม	

ภ�ษ�	C	เพื่อสำ�หรับใช้ในก�รสร้�งหุ่นยนต์	(Robot)	เริ่มจ�กก�รทำ�ไฟกระพริบ	เขียนเป็นภ�ษ�ของเข�ขึ้นม�เองดูแล้ว

ย�กม�ก	 ในหุ่นยนต์	 (Robot)	 จะมีวิช�อื่น	 ๆ	 แฝงรวมอยู่ด้วย	 เพร�ะต้องมีก�รออกแบบ	 มีก�รคำ�นวณห�พื้นที่วัดค่�

ออกม�เป็นตัวเลข	ต้องสังเกตก�รณ์ทำ�ง�นของหุ่นยนต์	 ให้เดินบนเส้นข�วและดำ�ที่กำ�หนด	มีก�รทดลองซำ้�	ๆ	บ่อย	ๆ	 

ห�กพบปัญห�ก็จะปรับแก้ไข	ทั้งในส่วนที่เป็น	Software	และ	Hardware	ตัวเซนเซอร์	 (censer)	บ�งครั้ง	ลูกจะถอด	

แล้วถอดอกี	ประกอบแล้วประกอบอกีทัง้วนั	กรณหี�กพบปัญห�หนกั	ๆ 	ไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ลกูกจ็ะขอให้คณุพ่อช่วยเหลอื	

จึงเกิดก�รเรียนรู้ที่ได้จ�กก�รปฏิบัติจริง



173การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 สือ่และแหล่งเรยีนรู ้วถิกี�รเรยีนรูข้องครอบครวัเป็นแบบ	“ก�รเรยีนรูร่้วมกนั”	ระหว่�ง	พ่อ	แม่	ลกู	ครอบครวั 

เร�ไปค่�ยกันบ่อย	 ไปหมู่บ้�นพลัม	 แทบจะเดือนเว้นเดือน	 ครอบครัวเร�ทำ�สบู่	 นำ้�ย�ซักผ้�	 นำ้�ย�ล้�งจ�นใช้เอง	 

บ�งครั้งพ่อ-แม่ทำ�	เป็นตัวอย่�งให้ลูกดู	ให้ลูกรู้และเข้�ใจและว่�ครอบครัวเร�ไม่ใช้ถุงพล�สติก	ทุกครั้งที่ไปจ่�ยตล�ดจะ

ใช้ตะกร้�	 ก�รเรียนรู้ของบ้�นมุ่งปลูกฝังให้ลูกปลูกจิตสำ�นึกจ�กข้�งใน	 พ่อ-แม่ไม่ได้บอกว่�สิ่งท่ีทำ�ไปเก่ียวข้องเช่ือมโยง 

กับสิ่งแวดล้อมอย่�งไร	แต่ลูกรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นกำรเรียนรู้ที่ครอบครัวซึมซับมำจำกแบบอย่ำง จนเป็นธรรมชำติตัวตน

ของลูก	 ทั้งนี้สังเกตได้จ�กเวล�ให้ลูกไปซื้อของลูกจะนำ�ของที่ซื้อใส่ตะกร้�ที่เตรียมไว้	 ไม่ใช้ถุงพล�สติก	 แม้กระทั้งเรื่อง

ก�รรับประท�นอ�ห�ร	 บ�งครั้งครอบครัวเร�รับประท�นอ�ห�รดีบ้�ง	 ไม่ดีบ้�ง	 มันคือคว�มจริงของชีวิต	 พ่อ-แม่-ลูก	 

จะคยุกนัว่�ก�รเลอืกรับประท�นอ�ห�รเป็นสิง่สำ�คัญ	ต้องคำ�นงึถงึประโยชน์และคณุค่�ท�งอ�ห�ร	อ�ห�รทีเ่ร�รบัประท�น

ควรต้องเลือกให้มปีระโยชน์ต่อร่�งก�ย	ครอบครวัมกี�รกำ�หนดต�ร�งไว้กว้�ง	ๆ 	ไม่มกี�รกำ�หนดร�ยละเอยีด	ได้แต่บอกว่�	

วันจันทร์	วันอังค�ร	ต้องทำ�อะไร	ไม่มีก�รกำ�หนดเวล�	บรรย�ก�ศและ	สิ่งแดล้อมของบ้�น	ที่บ้�นเป็นบ้�นเก่�	ๆ	รก	ๆ 

มีชั้นว�งหนังสือที่ทำ�เอง	มีหนังสือม�ก	ส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ลูกชอบและซื้อม�ด้วยตนเอง	ลักษณะหนังสือจะเป็นชุด	ๆ 	

บ�งครั้งลูกอ่�นหนังสือจนไม่ยอมกินไม่ยอมนอน	

 กำรวัดและประเมินคุณภำพ	ครอบครัวไม่ต้องก�รรับก�รประเมินแบบต้องทำ�ข้อสอบ	ครอบครัวจะประเมิน

ด้�นจติใจ	และคณุธรรม	เพร�ะครอบครวัต้องก�รให้ลกูเป็นคนด	ีไม่ต้องก�รให้ลกูเป็นคนเหน็แก่ตวั	อย่�ทำ�ล�ยหรอืทำ�ให้

คนอื่นต้องเสียใจ	อย่�ทำ�ให้คนอื่นและตนเองต้องเดือดร้อนด้วยก�รกระทำ�ของตน	หลักฐำน ร่องรอย	ที่แสดงตัวตนว่�

ลูกได้เรียนรู้ได้แก่	ร�ยง�นผลก�รประเมินก�รปฏิบัติกิจกรรมของลูกทุกกิจกรรม	ลักษณะเป็นก�รประเมินเพื่อพัฒน�ลูก	

แฟ้มสะสมง�นของลูกทุกกิจกรรม	(portfolio)	ภ�พถ่�ย	

 ปัญหำ	 ลูกเริ่มเป็นวัยรุ่น	 ก�รดูแล	 ก�รพูดคุย	 พฤติกรรมลูกจะเปลี่ยนไป	 พ่อ-แม่	 ต้องใกล้ชิด	 หมั่นสังเกต

พฤติกรรมลูก	ตรงนี้เป็นก�รเรียนรู้ของพ่อ-แม่	ที่ต้องศึกษ�ลูก
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๔๙ ครอบครัวละครมรดกใหม่

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

	 คุณพบจันทร์	 ลีล�ศ�สตร์สุนทร	 ครูผู้สอน	 และผู้ขับเคลื่อน

องค์กรบ้�นเรียนละครมรดกใหม่ได้รับมอบหม�ยจ�กบิด�	 ม�รด�	

ผู ้ปกครองของเด็กให้เป็นผู ้จัดก�รศึกษ�แทนให้จัดก�รศึกษ�โดย

ครอบครัวให้ผู้เรียน	 จำ�นวน	๓๖	 คน	 โดยมีจุดมุ่งหม�ยเน้นกำรแสดง

ละครที่บูรณำกำรกับกำรเรียนรู ้ร่วมกับ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้  

เพื่อกำรประกอบอำชีพ	 สร้�งสังคมที่มีบุคคลที่คิดเป็น	 มีทักษะและ 

มีหริโิอตะปะ	ก�รจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ�	จดัทำ�ขึน้เอง	มแีผนบรูณ�ก�ร 

ของ	 ๘	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 และมีแผนฝึกด้�นทักษะเป็นร�ยบุคคล	 

จะเน้นด้�นฝึกทักษะท�งก�รละคร	หรือส�ข�ก�รแสดงเฉพ�ะด้�น	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ให้คำ�แนะนำ�ให้เป็นไป

ต�มระบบ	 เพร�ะ	“เชื่อว่ำศำสตร์ทำงกำรละคร รวมทุกศำสตร์ไว้ เพื่อกำรด�ำรงอยู่ เช่น ศิลปะ ดนตรี กำรจัดกำร 

สังคม เศรษฐกิจ และด้ำนจิตใจ สำมำรถพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ได้ ศำสตร์กำรละคร ที่ได้รับกำรฝึกฝนทักษะ

จนเกิดควำมช�ำนำญแล้ว จะท�ำให้เกิดควำมปิติ ”

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและจัดกิจกรรมร่วมกันในหล�ยครอบครัว	 โดยจัดเป็นร�ยวิช�ใน	 ๘	 กลุ่มส�ระ 

ก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�งฯ	และยังมีก�รเรียนรู้ท�งก�รละครเฉพ�ะด้�น	หรือต�มส�ข�วิช�เอกหรือเฉพ�ะด้�น 

เช่น	 กวี	 ก�รเขียนเร่ืองสั้น	 ก�รแสดงแขนงต่�ง	 ๆ	มีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจหรือควำมถนัด ในศำสตร์

ของกำรละคร อย่ำงหลำกหลำย	 เน้นคว�มมีระเบียบวินัย	 ก�รเอ�จริงเอ�จังกับก�รฝึกทักษะ	ท�ำให้ผู้เรียนมีทักษะ  

ประสบควำมส�ำเรจ็เพ่ือกำรประกอบอำชพีหรือศกึษำต่อได้ แต่ไม่ได้จดักจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนเหมอืนกบัก�รศกึษ�ในระบบ 

โรงเรียน	แต่มกี�รส่งเสรมิกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนทีห่ล�กหล�ย	เช่น	เปิดโอก�สให้ผูเ้รยีนได้แสดงผลง�นเปิดบ้�นเรยีนให้กบั

บคุคลภ�นอกหรอืบ้�นเรยีนอืน่	ๆ 	ได้เรียนรูก้จิกรรมของบ้�นเรยีนในวนัเส�ร์และอ�ทติย์	มกีำรระดมทนุเพ่ือจดัแสดงละคร 

ในสถำนที่และตำมโอกำสต่ำง ๆ	 ออกไปแสดงละครสะท้อนปัญห�ในชุมชน	 มีเครือข่�ยละครย�มเช้�	 กิจกรรม 

ด้�นก�รเกษตรของผูเ้รียน	กิจกรรมเพือ่ก�รดำ�รงชีวิต	และกจิกรรมย�มว่�งทีผู่เ้รยีนสนใจ	จดัอบรมละครให้กบันกัเรยีนในระบบ 

โรงเรยีน	มตี�ร�งก�รฝึกซ้อมด้�นก�รละครและก�รแสดง	ทีช่ดัเจน มตีำรำงเรยีนกลุม่สำระกำรเรยีนรูเ้ป็นช่วงเวลำ มตีำรำง

กิจกรรมยำมว่ำงของผู้เรยีน สำมำรถตรวจสอบ ตดิตำมผูเ้รยีนได้ว่ำท�ำกจิกรรมอะไร มำกน้อยเพยีงใด	มกี�รฝึกทกัษะ

พิเศษท�งก�รละครและก�รแสดง	โดยช�วต่�งช�ติ	ทั้งช�วยุโรปและอเมริก�	ทั้งก�รม�ฝึกสอนที่บ้�นเรียนและส่งผู้เรียน

ไปศึกษำเรยีนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศ มเีครอืข่ำยกำรละครในโรงเรยีนทีจ่ัดกำรศกึษำในระบบ 

ทัว่ประเทศ	เครอืข่�ยละครย�มเช้�ชมุชนละครเมอืงเลย	เครอืข่�ยด้�นก�รละครและก�รแสดงกบับุคล	องค์กรต่�งประเทศ	
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	 ก�รเรียนก�รสอนมีบรรย�ก�ศและแหล่งเรียนรู้ในบ้�นเรียนที่เหม�ะสม	 สถ�นที่กว้�งขว�ง	 มีคว�มร่มรื่น	 

มีอ�ค�รต่�ง	 ๆ	 ที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รเรียนรู้	 มีหนังสือจำ�นวนม�ก	 ส่วนใหญ่ได้จ�กก�รบริจ�ค	 อุปกรณ์ก�รเรียนจะใช้ 

ไม่ม�ก	ส่วนใหญ่บ้�นเรียนจะจัดซื้อ	จัดห�ม�เอง	มีอุปกรณ์เทคโนโลยี	เช่นคอมพิวเตอร์	จำ�นวนไม่ม�ก	แต่เพียงพอกับ

ก�รใช้ศึกษ�	ค้นคว้�	เรียนรู้	บ้�นเรียนกำ�หนดกฎระเบียบห้�มผู้เรียนเล่นเฟสบุ๊ค	ก�รสื่อส�รผ่�นเครือข่�ยต่�ง	ๆ 	ห้�มถือ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียน	มีกำรเรียนรู้จำกบุคคล ภูมิปัญญำ ต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรเกษตร ดนตรีไทย นำฏศิลป์ 

และอื่น ๆ อย่ำงหลำกหลำย ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้

	 ก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู	้และร่องรอยทีเ่กดิจ�กก�รเรยีนรู	้วดัและประเมนิผลผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนรู ้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 โดยบ้�นเรียนเป็นผู้ประเมิน	๗๐%	และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ประเมิน	๓๐% ครอบครัว 

ใช้วธีิกำรประเมนิตำมสภำพจรงิ ส่วนส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประเมนิด้ำนควำมรู ้ส่วนกำรประเมนิทกัษะเฉพำะ 

เช่น กำรแสดง ดนตรีไทย ดนตรีสำกล และทักษะอื่น ๆ ครอบครัวเป็นผู้ประเมิน ๑๐๐%

	 	 ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 เป็นระบบเกรด	 (๘	 ระดับ)	 เหมือนในระบบประเมิน

ในโรงเรียน	 โดยครอบครัวส่งผลก�รประเมินในส่วนที่ประเมินเอง	 ไปให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ทำ�ก�รประเมิน

ตัดสินผลก�รเรียน	 ในส่วนของครอบครัวจะประเมินทักษะเฉพ�ะต่�ง	 ๆ	 โดยให้	 ผลก�รประเมินเป็น	 ผ่�น	 และไม่ผ่�น	 

มีกำ�หนดก�รวัดและประเมินผลผู้เรียน	ปีละครั้ง	 ครอบครัวประเมินเองและส่งผลก�รประเมินไปให้สำ�นักง�นเขตพื้นท่ี	

ในสัดส่วนที่กำ�หนด	 และผู้เรียนไปประเมินทดสอบด้�นคว�มรู้ท่ีสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�รวมท้ังมีก�รนำ�ผลท่ีได้

จ�กก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้	 ม�สะท้อนให้ผู้เรียนผลก�รประเมินส�ม�รถแยกแยะคุณภ�พและคว�มส�ม�รถ

ของผู้เรียนได้	โดยเฉพ�ะทักษะด้�นก�รแสดง	น�ฏศิลป์	ดนตรีไทย	ดนตรีส�กล	ส�ม�รถนำ�ผลไปพัฒน�ผู้เรียนได้	และ 

ผลก�รประเมินยังพบว่�ต้องพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�ไทย	และภ�ษ�อังกฤษให้กับผู้เรียน	มีก�รจัดทำ�แฟ้มสะสม 

ผลง�นของผูเ้รยีน	จัดทำ�คลปิ	วดีีโอ	ทีแ่สดงถงึกจิกรรมพฒัน�คณุภ�พผูเ้รยีน	มกี�รจดัทำ�ร�ยง�นผลก�รเรยีน	ส่งสำ�นกัง�น

เขตพื้นที่	

	 คว�มภ�คภมูใิจในก�รจดัก�รศกึษ�ของครอบครวั	มคีว�มมัน่ใจในแนวท�งก�รจดัก�รศกึษ�	พร้อมทีจ่ะพฒัน�

ให้ดขีึน้ต่อไปอกี	มคีว�มคิดว่�	เหมอืนกบัได้สร้�งสิง่ใหม่ขึน้ม�	แล้วจะเป็นม�ตรฐ�นใหม่ของโลกในยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ครอบครัวหรือสำ�นักง�นเขตพื้นที่ใช้แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�	 ในแนวท�งนี้จะส่งผลถึงสังคมได้ม�กยังต่อพัฒน�ผู้เรียน

ด้�นภ�ษ�ให้ม�กขึ้น
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๕๐ ครอบครัวสายน�้า

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

	 คุณพ่อไพศ�ล	 สูงกิจบูลย์	 และคุณแม่พรรณพิมล	 จำ�เนียร

ดำ�รงค์ก�ร	ประกอบอ�ชีพธุรกิจส่วนตัว	ได้มอบหม�ยให้น�งส�วรัตน�	

อินทรวิเชียร	 เป็นผู้จัดก�รศึกษ�แทนให้กับน�งส�วส�ยนำ้�	 สูงกิจบูลย์	

เพรำะมีควำมเชื่อว่ำกำรจัดกำรศึกษำเองจะท�ำให้ได้ใกล้ชิดกับลูก 

สำมำรถปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดี มีคุณธรรม ได้เรียนตำมควำมสนใจ 

เรยีนในสิง่ทีช่อบ สำมำรถน�ำควำมรูท่ี้เรยีนเพือ่มุ่งสูอ่ำชพีทีล่กูมคีวำม

สนใจ และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ โดยมองเห็นว่�ก�รเรียนรู้ในระบบ

นั้นเด็กเรียนม�กเกินไป	ก�รเรียนก�รสอนไม่ตอบสนองคว�มสนใจของ

ผูเ้รยีนทกุกลุม่	เน่ืองจ�กผูเ้รยีนแต่ละคนมคีว�มสนใจทีห่ล�กหล�ยและแตกต่�งกนั	ไม่ส�ม�รถนำ�คว�มรูม้�ใช้ในชวีติจรงิ

ประจำ�วันได้	เพร�ะก่อนจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียนอนุบ�ลนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	

	 ก�รขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�	ครอบครัวได้จัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเอง โดยปรับปรุงตำมที่ส�ำนักงำน 

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำแนะน�ำ	จดัก�รเรยีนรูเ้ป็นร�ยวชิ�ใน	๘	กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้ต�มหลกัสตูรแกนกล�งฯ	มจีดุมุง่หมำย 

ให้เด็กเรียนรู้และท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือบุคคลอื่น จำกกำรศึกษำกำรใช้ชีวิตและวัฒนธรรม กำรเป็นอยู ่

ที่แตกต่ำงจำกครอบครัวของบ้ำนเรียนสำยน�้ำ	โดยได้รับอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ตั้งแต่ 

ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๗	จนถึงปัจจุบัน	ผู้เรียนกำ�ลังศึกษ�อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๖	

  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มำรดำและน้ำของผู้เรียนเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ โดยจัดจ้�งครูพิเศษ	 ม�สอน 

ในบ�งวชิ�	เช่น	ภ�ษ�จนี	ภ�ษ�องักฤษ	และดนตร	ีเน้นก�รเรยีนรูอ้ย่�งมคีว�มสุขและสร้�งประโยชน์ของส่วนรวม	ผ่�นโครงง�น 

ของบ้�นส�ยนำ้�	 ทำ�ให้ผู ้เรียนมีคว�มรักและสนใจในง�นที่จะทำ�	 มีก�รศึกษ�ค้นคว้�ข้อมูล	 และมีก�รพัฒน�ง�น 

อย่�งต่อเนือ่ง	กำรเรียนรูผ่้ำนโครงงำนท�ำให้ผู้เรยีนได้พบประสบกำรณ์และปัญหำใหม่ มทีกัษะในกำรแก้ปัญหำ โครงง�น

ทีเ่ป็นรูปธรรมของบ้�นเรยีนส�ยนำ�้	ได้แก่	โครงง�นร้�นก�แฟและเบเกอรรี	่โครงง�นปลกูผกัไร้ส�ร	โครงง�นดนตร	ีเป็นต้น	 

ได้จัดให้ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์	 เช่น	 ก�รส่งสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้�ท่วม	 

ก�รมีจิตอ�ส�ช่วยเหลือง�นวัด	 ก�รไปแจกอ�ห�รเนื่องในวันพ่อแห่งช�ติ	 เพร�ะเช่ือว่�เด็กควรมีเวล�ทำ�กิจกรรม 

ร่วมกับกลุ่มหรือบุคคลอื่น	 เพื่อเป็นข้อคิดและประสบก�รณ์ใหม่	 ๆ	 ในก�รพัฒน�ตนเอง	 ก�รปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่	 

ก�รใช้จิตวิทย�ในก�รอยู่ร่วมกับเพื่อน	ๆ	และช่วยเหลือผู้อื่น
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 กำรก�ำหนดตำรำงเรียนในแต่ละวัน ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ ส�ม�รถยืดหยุ่น	 

ปรับเปลี่ยนได้ต�มคว�มเหม�ะสมใช้หนังสือแบบเรียนต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ใช้สื่อคอมพิวเตอร์

สืบค้นข้อมูลจ�กอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนให้คว�มสนใจ	 และเอกส�รประกอบก�รเรียน	 ที่ครูผู้สอนจัดห�ม�ให้	กำรจัดกำร

เรียนรู้เน้นกำรปฏิบัติจริง และกำรฝึกทักษะควำมช�ำนำญเนื่องจ�กเป็นก�รเรียนรู้ควบคู่กับก�รทำ�ง�น	เกี่ยวกับศิลปะ	

เช่น	 ก�รปั้นเซร�มิค	 ก�รว�ดภ�พ	 รวมถึงก�รเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรี	 และภ�ษ�ต่�งประเทศ	 (จีน,	 อังกฤษ)	 มีครูและ 

ผูเ้ชีย่วช�ญม�สอนทีบ้่�น	ส่วนก�รเรียนรู้เกีย่วกบั	คหกรรม	ผูเ้รยีนจะไปเรยีนกับผูท่ี้มคีว�มส�ม�รถด้�นนีต้�มท่ีสถ�นท่ีต่�ง	ๆ  

ครอบครัวจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่�ย	สถ�นศึกษ�อื่น	ๆ	เป็นระยะ	ส่งเสริมให้เข้�ร่วมก�รอบรม	สัมมน�ต่�ง	ๆ	

ก�รเข้�ค่�ยและทำ�กิจกรรมร่วมกับกลุ่มบ้�นเรียน	 กลุ่มหมู่บ้�นเด็ก	 และสถ�นศึกษ�ปฐมโศก	กำรจัดสภำพแวดล้อม

ภำยในบ้ำนเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ควบคู่กับกำรท�ำงำนได้ โดยจัดอุปกรณ์กำรเรียนให้อยู่ในสถำนท่ีท�ำงำน (ร้ำน)  

เพร�ะสะดวกต่อก�รศึกษ�ค้นคว้�และก�รฝึกปฏิบัติ

 กำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรู ้มกีำรวดัและประเมนิผลระหว่ำงเรียนและสิน้ปีกำรศกึษำของในแต่ละระดับ 

ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ วิชำ ด้วยกำรทดสอบ วัดและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนตำมสภำพจริง 

ในกจิกรรมพัฒนำผู้เรยีน	ใบง�น	โครงง�น	ประเมนิโดยตนเอง	ครผููส้อน	ผูป้กครอง	ก�รตดัสนิผลก�รเรยีนเป็นระบบเกรด	

ก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 เป็น	ผ่�น	 ไม่ผ่�น	 ได้นำ�ผลก�รประเมินม�ปรับปรุง

และว�งแผนก�รเรียนก�รสอนในขั้นต่อไป	มีร่องรอยที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้	อย่�งเด่นชัด	พร้อมทั้งจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รจัด 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวในรอบปีก�รศึกษ�ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 ควำมส�ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวของบ้ำนเรียนสำยน�้ำ คือกำรที่ผู้เรียนมีทักษะในกำรใช้

ชีวิต ค้นพบควำมสนใจและควำมถนัดของตนเอง สำมำรถตัดสินใจเลือกเรียนและสำมำรถต่อยอดในอนำคตได้ 

และผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียนและกำรท�ำงำน สำมำรถแก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง	 โดยให้ข้อเสนอแนะสำ�นักง�น 

เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ทีเ่กีย่วข้องให้มกี�รนเิทศ	ตดิต�ม	และประเมนิผลก�รจดัก�รศกึษ�ของบ้�นเรยีนส�ยนำ�้อย่�งต่อเนือ่ง	 

และให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือเกี่ยวกับก�รขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�	ที่ถูกต้อง	ชัดเจน	
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๕๑ ครอบครัวสอาดพงษ์

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

 เหตผุล	หรอืมลูเหตใุนก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยครอบครัวสอ�ดพงษ์	

เนื่องจ�กก�รจัดก�รศึกษ�ในระบบ	 ไม่ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้เรียนในก�ร

เรยีนรู้	และก�รพฒัน�ทกัษะท�งคณติศ�สตร์	และท�งภ�ษ�องักฤษ	ภ�ษ�จนี	และ

ญี่ปุ่น	เหตผุลเน้นต�มคว�มต้องก�รของผู้เรียนทีม่ีคว�มถนัดและคว�มสนใจพเิศษ 

ที่ก�รศึกษ�ต�มหลักในระบบไม่ส�ม�รถเข้�ถึง	 และพัฒน�ผู้เรียน	 เป็นร�ยบุคคล	 

ครอบครัวสอ�ดพงษ์	มีบิด�คือ	น�ยวรวิทย์	สอ�ดพงษ์	ม�รด�	น�งส�วจิร�พัชร	จันทร์แก้ว 

วุฒิก�รศึกษ�	 ค.บ.	 หลักสูตร	 อ�ชีพธุรกิจส่วนตัว	 เป็นผู้จัดก�รศึกษ�ให้กับ	 

น�งส�วอนิญด�	สอ�ดพงษ์	และ	น�ยเดช�นนท์	สอ�ดพงษ์	โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ

พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ตำมควำมสนใจที่แตกต่ำงกัน	เพื่อให้	

ผู้เรยีนรู้อย่�งอสิระมคีว�มสขุและสร้�งสรรค์คว�มรูต้นเองอย่�งอสิระ	และสะท้อน

คิดตลอดเวล�	 ผู้เรียนมีก�รพัฒน�จิตใจและคว�มมั่นคงท�งจิตใจในก�รดำ�รงอยู่

ในสังคมไทยและสังคมโลก	 ภ�ยใต้กฎหม�ยและกฎท�งศ�สน�อย่�งมีคว�มสุข	 แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว  

มำจำกควำมต้องกำรและกำรสะท้อนพฤตกิรรมทำงกำรเรยีนของผูเ้รยีน	กจิกรรมพฒัน�ก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	รปูแบบ 

ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 จัดแบบครอบครัวเด่ียว	 แต่อ�จเข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น	 ๆ 

ก�รจัดก�รเรียนรู้จัดเป็นกลุ่มประสบก�รณ์	เช่นกลุ่มทักษะท�งวิช�ก�ร	กลุ่มพัฒน�ทักษะด้�นอ�ชีพ	กลุ่มประสบก�รณ์

คว�มส�ม�รถพิเศษ	 กลุ ่มประสบก�รก�รเรียนรู ้กับครอบครัว	 กลุ ่มประสบก�รณ์ด้�นกีฬ�	 (น�งส�วอนัญด�	 

เป็นนกักฬี�ยโูด	ของจังหวดัภเูกต็	เป็นตัวแทนของจังหวดัภเูกต็	สำ�หรบัน�ยอ�นนท์	พฒัน�โดยก�รเรยีนกบัโคชแบดมนิตนั)	 

ด้�นดนตรี	(น�ยเดช�นนท์	ส�ม�รถพฒัน�ก�รเรยีนรูด้้วยตนอง	จ�กก�รฟัง	ก�รเทียบเคยีง	สร้�งโน้ตจ�กก�รฟังของตนเอง

ไม่ใช้ตัวโน้ต)	 สำ�หรับน�งส�วอนันด�	 เป็นนักดนตรีในสมัยเรียนในระบบ	และเรียนรู้เพิ่มเติมกับอ�จ�รย์ดนตรี	 เพิ่มเติม 

ในเรื่องก�รเรียนกลองชุด	กีต้�	ส�ม�รถเล่นดนตรีไทยได้หล�ยประเภท	เช่น	ขิม	กีต�ร์	กลองชุด	คอร์เนท	ขลุ่ย	

	 ด้�นทักษะชีวิต	 ผู ้เรียนได้รับมอบหม�ยคว�มรับผิดชอบง�นบ้�น	 ต�มคว�มถนัด	 และนิสัยส่วนบุคคล	 

ด้�นอ�ชีพ	 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�นของครอบครัว	 ในก�รว�งแผนตัดสินใจ	 และก�รปฏิบัติง�นต่�ง	 ๆ	 ก�รจัด 

ก�รเรยีนก�รสอน	มำรดำเป็นผูจ้ดักำรเรยีนรู ้มกีระบวนก�รจดัก�รเรยีนรูใ้ห้ลูกต�มคว�มคว�มสนใจ	คว�มถนัด	คว�มส�ม�รถ 

จัดก�รเรียนรู้	ด้�นวิช�ก�รสำ�หรับน�งส�วอนัญด�ฯ	ได้สนับสนุนด้�นเครื่องมือ	อุปกรณ์ในก�รพัฒน�เรียนรู้ด้วยตนเอง	

และมีก�รตรวจสอบคว�มรู้ด้วยก�รสนทน�	 แลกเปลี่ยนเปลี่ยนคว�มคิดเห็น	 สำ�หรับน�ยเดช�นันท์	 ด้�นวิช�ก�รสอน 

ด้�นทกัษะ	ท�งคณติศ�สตร์	ด้วยกระบวนก�ร	และโปรแกรมท�งคณติศ�สตร์	ในก�รสร้�งคว�มเข้�ใจท�งคณติศ�สตร์ในรปู 

น�มธรรม	 ด้�นวิช�ก�รครอบครัวได้รับคว�มร่วมมือจ�กสถ�บันร�ชภัฎภูเก็ตในก�รให้ลูกมีทักษะโดยใช้ห้องปฏิบัติก�ร 

ท�งวิทย�ศ�สตร์และได้รับคำ�ปรึกษ�ห�รือในก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ในระดับมห�วิทย�ลัย	
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	 มีก�รสมัครเรียน	 Pre	 degree	 ของมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง	 เพื่อก�รพัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�	 สำ�หรับ 

น�งส�วอนันด�	และก�รพัฒน�ท�งฟิสิก์	เคมี	ชีวะของน�ยเดช�	ครอบครัวมีกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนโดยเน้นด้�นจิตอ�ส� 

ซ่ึงเป็นแนวคิดของครอบครัว	 ในก�รจัดก�รและครอบครัวได้ทำ�กิจกรรมให้แก่โรงเรียน	 หรือชุมชนที่ด้อยโอก�ส 

ท�งก�รศึกษ�	 โดยเริ่มจัดกิจกรรมค่�ยตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	 จนถึงปัจจุบัน	 ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมกับน�น�ช�ติของโรงเรียน

วิทย�ศ�สตร์	รัฐปีนังประเทศม�เลเซีย	โรงเรียนวิเชียรม�ตุ	จังหวัดตรัง	ประเทศไทย	เป็นต้น

  ผู้เรียนเป็นผู้ก�ำหนดกำรเรียนของตนเอง	 ต�มคว�มเหม�ะสม	 ดังนี้	 อนัญด�ฯ	 จะกำ�หนดก�รเรียนรู้ 

เป็นรปูแบบ	เดช�นนัท์ฯ	จะจดัต�มคว�มสนใจในก�รเรยีนรูต้�มคว�มต้องก�รใน	แต่ละวนั	ยกเว้นทีม่กี�รร่วมกบัหน่วยง�นอืน่	ๆ  

เคยมีในก�รพัฒน�ผู้เรียนในระดับประถมและมัธยม	มีก�รเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว	มีกิจกรรมของครอบครัวด้�นอ�ชีพ	

ด้�นศ�สน�	กิจกรรมก�รประชุม	และกิจกรรมโครงง�นต่�ง	ๆ	เช่น	กิจกรรม	Open	House	ประวัติศ�สตร์ภูเก็ต	ชุมชน	

ท้องถิ่น	กิจกรรมค่�ยอ�ส�	เป็นวิทย�กรประจำ�ฐ�นให้กับนักเรียน	มีกำรจัดบรรยำกำศ และสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน

และภำยนอกบ้ำน	เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้ไว้ผู้เรียนได้ไปเรียนในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญ�	ปร�ชญ์ช�วบ้�นและสถ�นที่ 

ทีล่กูได้เดนิท�งในประเทศ	และประเทศในอ�เซยีน	ลกูเป็นผูจ้ดัสภ�พแวดล้อมด้วยตวัเอง	สำ�หรบัเดช�นนัท์	เน้นห้องปฏบิตักิ�ร 

ในบ้�นอย่�งชัดเจน	 มีห้องประดิษฐ์อ�วุธ	 ห้องเล่นคีบอร์ด	 ห้องอ่�นหนังสือ	 และห้องสำ�หรับพัฒน�วิช�ก�ร	 

ใช้สื่อ หนังสือ เอกสำร คอมพิวเตอร์ สื่อทำงไกล เทคโนโลยี เพื่อใช้สำ�หรับก�รเรียนรู้ในทุกกลุ่มประสบก�รณ์	โดยเน้น

ผู้เรยีนเลือกสรร	นำ�ม�ใช้ด้วยตนเองโดยบดิ�	และม�รด�เป็นผูส้นบัสนนุจดัห�ม�ให้ต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นในก�รจดัห�	

สือ่ต่�ง	ๆ 	เตรียมไวใ้ห้ผูเ้รยีน	มีกำรเรยีนรูจ้ำกสือ่บคุคล ภมูปัิญญำท้องถิน่ ชมุชน ทอ้งถิน่	และสถ�นทีต่่�ง	ๆ 	ก�รเรียนรู้ 

สือ่บคุคล	ในโรงเรยีนทีผู่เ้รยีนทัง้สองเรยีนในระดบัประถม	และมธัยมศกึษ�ตอนต้น	ช่วงมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	ผูเ้รยีนจะ

เรียนรู้ด้วยตนเอง	ตลอดจนก�รทำ�ง�นจติอ�ส�	กำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรู ้และร่องรอยทีเ่กดิจำกกำรเรยีนรู ้และ

ชิน้งำนของผูเ้รยีน	ก�รให้ผูเ้รยีนร่วมสอบ	Pre	onet	Pre	GAT	PAT	เพือ่วดัตวัเอง	เทยีบเคยีงกบัคว�มต้องก�รของตนเอง

และสงัคม	บคุคลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	เป็นผูร่้วมประเมนิ	คว�มก้�วหน้�และสตปัิญญ�ก�รใช้ก�รเรยีนรูแ้ละผลก�รเรยีนรู	้ของ	 

Pre-degree	มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง	ม�เทียบเคียงร่วมประเมิน	ม�รด�มีก�รกำ�หนดเกณฑ์ในก�รพัฒน�ผู้เรียนและให้

ระดบัคณุภ�พของลกูด้วย	ซึง่บ�งกลุม่ประสบก�รณ์	อ�จจะแยกประเมนิ	ต�มลกัษณะพเิศษของกิจกรรม	หรอืร�ยวชิ�ย่อย	ๆ  

ต�มลักษณะสำ�คัญ โดยก�ำหนดเกณฑ์และกำรแสดงออกของลูกโดยให้คุณภำพ	ดังนี้	๑)	ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้	เข้�ใจ	 

๒)	ผูเ้รยีนส�ม�รถนำ�ม�ปฏบิตัไิด้	๓)	ผูเ้รยีนส�ม�รถประยกุต์ได้	สงัเคร�ะห์ได้	๔)	ผูเ้รยีนส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในชวีติประจำ�วนั 

ได้ต�มก�รเรียนรู้ที่ได้ม�	 ประเมินกิจกรรมจิตอ�ส�	 โดยก�รสังเกต	 คว�มรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น	 ๆ	 คุณลักษณะ 

อนัพึงประสงค์	เป็นพืน้ฐ�นของก�รดำ�รงชวีติ	ของตนเองและครอบครวั	สร้�งและพฒัน�ผูเ้รยีนให้เป็นคนด	ีมกีรอบเคร่�	ๆ 	 

แต่ขึน้อยูก่บัคว�มพร้อมของลกู	และก�รเทยีบเคียงในระดบัเดยีวกนั	มกี�รสะท้อนคดิตลอดเวล�	ปรบัปรงุตลอดเวล�	มกี�ร 

สะท้อนคิดทั้งม�รด�และลูก	 มีก�รจัดทำ�แบบบันทึกก�รเรียนรู้	 และนำ�ม�พัฒน�	 สังเคร�ะห์ก�รเรียนรู้	 ต�มคว�มถนัด

ของตนเอง	เพือ่ก�รพฒัน�ก�รเรยีนรู	้ลกูมแีบบฝึกปฏบิตักิำรพฒันำวชิำกำรต่ำง ๆ 	มสีิง่ประดษิฐ์ทีท่ำ�จ�กคว�มต้องก�ร	

และคว�มสนใจต่�ง	ๆ	มีผลง�นได้รับก�รยอมรับ	จ�กก�รเข้�สอบวัดคว�มรู้ต่�ง	ๆ	 เช่น	O	net	GAT	PAT	 ได้ลำ�ดับที่	

๑	ของภ�คใต้บ�งวิช�	มีก�รทดสอบ	เหตุผลเพร�ะ	เพื่อวัดคว�มรู้ของตนเอง	และเปรียบเทียบ	ค้นห�	ข้อคำ�ถ�ม	และ 
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นำ�ม�วิเคร�ะห์	 ครอบครัวจัดทำ�มีก�รจัดทำ�เอกส�ร	 และจัดรูปเล่มเอกส�รในก�รประเมิน	 นำ�ร่องรอยก�รเรียน	 

เทียบเคียงผลก�รประเมิน	ของผู้จัดและผู้เกี่ยวข้อง	และนำ�เสนอต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 ควำมส�ำเรจ็ ผู้เรยีนเรยีนรูแ้ละต่อยอดกำรเรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ ๆ 	ท้�ท�ยได้อย่�งรวดเรว็และ	ไม่สิน้สดุ	ก�รเรยีนรู ้

ตลอดชวีติ	มพีฤตกิรรมก�รพฒัน�ก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติไม่มขีอบเขตจำ�กดั	ปัจจบุนัน�งส�วอนญัด�	สอ�ดพงษ์	อ�ย	ุ๑๙	ปี 

จบก�รศึกษ�	 ระดับปริญญ�ตรี	 วิช�เอกภ�ษ�อังกฤษ	กำ�ลังศึกษ�ปริญญ�โท	MBA	 โลจิสติก	มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง	 

และเรยีนปรชัญ�	วศิวโลจสีตกิ	มห�วทิย�ลยัพระจอมเกล้�พระนครเหนอื	ชัน้ปีที	่๓	น�ยเดช�นนท์	สอ�ดพงษ์	อ�ย	ุ๑๗	ปี	

ปัจจบุนักำ�ลงัศกึษ�อยูช่ัน้ปีที	่๒	สถ�บนัพระจอมเกล้�เจ้�คณุทห�รล�ดกระบัง	และศกึษ�มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง	ช้ันปีที	๒

 ปัญหำ/อุปสรรค 

		 ๑.		กฎกระทรวงไม่ทันสมัย	และไม่สอดคล้องกับก�รเรียนรู้ในอน�คต

	 ๒.		บุคคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ระดับกระทรวงข�ดคว�มเข้�ใจในก�รศึกษ�	ม�ตร�	๑๒	ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้

	 ๓.		สพฐ.	 ไม่มีก�รประช�สัมพันธ์ก�รศึกษ�ท�งเลือก	 ต�มม�ตร�	๑๒	 ให้กับชุมชน	 สังคม	 และสถ�นศึกษ�

ระดับอุดมศึกษ�เข้�ใจ

	 ๔.	 	สพฐ.	ไม่สนับสนุน	เช่น	อุดหนุนให้กับผู้จัดก�รศึกษ�ที่ควรจะเป็น	เช่นด้�นโครงก�รต่�ง	ๆ	

	 ๕.		สพฐ.	ยังไม่ให้คว�มสำ�คัญ	ในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ท�งเลือก	ยังปล่อยให้ผู้จัดทำ�ง�นและต่อสู้ต�มลำ�พัง

	 ๖.		สพฐ.	 ยังไม่อบรมและให้คว�มเข้�ใจต่อผู้ปฏิบัติ	 ในระดับปฏิบัติหน้�ท่ีใจก�รศึกษ�ท�งเลือกอย่�งชัดเจน 

ทำ�ให้ผูป้ฏบิตังิ�นทัง้ในระดบัเขต	และโรงเรยีนในระดบัมคีว�มเข้�ใจผดิและมคีว�มเข้�ใจเชงิลบต่อผูจ้ดัก�รศกึษ�ด้�นผูเ้รยีน

ในระดับบ้�นเรียน
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๕๒ ครอบครัวบ้านเชิงเขา

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

	 คุณพ่ออำ�หรน	 หลังนุ ้ย	 มีอ�ชีพอิสระทำ�ง�นนอกบ้�น	 

คุณแม่อำ�ร่อน๊ะ	 หลังนุ้ย	 จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	 ปัจจุบันอ�ย	ุ

๕๒	 ปี	 อ�ชีพข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ	 ทำ�หน้�ที่แม่บ้�นจัดก�รเรื่องลูกเป็น

หลกั	และง�นตดัเยบ็เสือ้ผ้�เป็นง�นเสรมิร�ยได้เพือ่เป็นแนวอ�ชพีให้แก่

สม�ชกิในครอบครวั	ครอบครวัให้คว�มสำ�คญัต่อก�รศกึษ�	เป็นอันดับแรก

วิถีชีวิตของครอบครัวเป็นไปบนพื้นฐ�นที่เรียบง่�ย	คุณธรรมคือท�งนำ�

ของชวิีต	เน้นธรรมช�ติผสมผส�นเทคโนโลยเีท่�ทีจ่ำ�เป็น	ตดัสนิใจเลอืก

จัดกำรศึกษำโดยครอบครัวโดยเริ่มที่คุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วไปสู่ลูก

โดยอำศัยกระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคม (เพื่อเข้ำใจชีวิต) และสำระวิชำกำรประกอบกันไป ทุกอย่ำงต้องไม่ขัดแย้ง 

กับแนวคดิพืน้ฐำนของครอบครวั และต้องกำรให้กำรเรยีนรูเ้กดิขึน้ตลอดชวีติ	โดยจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวัให้น�งส�ว

รุชด�	หลงันุย้	ระดบัชัน้มธัยมศึกษ�ตอนปล�ย	ภ�คเรยีนที	่๑	ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๘	สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มธัยมศกึษ�	

เขต	๑๖	โดยใช้ชือ่ครอบครวั	A.R.	บ้�นเชงิเข�	เพือ่มุ่งพฒันำผูเ้รยีนให้เป็นคนดี มคุีณธรรมจรยิธรรม มปัีญญำ มคีวำมสขุ 

บนพื้นฐำนมุสลิมในสังคมที่หลำกหลำย	โดยมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	๔	ประก�รคือ	

	 ๑.		มีคุณธรรมจริยธรรมและค่�นิยมที่ดีง�มในก�รดำ�เนินชีวิต	 รู้จักก�รดำ�เนินชีวิต	 ท่ีพอเหม�ะพอเพียง	 

ปฏิบัติต�มหลักธรรม	มุ่งพัฒน�ตนเองและพึ่งตนเองได้	

		 ๒.	 มีคว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักคิดตัดสินใจและแก้ปัญห�อย่�งรอบคอบ	มีเหตุผล	 มีคว�มรู ้

อันเป็นส�กล	 รู ้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงคว�มเจริญก้�วหน้�ของวิทย�ก�รต่�ง	 ๆ	 มีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร	 

ก�รจดัก�รและรูจ้กัใช้เทคโนโลยทีีจ่ำ�เป็นเหม�ะสมกบัสภ�พคว�มเป็นอยูข่องตนเอง	โดยเน้นคณุธรรมเป็นแนวท�งดำ�เนนิชวีติ

	 ๓.	 มีทักษะที่จำ�เป็นในก�รดำ�เนินชีวิต	มีสุขภ�พและบุคลิกภ�พที่ดี	มีสุนทรียภ�พ	มีคว�มมั่นคงท�งอ�รมณ์	

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข	พอใจในคว�มเป็นตัวตน	และมองคนอื่นในแง่ดี

	 ๔.	 มคีว�มรกัในครอบครวั	ท้องถิน่และมส่ีวนร่วมในก�รพฒัน�และสร้�งสรรค์ท้องถ่ินให้มคีว�มเจรญิก้�วหน้�	

เห็นคุณค่�ของประโยชน์ส่วนรวมในสังคม	 ประเทศช�ติ	 มีจิตสำ�นึกที่ดี	 ในก�รอนุรักษ์และพัฒน�ศิลปวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อม	 	
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	 ครอบครัว	 A.R.	 บ้�นเชิงเข�	จัดกำรศึกษำแบบครอบครัวเด่ียวแต่อ�จเข้�ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ 

กลุม่ครอบครัวอื่น	ๆ 	โดยมีเหตผุล	บรบิทของครอบครัวมีจุดเนน้ทีแ่ตกต่ำงกัน ครอบครัวมกีำรจัดกำรศึกษำตำมควำมถนดั 

ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลได้ดียิ่งกว่ำ	 แต่ได้นำ�ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มครอบครัวเครือข่�ยอย่�งต่อเนื่อง 

มีก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวด้วยตนเอง	 หลังจ�กนั้นเสนอไปยังสำ�นักง�นเขตพื้นที ่

ก�รศกึษ�เพ่ือให้พิจ�รณ�แผน	ห�กไม่สมบรูณ์	หรอืบกพร่อง	กจ็ะร่วมกนักบัเขตพืน้ท่ีในก�รปรบัปรงุแผนให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน	 

คณุพ่อและคณุแม่เป็นผู้จัดกำรเรยีนรู ้ท่ีหลำกหลำย โดยจดักำรเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนเป็นรำยวชิำใน ๘ กลุม่สำระกำรเรยีนรู ้

ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ โดยค�ำนึงถึงควำมถนัดของผู้เรียน กำรเรียนรู้เน้นภำษำมลำยู ภำษำอังกฤษ ภำษำอำหรับ 

ทกัษะชวีติเป็นตวัตัง้	โดยกำ�หนดต�ร�งก�รเรยีนรูใ้นแต่ละวนั	เช่นวชิ�หลกัเน้นก�รเรยีนต�มต�ร�งเรยีนของก�รจดัก�ร

ศกึษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทยีม	เช่น	ภ�ษ�ไทย	ภ�ษ�องักฤษ	วทิย�ศ�สตร์	คณติศ�สตร์	ส่วนวชิ�อืน่มกี�รกำ�หนดต�ร�งเรยีน 

แบบบูรณ�ก�ร	 และปรับใช้ต�มสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน	 รำยวิชำที่ต้องกำรเน้นเป็นพิเศษมีกำรจ้ำง

อำจำรย์พิเศษมำสอน ภำษำอำหรับ ภำษำอังกฤษ นอกจ�กนี้ยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมจ�กก�รรวมกลุ่มเครือข่�ยบ้�นเรียน

ของกลุ่มเครือข่�ยของบ้�นเรียนของกรุงเทพมห�นคร	ภูเก็ต	นครศรีธรรมร�ช	และตรัง	 และเรียนรู้จ�กปร�ชญ์ท้องถิ่น 

วิทย�ลัยชุมชน	และห้องสมุดประช�ชน	มีก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง	อย่�งน้อย	๓-๔	ครั้ง/ปีก�รศึกษ�	

จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม	 และส�ธ�รณประโยชน์	 ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รแสดงสินค้�ในง�นก�รกุศลต่�ง	 ๆ 

และจัดทัศนศึกษ�แหล่งเรียนรู้ต่�ง	ๆ	ให้กับผู้เรียนทั้งในชุมชนและต่�งจังหวัด

	 ก�รใช้สื่อ	แหล่งเรียนรู้	ภูมิปัญญ�ประเภทต่�ง	ๆ	ครบครัน	โดยเฉพ�ะเน้นสื่อประเภทเทคโนโลยีเพื่อให้เด็ก 

ได้สืบค้นข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีสนใจท่ีอยำกเรียนรู้ เช่น	 วิทย�ศ�สตร์	 ก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษ	 ผ่�นระบบอินเทอร์เน็ต	 

หรอืโทรทศัน์ร�ยก�รก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม	อย่�งครบถ้วน	สือ่ท่ีจดัไว้ให้ผูเ้รยีนไว้สบืค้นหรอืได้เรยีนรู	้เช่น	

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	โน้ตบุ๊ค	โทรทัศน์	จำ�นวน	๓	จอ	และสื่อประเภทวัสดุ	อุปกรณ์	เอกส�ร	ตำ�ร�ต่�ง	ๆ 	ที่ใช้ในก�รเรียนรู้ 

ให้กับผูเ้รยีนอย่�งครบครนั	นอกจ�กนีย้งัจดับรรย�ก�ศในบรเิวณครอบครวัทีเ่อ้ือต่อก�รเรยีนรูใ้ห้มีคว�มร่มรืน่	มีแหล่งเรยีนรู้ 

ที่จัดไว้ในบริเวณบ้�นให้ศึกษ�เรียนรู้	 เป็น	 ตำ�ร�เอกส�ร	 วัสดุอุปกรณ์ต่�ง	 ๆ	 ที่ใช้ในก�รเรียนรู้	 และมีก�รไปศึกษ� 

เรื่องต่�ง	ๆ	จ�กภูมิปัญญ�ช�วบ้�น	ทั้งในชุมชนและต่�งจังหวัด	มีก�รร่วมเรียนรู้จ�กแหล่งเรียนรู้ภ�ยในชุมชน	ท้องถิ่น 

ต�มโอก�สทีเ่หม�ะสม	เช่น	ก�รร่วมเรยีนหลกัสตูรระยะสัน้จ�กวทิย�ลยัชมุชน	มสัยดิภ�ยในชมุชน	และสถ�นประกอบก�ร 

ต�มที่ต้องก�ร		 	

	 ครอบครัวจัดให้มีก�รวัดผลและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของลูกเป็น	๘	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตร 

แกนกล�งฯ ซ่ึงครอบครวัจะเป็นผูก้�ำหนดและออกแบบกำรทดสอบเองเพือ่ให้สอดคล้องกบักำรจดักำรเรยีนกำรสอน

ของผูเ้รียน	โดยสงัเกตพฤติกรรมก�รเปล่ียนแปลง	และก�รพฒัน�บคุลกิภ�พต�มตวัตนของผูเ้รยีน	กำรวดัผลและประเมนิผล

เป็นไปเพ่ือกำรต่อยอดในกำรพฒันำผู้เรยีนให้เกิดกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผล 

กำ�หนดไว้ใกล้เคียงกับเวล�เปิด	 และปิดภ�คเรียน	 ของก�รจัดก�รศึกษ�ในโรงเรียน	 คือ	 เปิดภ�คเรียนเดือนพฤษภ�คม	

และปิดภ�คเรียน	 เดือนมีน�คม	 และกำ�หนดก�รให้คะแนน/เกรดต�มตัวอักษร/ตัวเลข	 เพื่อแสดงระดับผลก�รเรียน 

ของลูก	กำรสะท้อนผลกำรประเมนิตำมสภำพจรงิโดยให้ผูเ้รยีนได้รบัรูผ้ลกำรเรยีนเองตวัเอง และร่วมกนัทบทวนบทบำท
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ของสิง่ทีต้่องปรบัปรงุหรอืพฒันำต่อยอดเรือ่งอะไรทีใ่ห้โดดเด่นขึน้ ทีต่รงกบัควำมถนดัของผูเ้รยีน	ส่วนผูจ้ดัก�รศกึษ�	 

(คุณพ่อและคุณแม่)	 ก็ต้องปรับปรุงและพัฒน�เกี่ยวกับก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อให้ตรงกับคว�มต้องก�รของผู้เรียน 

ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น	 และพัฒน�ตนเองโดยก�รเป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวก	 และส่งเสริมในด้�นต่�ง	 ๆ	 ให้กับผู้เรียน	 

อย่�งครบครัน	ไม่ว่�จะเป็น	สือ่ก�รเรยีนรู	้หรอืก�รนำ�บคุคลภ�ยนอกม�ให้คว�มรูเ้ฉพ�ะ	ห�กลกูสนใจและมคีว�มต้องก�ร

ท่ีอย�กเรียนรู้อย่�งต่อเนือ่ง	ลกูยงัมโีอก�สได้ทดสอบท�งก�รศกึษ�	NT	O-NET	เพือ่ได้เรยีนรูแ้ละเข้�ใจคว�มส�ม�รถของ

ตัวเอง	และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รเรียนรู้ของตนเองเพื่อก�รพัฒน�ตนเองไปสู่แนวท�งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป	ครอบครัว

และผูเ้รยีนได้จดัท�ำและเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลผลงำนทำงวชิำกำรจำกกำรทีไ่ด้เรยีนรู ้เช่น กำรจดัท�ำแฟ้มสะสมผลงำน 

บันทึกประจ�ำวัน บันทึกผลกำรเรียนรู้ กำรทดสอบ ภำพถ่ำย วีดีโอ	เพื่อเก็บร่องรอยก�รเรียนรู้ในก�รปฏิบัติกิจกรรม

พัฒน�ผู้เรียน	 และกิจกรรมอื่น	 ๆ	 เป็นต้น	 และครอบครัวได้จัดทำ�เอกส�รร�ยง�นผลก�รจัดก�รศึกษ�ของผู้เรียนเป็น 

ร�ยบุคคลให้กับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เป็นประจำ�ทุกปี	โดยส่งให้เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปีละ	๑	ครั้ง

	 ครอบครัว	 A.R.	 บ้�นเชิงเข�มีคว�มสำ�เร็จท่ีเป็นคว�มภ�คภูมิใจจ�กก�รจัดก�รศึกษ�ของครอบครัว	 คือ

พัฒน�ก�รของผู้เรียนให้มีชีวิตที่ดำ�รงตนอยู่บนแนวท�งคุณธรรมใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข	 รู้จักตัวตนของ

ตนเองได้ต�มวัย	 ภูมิใจในก�รพัฒน�ก�รของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวท่ีว�งแนวกรอบก�รใช้ชีวิต 

ต�มแนวคดิคณุธรรมนำ�ชวีติ	เรยีนรูว้ชิ�ก�รอย่�งก้�วหน้�	แต่ก�รดำ�เนนิก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยครอบครวัปัญห� 

และอุปสรรคในเรื่องก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง	 ท่ีบ�งครั้งยังข�ดคว�มคล่องตัว	 ข�ดคว�มต่อเนื่อง 

และก�รส่งต่อข้อมูลจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	 ไปสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 

และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�อยู่คนละจังหวัดกับครอบครัว
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๕๓ ครอบครัวสีเขียว

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา)

	 คุณแม่อุดม	 พ�นทอง	 และคุณพ่อน�ยกำ�ร�บ	 พ�นทอง	 

ได้ยื่นคำ�ร้องขออนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวที่สำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สงขล�	 เขต	 ๒	 และได้รับอนุญ�ตแต่วัน

จัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ปี	๒๕๔๙	ในระดับชั้นประถมศึกษ�	ปัจจุบันคุณพ่อ

อ�ย	ุ๕๗	ปี	จบก�รศกึษ�ระดับปรญิญ�ตร	ีประกอบอ�ชพีเกษตรกรและ 

นักวิช�ก�รอิสระ	 ผู ้เรียนกำ�ลังศึกษ�ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 ๖	

สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 ๑๖	 (จังหวัดสงขล�)	

“ครอบครวัพ�นทอง”	เกดิม�จ�กคำ�ถ�มทีล่กูคือน�ยโมกข์	พ�นทอง	ท่ีว่�	 

“กำรมำเรยีนในโรงเรยีนต้องมำท�ำงำนแบบแม่อย่ำงเดยีวเหรอ”	ลกูช�ยมรีะดบัผลก�รเรยีนของตนเองอยูใ่นระดบักล�ง	

รู้สึกเบื่อโรงเรียนที่ตนเองเรียนม�ตั้งแต่อนุบ�ล	ประกอบกับลูกชำยได้อ่ำนหนังสือ “เกิดมำท�ำไม” ของท่ำนพุทธทำส 

พบว่ำคนเรำเกิดมำเพื่อจะอยู่อย่ำงไม่ทุกข์ เลยพูดคุยกับคุณพ่อว่ำจะท�ำอย่ำงไรถ้ำไม่อยำกเข้ำห้องเรียน	 คุณพ่อ 

จึงปรึกษ�เพื่อห�ท�งออกกับผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 จึงได้ม�เจอก�รศึกษ�โฮมสคูล	 คุณพ่อกับลูกจึงร่วมกันออกแบบ	

โดยปรึกษ�กับครอบครัวคุณส�ทร	สมพงษ์	จังหวัดพัทลุง	กลุ่มเครือข่�ยสม�คมบ้�นเรียนไทย	และโรงเรียนหมู่บ้�นเด็ก 

ท่ีจงัหวดัก�ญจนบรุ	ีซึง่เป็นคว�มต้องก�รของครอบครวัทีจ่ะมุง่ให้ก�รศกึษ�ไปสูก่�รเสรมิสร้�งคว�มเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์

ขึน้ต�มเป้�หม�ยทีแ่ท้จรงิของก�รจัดก�รศกึษ�	กอปรกบัเป็นมตร่ิวมกนัของครอบครวัโดยเฉพ�ะผูเ้รยีนทีส่นใจก�รเรยีนรู้ 

จ�กระบบก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	

	 ครอบครัวพ�นทองจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวเพื่อ ๑) ให้ลูกค้นพบควำมสำมำรถ ควำมถนัด ควำมสนใจ 

ของตนเองในกำรพัฒนำบุคลิกส่วนตน	 ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตให้มีว�มสุข	 มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเอง	 ชุมชนและสังคม	

ส�ม�รถเสรมิสร้�งสขุภ�พส่วนตนและชมุชน	รวมทัง้มคีว�มภมูใิจในตนเอง	ในถิน่ฐ�นบ้�นเกดิ	ในคว�มเป็นวถิธีรรมวถิไีท

และวถิพีอเพยีง	๒) ให้ลกูมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถและทกัษะในวชิำกำรตำมควำมถนดัและวชิ�พืน้ฐ�น	ต�มคว�มเหม�ะสม	

สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	พ.ศ.๒๕๕๑	ส�ม�รถประกอบอ�ชพีและศกึษ�ต่อในระดบัต่�ง	ๆ 	ได้ 

๓) สร้ำงบรรยำกำศ ให้เกิดกระบวนกำรศึกษำเรียนรู้ด้วยควำมรัก	 คว�มรับผิดชอบก�รเรียนด้วยตนเองของลูก 

อย่�งมคีว�มสขุไปพร้อมกบัก�รบรูณ�ก�รให้เกดิก�รเรยีนรูแ้บบองค์รวมโดยหน่วยครอบครวั	เครอืข่�ยและหน่วยสนบัสนนุ	

และเพื่อ	๔) พัฒนำศักยภำพของลูกให้มีควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งในด้�นพฤติกรรม	จิตใจและสติปัญญ�ในก�รทำ�

หน้�ที่ถูกต้องต�มควรแก่วัย
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	 ครอบครัวของเร�จัดรูปแบบกำรศึกษำแบบครอบครัวเดี่ยว ผสมผสำนกับกลุ่มเครือข่ำยครอบครัว  

หน่วยงำนอื่น รวมทั้งศูนย์เรียนรู้ต่ำง ๆ	 เช่น	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ครอบครัวด�ำเนินกำรจัดท�ำแผน 

กำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 โดยเน้นก�รใช้โครงงำนเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

โดยเป็นกลุ่มประสบก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 โดยเริ่มต้นที่วิเคร�ะห์ต้นทุนของครอบครัวในเบื้องต้น	 และจึงกำ�หนดเป็นเนื้อห�

บูรณ�ก�ร	ซึ่งเป็นก�รหลอมรวมต�มม�ตร�	๒๓	ของพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยกำรบูรณำกำร 

เป็น ๗ กลุ่มประสบกำรณ์	 คือ	 ๑)	 กลุ่มประสบก�รณ์คว�มรู้ในตนเองชุมชนและสังคม	 ๒)	 กลุ่มประสบก�รณ์คว�มรู้ 

ในศ�สน�	ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญ�ท้องถิน่	๓)	กลุม่ประสบก�รณ์คว�มรูใ้นภ�ษ�ไทย	(ไทยกล�งและทอูงถ่ินปักษ์ใต้)	 

๔)	 กลุ่มประสบก�รณ์คว�มรู้ในภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ต่�งประเทศอื่น	 ๕)	 กลุ่มประสบก�รณ์คว�มรู้ในคณิตศ�สตร	์ 

๖)	กลุม่ประสบก�รณ์คว�มรูใ้นวทิย�ศ�สตร์เทคโนโลยแีละก�รสือ่ส�ร	๗)	กลุม่ประสบก�รณ์คว�มรูใ้นสมัม�ชพีเพือ่คว�ม

พอเพียงและก�รพึ่งตนเอง	 ครอบครัวพ�นทองว�งแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้	 ในลักษณะท่ีไม่กำ�หนดแบบแผนต�ยตัว	 

ผู้เรียนได้เรียนต�มคว�มสนใจและต�มสภ�พที่เป็นจริงของชีวิต	ห�กจะมีแบบแผนบ้�งจะเป็นเพียงกรอบหรือแนวท�ง

ให้ลูกได้เลือกเรียนรู้ในแต่ละวัน	 ซึ่งมีอย่�งหล�กหล�ย	 เช่น	 ๑)	 เรียนรู้ผ่�นกิจวัตรประจำ�วัน	 ทั้งที่เป็นหน้�ที่ต่อตนเอง	

ครอบครวั	ชมุชนและสงัคม	๒)	เรยีนรูผ่้�นก�รแสวงห�คว�มรูด้้วยตนเอง	ศกึษ�	สงัเกต	วเิคร�ะห์	สงัเคร�ะห์เพือ่เชือ่มโยง 

และปรับใช้	จ�กสิ่งแวดล้อมรอบตัว	ปรึกษ�	ซักถ�มทดลอง	ปฏิบัติ	ติดต�มและประเมินผล	๓)	เรียนรู้ผ่�นก�รท่องเที่ยว 

และก�รละเล่น	 กีฬ�หรือนันทน�ก�รต่�ง	 ๆ	 ทั้งคนเดียวหรือกับเพื่อน	 ๆ	 เป็นกลุ่ม	 รวมทั้งก�รทำ�ง�นอดิเรกต่�ง	 ๆ	 

๔)	เรียนรู้ผ่�นโครงก�รทัง้ขน�ดเลก็และขน�ดใหญ่	ทัง้ท่ีเป็นของครอบครวัและโครงก�รในเรอืงท่ีสนใจเป็นพเิศษ	โครงก�ร

พิเศษนี้จะเป็นโครงง�นที่ใช้ระยะเวล�ก�รศึกษ�เรียนรู้ต่อเนื่อง	 ย�วน�นประม�ณ	๖	 เดือน	 ถึง	 ๑	 ปี	 มีก�รบูรณ�ก�ร 

กลุม่ส�ระและประสบก�รณ์ต่�ง	ๆ 	เข้�ด้วยกนั	และถอืว่�โครงก�รพเิศษน้ีเป็นส�ระวชิ�ท่ีเน้นหนักและให้นำ�้หนักก�รเรยีนรูม้�ก 

ในแนวก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รแบบมีส่วนร่วมของเย�วชน	๕)	เรียนรู้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้	เวทีก�รเสวน�พูดคุย	ก�รประชุม

เสวน�	รวมทั้งกระบวนก�รถอดบทเรียนในประเด็นต่�ง	ๆ	ที่สนใจและเกี่ยวข้อง	และ	๖)	เรียนรู้ผ่�นก�รนำ�เสนอบนสื่อ	

ออนไลน์	(สื่ออิเลคโทรนิค)	หรือเครือข่�ย	สื่อส�รท�งสังคมเช่น	เวปไซด์	(website)	เฟสบุค	(facebook)	ที่มีเครือข่�ย

	 ครอบครัวจัดให้มีกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยเข้ำเรียนนักศึกษำวิชำทหำรหรือเรียนรักษ�ดินแดน	 (รด.)	 

โดยก�รตดิต่อประส�นง�นกบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และโรงเรยีนทีเ่ป็นหน่วยฝึก	ได้รบัก�รสนบัสนนุเพือ่เสรมิสร้�ง

ก�รเรียนรู้และท�งวิช�ก�รจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เช่น	ก�รสอบ	ชิงทุนก�รศึกษ�	ก�รศึกษ�ดูง�น	ก�รประชุม 

แลกเปลีย่นประสบก�รณ์	ผูเ้รยีนไปเรยีนรูร่้วมกบัศนูย์เรยีนรู	้ไปเป็นจติอ�ส�ในพพิธิภณัฑ์เกษตร	กำ�หนดให้มตีำรำงกำรเรยีนรู ้

ในแต่ละวันควบคู่ไปกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวังไกลกังวลในระยะแรก หลังจำกนั้นครอบครัวจึงได้จัดตำม

ควำมสนใจของผูเ้รยีนโดยไม่มตีำรำงเรยีน	จดัก�รเรยีนรูใ้นลกัษณะก�รออกไปทำ�กจิกรรมกบัพ่อแม่ในทีท่ำ�ง�น	ผูม้ส่ีวน

เก่ียวข้อง	ก�รจดัก�รเรยีนรูส่้วนใหญ่คอืคณุพ่อและคณุแม่	นอกจ�กนัน้กม็กี�รจดัห�หรอืจ้�งครพูเิศษและก�รจดัก�รเรยีน

รู้ต�มที่ลูกมีคว�มต้องก�รพิเศษ	ก็จะไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวช�ญโดยตรง	เช่น	เทนนิส	เรียนรู้กับโค้ชเทนนิส	เรียนรู้ท�งก�ร

เกษตรกบัผูเ้ชีย่วช�ญจ้�หน้�ทีใ่นพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ	นอกจ�กนีม้กี�รเรยีนรูร่้วมกบักลุม่ครอบครวัในช่วงแรก	ๆ 	ได้เรยีนรู้

กบักลุม่ครอบครวับ้�นเรยีนด้วยกนัโดยเป็นก�รรวมกลุม่ผูเ้รยีน	ทีม่วียัไล่เลีย่	และมคีว�มสนใจเหมอืน	ๆ 	กนั	ในก�รเรยีนรู้ 

work	shop	จะเป็นก�รตัดต่อ	วิดีโอกับวิทย�กรของกลุ่มเครือข่�ยบ้�นเรียนที่มีกระจ�ยในทั่วประเทศเรียนรู้	เป็นต้น
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	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ส่วนใหญ่ครอบครัวจะพ�ผู้เรียนไปเรียนรู้ต�มแหล่งเรียนรู้ที่ผู ้เรียนสนใจโดยตรง	 เช่น	 

ไปเรียนรู้ในที่ทำ�ง�นของแม่เพร�ะคุณแม่เป็นอ�จ�รย์มห�วิทย�ลัย	ไป	work	shop	เรียนรู้ร่วมกับกลุ่มบ้�นเรียนด้วยกัน	

และเรียนรู้จ�กสื่อท�งไกลผ่�นด�วเทียม	ครอบครัวได้สนับสนุนให้ผู้เรียน	 ใช้สื่อก�รเรียนรู้ต�มคว�มสนใจ	ต�มลักษณะ

เฉพ�ะของกิจกรรมที่สนใจ	 ผู้เรียนได้ไปเรียนรู้จ�กสื่อบุคคล	 สถ�นท่ี	 แหล่งเรียนรู้ต�มคว�มสนใจ	 เช่น	 แหล่งเรียนรู ้

ต�มหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	พพิธิภณัฑ์เกษตรฯ	เพือ่เรยีนรูก้�รทำ�เกษตรกรรม	เรยีนรูก้�รเล่นเทนนิสจ�กนักกฬี�

โดยตรง	เป็นก�รเรียนรู้เพื่อก�รประกอบอ�ชีพ	ในอน�คต	ซึ่งผู้เรียนว�งอน�คตในก�รที่จะทำ�เกษตรกรรมในพื้นที่	ที่เป็น

สมบัติของครอบครัว	โดยคุณแม่ได้โอนที่ดินให้เมื่ออ�ยุ	๒๐	ปี	และได้ไปศึกษ�ก�รทำ�เกษตรกรรม	เพื่อเน้นทำ�กิน	

	 ครอบครัวใช้วิธีก�รวัดผลก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย	 ได้แก่	 ๑)	 ก�รสังเกตอย่�งใกล้ชิดของคุณพ่อและคุณแม	่ 

โดยเฉพ�ะเกี่ยวกับก�รแก้ปัญห�	 ก�รเข้�กับคนอื่น	 ก�รกล้�คิด	 กล้�ทำ�	 กล้�แสดงออก	 กล้�แสดงคว�มคิดเห็น	 

คว�มสนใจใคร่รู้	สม�ธคิว�มเพยีร	ก�รต่อยอดคว�มรูสู้ก่�รปฏบิตัจิรงิในชวีติประจำ�วนั	๒)	ใช้แบบบนัทกึผลก�รพฒัน�ก�ร	

ท้ังก่อนก�รปฏบิตังิ�น	ระหว่�งและหลงัก�รปฏบิตังิ�น	๓)	ใช้บนัทกึช่วยจำ�	บนัทกึก�รเรยีนรูข้องลกู	เกบ็ผลง�น	สมดุภ�พ 

ใบง�นชิ้นง�น	 แฟ้มสะสมง�น	 เป็นหลักฐ�นร่องรอยก�รเรียนรู้	 ๔)	 บันทึกภ�พถ่�ย	 วิดีโอ	 และก�รผลิตคลิปนำ�เสนอ 

บนสื่อออนไลน์	เช่น	Youtube	เพื่อให้เห็นพัฒน�ก�รก�รเรียนรู้และก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งต่อเนื่อง	๕)	พิจ�รณ�จ�กผล

ก�รดำ�เนินง�นโครงง�น	ที่ลูกต้องคิดประเด็นและสร้�งสรรค์ได้ด้วยตนเอง	นำ�เสนอทีมประเมินผลภ�ยในของครอบครัว

เป็นระยะ	 ๖)	 ใช้แบบทดสอบคว�มรู้ในบ�งส�ระและกลุ่มประสบก�รณ์เฉพ�ะท่ีจำ�เป็น	 เป็นช่วง	 ๆ	 หรือต�มเงื่อนไข 

ก�รบูรณ�ก�รกับสถ�บันหรือศูนย์เรียนรู้ต่�ง	ๆ	๗)	ประเมินสอบถ�มจ�กเพื่อน	ญ�ติพี่น้อง	และคนรอบข้�ง	รวมทั้งก�ร 

ให้ลกูได้ประเมนิตนเอง	เช่น	ก�รทดสอบด้วยก�รสมัภ�ษณ์ป�กเปล่�	(Oral	Test)	ก�รเสวน�	(Dialoque)	ก�รถอดบทเรยีน 

ทั้งเป็นก�รส่วนตัวและกลุ ่มจ�กครอบครัว	 จ�กผู ้ ท่ีเก่ียวข้องในรูปคณะประเมินผล	 (ประกอบด้วยบ้�นเรียน	 

ปร�ชญ์ช�วบ้�น	ผูแ้ทนสำ�นกัง�นเขตพืน้ที)่	โดยร่วมกบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เป็นระยะ	ๆ 	อย่�งน้อย	๑	ครัง้	ก�รวดั 

และประเมินผลของครอบครัว	 ซึ่งจัดก�รเรียนรู้เป็นแบบบูรณ�ก�รวิช�ต่�ง	 ๆ	 เข้�ด้วยกัน	 ครอบครัวให้ลูกมีบทบ�ท 

ในก�รประเมินตนเอง	 กำ�หนดวิธีก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ร่วมกับพ่อแม่	 ญ�ติพี่น้อง	 และให้เกรดจำ�แนกเป็นต�มส�ระ 

ก�รเรียนรู้หลกั	โดยครอบครวัตัดเกรดร้อยเปอร์เซน็ต์	สำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�	จะม�คอนเฟิร์มเกรดร่วมกบัครอบครวั

อกีคร้ังหน่ึง	ระยะเวล�ในก�รวดัและประเมนิผลของครอบครวั	สอดคล้องกบัคว�มพร้อมของผูเ้รยีน	ก�รเปิดปิดภ�คเรยีน 

ต�มระบบโรงเรียน	

 ครอบครัวพำนทองมีคว�มภ�คภูมิใจ	 ที่เป็นส่วนหนึ่งในก�รว�งแนวท�งให้สังคม	มีโอก�สได้ร่วมกันห�ท�ง

เลือกให้สังคม	ให้คนที่เป็นพ่อแม่	หรือผู้ปกครองมีพื้นที่ที่ยืนในสังคม	จ�กระบบก�รศึกษ�	ที่เปิดกว้�ง	ถ้�ส่งลูกไปเรียน

ต่อต้องจ่�ยค่�เทอม	 แต่ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัวได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณ	 ครอบครัวได้รับเงินอุดหนุน	

ทำ�ให้ครอบครัวมีเวล�ใคร่ครวญ	แต่มีประเด็นที่กังวลใจอยู่	ประก�รหนึ่ง	คือก�รได้รับก�รยอมรับจ�กสังคม	หรือระบบ	

เพร�ะต้องคอยตอบคำ�ถ�มของสงัคม	แต่ครอบครวัมองว่�เป็นกระบวนก�รให้ก�รศกึษ�ซึง่กนัและกนั	เป็นก�รแลกเปลีย่น

แนวคิดท�งก�รศึกษ�จึงอย�กเสนอแนะให้พัฒน�กระบวนก�รทำ�คว�มเข้�ใจของผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่	 เพื่อให้

เจ้�หน้�ที่เข้�ใจปรัชญ�ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยครอบครัว	 มีก�รปรับกระบวนทัศน์	 และมองไปในทิศท�งเดียว

กับครอบครัวที่จัดก�รศึกษ�
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๕๔ ครอบครัวบ้านดวงตะวัน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

	 น�ยเกรยีงศกัดิ	์ล�ภจตรุพธิ	วฒุทิ�งก�รศกึษ�	แพทยศ�สตร์

บัณฑิต.ปัจจุบันอ�ยุ	๕๐	ปี	อ�ชีพ	ธุรกิจส่วนตัว	และม�รด�น�งสมใจ	

ล�ภจตรุพธิ	ได้รบัอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครวั	ให้กบัลกูจำ�นวน	

๓	คน	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	๒๕๔๗	ปัจจุบันยังมีลูกที่เรียน

ก�รศึกษ�โดยครอบครัวจำ�นวน	 ๑	 คนคือ	 น�ยศุภวิชญ์	 ล�ภจตุรพิธ	 

มีคว�มสนใจและคว�มถนัดด้�นคณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์	 ผู้เรียนเคย

เรยีนทีโ่รงเรยีนขอนแก่นวเิทศศึกษ�	จังหวดัขอนแก่น	ระดบัชัน้อนบุ�ล	๑ 

และจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวต้ังแต่ระดับประถมศึกษ�จนถึง 

ชั้นมัธยมศึกษ�	 ปัจจุบัน	 จบช่วงชั้นที่	 ๔	 (ม.๖)	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๘	 กำ�ลังจะเข้�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรี	 

ในปีก�รศึกษ�	๒๕๖๐	

	 เหตุผลในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 เพร�ะต้องก�รลดภ�ระของท�งร�ชก�ร	ลดภำระครูในโรงเรียน  

เดก็มพีฤตกิรรมขำดควำมเช่ือม่ัน หวำดกลวัคร ูไม่ร่ำเรงิเบกิบำน จดุมุง่หม�ยของก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	เพือ่ให้ 

ผูเ้รยีนได้เรยีนรูต้ำมควำมสนใจและควำมถนดัตำมศกัยภำพของตนเอง	เตบิโตท่�มกล�งคว�มรกัมคีว�มร่�เรงิเบกิบ�น	

เชื่อมั่นในตนเอง	เป็นคนดี	และมีคว�มสุข	

 แผนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ใช้แนวทำงกำรพัฒนำกำรตำมช่วงวัยกำรศึกษำ ของวอลดอร์ฟ  

และจัดเนื้อห�ต�มหลักสูตรของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ม�ประกอบรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	 จัดเป็นกลุ่ม

ครอบครัว	 มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและจัดกิจกรรมร่วมกันในหล�ยครอบครัวมีกลุ่มเพื่อนม�ร่วมกิจกรรม	ก่อให้เกิด

ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปรับรูปแบบวิธีก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	 ตัวช้ีวัดไปสู่ก�รปฏิบัติ	 โดยจัดผสม 

เป็นร�ยวชิ�ต�มกลุม่ส�ระและกลุม่ประสบก�รณ์	เช่นกลุม่ประสบก�รณ์ด้�นอ�ชีพ	กลุม่ประสบก�รณ์ด้�นก�รเข้�ใจตนเอง 

และผู้อื่น	และกลุ่มประสบก�รณ์ด้�นสังคม	ชุมชน

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รจัดก�รเรียนรู้	 บิด�และม�รด�เป็นผู้จัดก�รเรียนรู้	 และ

จัดห�หรือจ้�งครูพิเศษ	 มวีธิกี�รจดัก�รเรยีนรู	้โดยให้เวล�	และพืน้ทีใ่นก�รทำ�สิง่ทีช่อบทีส่นใจ	โดยไม่แทรกแซงหรอืชีน้ำ�	 

ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้เกดิก�รเรยีนรูท้ีล่กึ	และกว้�ง	จนมทีกัษะส�ม�รถทำ�ได้ก�รจดักจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนมหีล�กรปูแบบ 

หล�ยประสบก�รณ์	 เช่น	 กิจกรรมพุทธศ�สน�	 เดินธรรมย�ตร�	 (ธรรมะนำ�ธรรมช�ติคืนแผ่นดิน)	 เดิน	 ๘	 วัน	 ๘	 คืน	 

พักค้�งแรม	นอนเต้นท์	หรอืศ�ล�วดั	สำ�รวจแหล่งนำ�้	ภเูข�	ป่�ไม้	กจิกรรมวฒันธรรม/ชุมชน	เดนิท�งสำ�รวจเลยีบแม่นำ�้โขง	

หนองค�ย-เลย	สำ�รวจทะเลไทย	ในหล�ยจังหวดั	เยอืนเมอืงเก่�	สโุขทัย	พษิณโุลก	ต�มห�ร่องรอยอดตีแหล่งประวตัศิ�สตร์	
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	 ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รเรยีนรูใ้นแต่ละวนั	ม	ี๓	ส่วน	ได้แก่	กำ�หนดต�ร�งง�น	เป็นแบบแผนแต่ละวนั	มช่ีวงเวล� 

ท่ีเป็นเวล�เสรีในก�รทำ�สิ่งที่สนใจ	 และยืดหยุ่น	 สับเปลี่ยนกรณีมีง�นเร่งด่วนหรือเหตุพิเศษ	 เช่น	 ง�นขึ้นบ้�นใหม่	 

ง�นศพ	ไฟไหม้ป่�	เกิดอุทกภัย	ฯลฯ

	 สำ�หรบัร�ยวชิ�ทีต้่องก�รเน้นเป็นพเิศษ	เช่น	ภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ภ�ษ�องักฤษ)	ดนตร	ีศลิปะ	เรยีนกบัครพูเิศษ

ท่ีเชีย่วช�ญเฉพ�ะ	สำ�หรบัก�รเรยีนรูร่้วมกลุม่ครอบครวั	เครอืข่�ย	สถ�นศกึษ�	ชมุชน	ท้องถิน่ต่�ง	ๆ 	ได้แก่	นดัทำ�กจิกรรม

กับกลุ่มครอบครัวอื่น	 ๆ	 เช่น	 ก�รย้อมผ้�บ�ติก	 เข้�ร่วมกิจกรรมเครือข่�ย	 เช่น	 ง�นธรรมย�ตร�กับโครงก�รของท่�น 

พระอ�จ�รย์ไพศ�ล	 วิส�โล	 ปลูกป่�ปูหลง	 (ปลูกกล้วยฟื้นฟูดิน)	 ก�รร่วมกิจกรรมกับท้องถ่ินในโอก�สต่�ง	 ๆ	 และ 

ร่วมกิจกรรมที่มีคว�มสนใจ	สอดคล้องกับเด็ก	ๆ	เช่น	วิ่งม�ร�ธอน	หรือก�รแข่งขันกีฬ�ต่�ง	ๆ	

 กำรจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ	 มีก�รจัดบรรย�ก�ศ	 และสภ�พแวดล้อมท้ังภ�ยในและภ�ยนอกบ้�น	 

โดยคัดเลือก	 จัดเตรียมหนังสือที่เป็นคว�มรู้ทันสมัยไว้ให้หยิบอ่�นได้จำ�นวนม�ก	 จัดให้มีสื่ออิเล็กทรอนิก	 สม�ร์ททีวี	

คอมพิวเตอร์	 ให้เด็กได้สืบค้นห�คว�มรู้ได้อย่�งรวดเร็ว	กว้�งขว�ง	มอบหม�ยก�รเรียนรู้ผ่�นร�ยก�รคุณภ�พที่ทันสมัย	

เช่น	 Ted	 Talk	 จัดให้มีก�รแลกเปลี่ยนเสวน�พูดคุยกันทุกเช้�ของทุกวัน	 ใช้สื่อจ�กร�ยก�รดี	 ๆ	 ที่น่�สนใจ	 เช่น	 คลิป

สอนภ�ษ�อังกฤษต่�ง	ๆ	ทรูปลูกปัญญ�	Ted	Talk	โดยให้ดู	และนำ�ม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ในประเด็นต่�ง	ๆ	ที่น่�สนใจ	 

หรอืกรณตีดิขดักอ็ภปิร�ยต่อเพือ่คว�มเข้�ใจ	นอกจ�กนีม้กี�รเรยีนรูจ้�กสือ่บคุคล	ภมูปัิญญ�ท้องถิน่	ชมุชน	ท้องถิน่	และ

สถ�นที่ต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รฝึกง�นอ�ชีพจ�กโรงพย�บ�ล	เช่น	ให้เด็กติดต�มก�รรักษ�ของแพทย์	ก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่	

ในโรงพย�บ�ล	ก�รฝึกทำ�ง�นกับผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�ร	ร้�นเบเกอรี่	ร้�นก�แฟ	โรงแรม	ขอเยี่ยมชมกิจก�รในท้องถิ่น	

เช่น	ศูนย์ก�รกระจ�ยสินค้�	ของร้�น	seven	eleven	โรงง�นทำ�ขนมเบเกอรี่	เดือนละอย่�งน้อย	๑	ครั้ง	ฯลฯ

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ใช้ก�รสังเกตก�รเปลี่ยนแปลง	ก�รเติบโต	คว�มก้�วหน้�พิจ�รณ�จ�กง�น	 

ผลง�นก�รก�รทดสอบ	เช่น	O-NET	เสียงสะท้อนจ�กบุคคลอื่นที่ไปร่วมกิจกรรม	ให้คว�มชื่นชม	เช่น	พระหรือครูที่อยู่ 

ในกลุ่มกิจกรรมธรรมย�ตร�	หมอที่โรงพย�บ�ลที่ไปทำ�ง�นด้วย	และครูที่สอนพิเศษ	ก�รกำ�หนดก�รให้คะแนนหรือเกรด	

กำ�หนดต�มเกณฑ์ก�รประเมนิของบ้�นเรียน	คือ	ใช้แนวท�งก�รประเมนิหลกัสตูร	๔	ด้�น	โดย	๓	ด้�นแรก	คอื	ด้�นทักษะชีวติ	

ทกัษะก�รพฒัน�รอบตวั	ทกัษะก�รเข้�ถงึคว�มรู	้ใช้คะแนนคณุภ�พ	พอใช้	ด	ีดมี�ก	และทกัษะด้�น	๔	คอื	คว�มรู	้ใช้เกรด	๑-๔	 

มีแจ้งผลก�รวัดให้ผู้เรียนทร�บ	 มีก�รประเมินตนเอง	 และประเมินผู้เรียนนำ�ม�เสริมปรับปรุงส่วนท่ียังด้อยให้มีคุณภ�พ

ม�กขึ้น	 กำ�หนดระยะเวล�ในก�รวัดและประเมินผลผู้เรียนปีละ	 ๑	 ครั้ง	 บันทึกผลก�รประเมิน	 รวบรวมส่ง	 ร�ยง�น 

ให้ต้นสงักดัทร�บ	ลกูได้มกี�รทดสอบ	O-Net	เหตผุลเพร�ะ	เป็นก�รตกลงร่วมกนักบัเขตพืน้ทีต้่นสงักดั	เพือ่สะท้อนผลก�รเรยีนรู้

	 ผู้เรียนได้จัดทำ�ร่องรอยผลที่เกิดจ�ก�รเรียนรู้	 ได้แก่	 ก�รจัดทำ�แฟ้มผลง�น	ก�รเผยแพร่ผลง�นท�ง	UTube	

ก�รทำ�ชิ้นง�น	หรือสื่อก�รเรียนรู้	ก�รบันทึกก�รเรียนรู้	สมุดเรียน	และเอกส�รก�รเรียนรู้	ครอบครัวมีก�รจัดทำ�เอกส�ร

ร�ยง�น	จัดทำ�นิทรรศก�ร	ชิ้นง�น	ผลง�นจ�กร่องรอยก�รจัดก�รเรียนรู้



189การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 ควำมส�ำเร็จและควำมภำคภูมิใจของกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ลูกสอบติดมหำวิทยำลัยของรัฐบำล 

ได้มีผลกำรทดสอบคะแนน O-NET อยู่ในเกณฑ์ดี และได้รับผลตอบรับทำงบวกจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น	ญ�ติ	ครู	 

ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น	ชุมชนที่ไปร่วมกิจกรรม

 ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของครอบครัว	 อย�กให้รัฐสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รของครอบครัว 

อย่�งไว้ว�งใจ	 ก�รที่ครอบครัวดูแลเด็กเองเป็นก�รลดภ�ระของรัฐบ�ล	 และก่อให้เกิดคว�มแน่นแฟ้นของครอบครัว	 

ซึ่งเป็นฐ�นสำ�คัญของสังคมต่อไป
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๕๕ ครอบครัวชนาเทพากร

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

 “กำรเรียนในระบบ ลูกไม ่ มีควำมสุข 

ในกำรเรียน มีควำมกดดัน เรียนมำกเกินไป กฎเกณฑ์ 

มีมำก และมีปัญหำสุขภำพ มีประสบกำรณ์เคยจัด 

กำรศึกษำแบบบ้ำนเรียนในระดับก่อนประถม และ

ประถมศึกษำ จึงกลับมำจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว

เหมือนเดิม เพรำะคิดว่ำจะช่วยพัฒนำผู้เรียนได ้

เหมำะสมกับสภำพปัญหำได้มำกกว่ำ”

 คณุพ่อไชยเสริฐ	และคุณแม่สภุ�วดี	ชน�เทพ�พร 

อ�ชีพพนักง�นบริษัท,เจ้�ของกิจก�ร	 ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�

มธัยมศกึษ�	เขต	๒๕	ให้กบัผูเ้รยีนน�ยชยัวฒุ	ิชน�เทพ�กร	ตัง้แต่ภ�คเรยีนที	่๑	ปีก�รศกึษ�	๒๕๖๐	(ชัน้มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย)	

โดยมจีดุมุง่หม�ยให้ผูเ้รยีนมคีว�มสขุ	มคีว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�องักฤษ	ภ�ษ�จนี	เพือ่ก�รสือ่ส�ร	ก�รประกอบอ�ชีพ	และก�ร

ให้บตุรเข้�ศกึษ�ต่อในระดับอดุมศึกษ�	ครอบครวัใช้แผนกำรจดักำรศกึษำของบ้ำนเรยีนดวงตะวนัจดัเป็นกลุม่ครอบครวั 

ท่ีผ่�นก�รใช้และพฒัน�ม�แล้ว	โดยก�รนำ�ม�ปรบัใช้เทยีบเคยีงกบัหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	จดัก�รเรยีนรู้ 

เป็นกลุ่มส�ระ	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและจัดกิจกรรมต่�ง	ๆ	ร่วมกันในหล�ยครอบครัว	โดยผู้จัดก�รเรียนรู้จ�กบ้�นเรียน

ดวงตะวนั	มนี�ยแพทย์เกรยีงศกัดิ	์และภรรย�เป็นผูส้อน	เพร�ะมปีระสบก�รณ์ในก�รจดัก�รศกึษ�ม�ก่อน	เน้นก�รเรยีน

พิเศษในวิช�ภ�ษ�อังกฤษจจ�กโรงเรียนสอนพิเศษ	เรียนดนตรี	(เปียโน)	จ�กครูสอนดนตรี	และเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์

กับครูผู้สอนพิเศษ	(ครูอุ๊)	ทุกปี	จะเดินท�งไปเรียนภ�ษ�อังกฤษที่ประเทศอินเดีย	ร่วมกิจกรรมธรรมย�ตร�ที่วัดป่�สุขโต	

จ.ชัยภูมิ	ติดต่อกันเป็นเวล�	๖	ปี	นำ�ผู้เรียนไปดูง�นที่และร่วมกิจกรรมที่โรงพย�บ�ล	ฝึกง�นร้�นอ�ห�ร	ทำ�เบเกอรี่	และ

เข้�เรียนนักศึกษ�วิช�ทห�ร	 มีก�รแยกกันเรียนต�มกลุ่มอ�ยุและสลับก�รเรียนโดยผู้สอนและเรียนร่วมกับบ้�นเรียนอื่น 

ที่บ้�นดวงตะวัน

 กำรจัดตำรำงเรียนจัดอย่ำงกว้ำง ๆ มีควำมยืดหยุ่น แต่ต้องเรียนทุกกลุ่มส�ระ	 ก�รจัดบรรย�ก�ศเอื้อ 

ต่อก�รเรยีนรู	้เพร�ะมบีรเิวณกว้�งขว�ง	มสีือ่	เทคโนโลยทีีม่คีว�มพร้อมต่อก�รเรยีนรู	้มเีครอืข่�ยอนิเทอร์เนต็	คอมพวิเตอร์	

เพื่อก�รเรียนรู้อย่�งครบถ้วน	
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	 ก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู	้และร่องรอยทีเ่กดิจ�กก�รเรยีนรู	้ไม่เน้นกำรใช้แบบทดสอบ ใช้กำรประเมนิ

ผลตำมสภำพจริง โดยใช้แฟ้มผลงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ ประเมินโดยครูผู้สอน พ่อ แม่ และเพื่อนในบ้ำนเรียน

ดวงตะวนั กำรตดัสนิผลกำรเรยีนเป็นเกรด ๘ ระดบั ร่วมกบัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ จะมกีำรก�ำหนดวนั เวลำในประเมนิผล 

กำรเรียนปีละ ๑ ครั้ง ใช้เวลำ ๑ วัน	 มีก�รนำ�ผลก�รประเมินสะท้อนคุณภ�พผู้เรียนได้ชัดเจน	 ส�ม�รถนำ�ม�พัฒน� 

ผู้เรียนได้	 เช่น	ก�รควบคุมอ�รมณ์	ก�รมีวินัย	ก�รตรงต่อเวล�	และต้องพัฒน�ในก�รอ่�น	จัดทำ�แฟ้มผลง�นที่เกิดจ�ก 

ก�รเรยีนรู	้ผูเ้รยีนมโีอก�สได้ทดสอบ	NT/O-NET	เหตุผลเพร�ะ	สำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�ต้องก�รให้เข้�สอบ	ครอบครวั

ทำ�ร�ยง�นผลก�รเรียน	ส่งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	จัดทำ�แฟ้มผลก�รเรียนรู้	แนบต�ร�งคะแนนร�ยวิช�

 ควำมส�ำเร็จ คือ	 ผู้เรียนมีคว�มสุขในก�รเรียนและก�รใช้ชีวิต	 มีพฤติกรรมท่ีสมวัย	 แต่เวล�ท่ีจะดูแลผู้เรียน 

มีน้อย	เนื่องจ�กต้องประกอบอ�ชีพธุรกิจ	และต้องจ้�งครูม�สอนพิเศษเพิ่มเติม	
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๕๖ ครอบครัวค�าสิงห์ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

 “ให้ผู ้เรียนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนท่ีหลักสูตรก�ำหนด โดยมุ่งเน้นทกัษะควำมสำมำรถด้ำนกฬีำ

กอล์ฟ และเน้นกำรใช้กีฬำกอล์ฟเป็นอำชีพ”

	 	คุณพ่อเต็มทวี	และคุณแม่นุชรินทร์	คำ�สิงห์	ประกอบอ�ชีพ

ธุรกิจส่วนตัว	 ได้รับก�รอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวจ�ก

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	๓๑	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	๑	 

ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๕	ให้กบัน้องเจษฎ�กร	คำ�สงิห์	ขออนุญ�ตจดัในลกัษณะ

ก�รจัดเวล�เรียนเป็นช่วงชั้น	ระดับชั้น	ม.๑-๓	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๗	โดย 

ผูจั้ดก�รศกึษ�จดัทำ�แผนร่วมเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	มเีป้ำหมำยเพือ่ให้ผูเ้รยีน เรยีนรูต้ำมควำมสนใจ ควำมถนดัของตนเอง

ด้ำนกฬีำกอล์ฟ และพฒันำสูค่วำมเป็นนกักอล์ฟอำชพี ซึง่ครอบครวัคดิว่ำ กำรเรยีนรูใ้นระบบ ไม่สำมำรถตอบสนอง

ควำมสำมำรถพิเศษของผู้เรียนได้ เนื่องจ�กต้องใช้เวล�ในก�รฝึกซ้อมม�กส่งผลกระทบกับต่อผลก�รเรียน	และเชื่อมั่น

ว่�ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัวตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้เรียนได้

 กำรจัดกำรศึกษำแบบครอบครัวเดี่ยว คุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้จัดกำรเรียนรู้โดยไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม 

กับครอบครัว หรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ  เพร�ะครอบครัวมีเป้�หม�ยเฉพ�ะด้�น	ใช้เวล�ที่ต้องทุ่มเทกับก�รฝึกซ้อม	และ

ก�รแข่งขัน	ก�รจัดหลักสูตรจัดเป็นร�ยวิช�	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ต�มหลักสูตรแกนกล�งฯ	กำรจัดเรียนกำรสอนเน้น

กำรเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถด้ำนกีฬำกอล์ฟนอกจ�กนี้ยังจัดห�หรือจ้�งครูพิเศษ	 นักจิตวิทย�	 

พ�ไปฝึกทกัษะกีฬ�กอล์ฟกบัผูส้อนกฬี�กอล์ฟ	ฝึกทกัษะภ�ษ�องักฤษกบัครสูอนพเิศษ	เรยีนรูด้้�นจติวทิย�กบันกัจติวทิย�	 

ในตัวชี้วัดที่ไม่ส�ม�รถเรียนรู้ผ่�นกิจกรรมกีฬ�กอล์ฟได้	 เช่น	 ตัวชี้วัดเรื่องก�รเขียน	 แต่ไม่ได้จัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

เหมือนก�รเรียนรู้ในระบบโรงเรียนแต่เน้นกิจกรรมท�งสังคม	 กิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์	 เช่น	 กิจกรรมท�งสังคม 

ในก�รแข่งขันกีฬ�กอล์ฟ	ก�รช่วยผู้ฝึกสอนให้กับนักกีฬ�รุ่นน้อง	กิจกรรมท�งศ�สน�	และอื่น	ๆ	

	 ก�รกำ�หนดต�ร�งเรยีนไม่ได้กำ�หนดต�ร�งร�งเรยีนอย่�งชัดเจน	แต่กำ�หนดต�ร�งก�รฝึกทักษะ	และก�รพฒัน� 

ตนเองด้�นต่�ง	 ๆ	 เกี่ยวกับก�รเล่นกอล์ฟไว้ชัดเจน	 มีต�ร�งประจำ�วัน	 ว่�แต่จะช่วงเวล�จะต้องทำ�กิจกรรมอะไรบ้�ง	 

มีต�ร�งแข่งขัน	 และมีก�รไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหล�กหล�ย	 เช่น	 วัด	 โบร�ณสถ�น	 สถ�นประกอบก�ร	 

แหล่งเรียนรู้ท�งธรรมช�ติ	 รวมทั้งก�รแลกเปลี่ยนก�รเรียนรู้กับบ้�นเรียนอื่น	 ๆ	 ส่วนใหญ่เป็นเครือข่�ยด้�นกีฬ�กอล์ฟ	

เรียนรู้จ�กโปรกอล์ฟ	และด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�
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 กำรวดัและประเมนิผลดคูวำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน จำกผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียนรู้กลุม่สำระกำรเรียนรู้ ตัดสนิผล 

กำรเรียนเป็นระบบเกรด ๘ ระดับ	 เหมือนในระบบโรงเรียน	 ก�รประเมินก�รอ่�น	 คิด	 วิเคร�ะห์	 เขียน	 คุณลักษณะ 

อนัพึงประสงค์และกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	(ผ่�น-ไม่ผ่�น)	มกี�รกำ�หนดระยะเวล�ก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีน	ปีละ	๒	ครัง้ 

ภ�คเรียนละ	๑	ครั้ง	ร่วมกับบุคล�กรผู้รับผิดชอบของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	มีก�รนำ�ผลที่ได้จ�กก�รประเมินม�

สะท้อนให้ผู้เรียนทร�บ	และนำ�ผลก�รประเมินม�พัฒน�ผู้เรียน	 เช่น	ก�รพัฒน�ทักษะภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�รให้มี 

คุณภ�พสูงขึ้น	 ในก�รแข่งขันกีฬ�กอล์ฟทั้งผู้เล่นและกรรมก�รช�วต่�งช�ติ	 ผู้เรียนได้จัดทำ�ร่องรอยผลท่ีเกิดจ�กก�ร 

เรียนรู้จัดทำ�แฟ้มสะสมผลง�นต�มตัวชี้วัด	 หรือเป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียนที่ค�ดหวัง	 เพื่อเป็นร่องรอยก�รเรียนรู้และ 

เพ่ือใช้ในก�รวัดและประเมนิผล	ผูเ้รยีนมโีอก�สได้ทดสอบ	NT/O-NET	เพร�ะต้องใช้เข้�ศกึษ�ต่อในระดบัสงูขึน้	ครอบครวั 

มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รเรียน	ส่งเขตพื้นที่	จัดทำ�แฟ้มผลก�รเรียนรู้	โดยก�รจัดทำ�แบบมีส่วนร่วม	ระหว่�งผู้จัดก�รศึกษ�

กับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และจัดทำ�ร�ยง�นพัฒน�ก�รด้�นกีฬ�กอล์ฟ	(โปรไฟล์)

 ควำมส�ำเรจ็และควำมภำคภมูใิจของกำรจดักำรศกึษำโดยครอบครวั ผูเ้รยีนพฒันำตนเอง สูน่ักกฬีำกอล์ฟ 

ที่มีควำมสำมำรถเป็นเลิศ มีผลกำรแข่งขันชนะเลิศหลำยรำยกำร	 มีสปอนเซอร์ห้�งร้�น	 มีเงินเดือนประจำ�จ�กกีฬ�

กอล์ฟ	 มีคว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�อังกฤษ	 สำ�หรับใช้สื่อส�รในก�รแข่งขันกีฬ�และกรรมก�รช�วต่�งช�ติ	 และผู้เรียน 

ได้รับกำรติดต่อให้ศึกษำต่อในระบบ ตำมโครงกำรควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 
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๕๗ ครอบครัวลิตเติ้ล เชียงใหม่

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 

 เหตผุลในกำรจดักำรศกึษำของครอบครวั ลติเติล้	เชยีงใหม่	

(Little	 Chiang	Mai	 Home	 Education)	 คุณแม่	 น�งส�วศนิก�นต์	 

สขุพนิิจ	ปัจจบุนัอ�ย	ุ๔๘	ปี	วฒุทิ�งก�รศกึษ�	ปรญิญ�ตร	ีอ�ชพีครแูละ

ธุรกิจส่วนตัว	มีควำมเชื่อว่ำ ชั้นเรียนใด ๆ ก็ตำมที่มีผู้เรียนหลำยคน 

ย่อมประกอบด้วยผูเ้รยีนท่ีมคีวำมคดิ วธิเีรยีน ควำมถนดั ควำมสนใจ 

และควำมสำมำรถในกำรเรยีนรูท้ีแ่ตกต่ำงกนัไป แต่ถงึแม้ว่ำโรงเรยีน

นัน้ จะมบุีคลำกรทำงกำรศกึษำท่ีมี คณุภำพขนำดไหนกต็ำม กย็งัเป็น

ไปไม่ได้ที่จะสำมำรถดูแลผู้เรียนเป็นรำยบุคคลได้อย่ำงทั่วถึง 

	 ลูกช�ย	 คือ	 น�ยศุทธิวิชชุ์	 สุขพินิจ	 หรือ	 ออมมี่	 เรียนจ�กก�รศึกษ�โดยครอบครัวที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศกึษ�ประถมศกึษ�เชยีงใหม่	เขต	๑	ระดับชัน้	ป.๕-ม.๓	สำ�หรบัระดบัช้ันมธัยมศกึษ�	ตอนปล�ย	ขออนญุ�ตท่ีสำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 ๓๔	 ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 ปัจจุบันศึกษ�ระดับชั้น	 ม.๕	 ออมมี่เป็นเด็กที่รัก 

ก�รเรียนรู้ม�ตั้งแต่เล็ก	ชอบคิด	ชอบถ�ม	ชอบวิเคร�ะห์	ห�เหตุผล	และที่สำ�คัญคือเป็นคนแบบ	perfectionist	ออมมี่

มักจะมีคว�มคิดใหม่	ทำ�ให้เป็นไปได้	แล้วนำ�ม�ทดลองทำ�ให้เป็นรูปธรรม	จ�กนั้นจะพิจ�รณ�ห�ข้อบกพร่อง	แล้วห�ท�ง

แก้ไข	 ลูกเป็นเด็กที่ไม่ชอบก�รเฮฮ�กับเพื่อนฝูง	 ไม่ชอบเล่นเกมส์	 และไม่ชอบเที่ยวห้�ง	 ถ้�ห�กว่�ออมมี่สนุกกับก�รไป

โรงเรียน	และพอใจกับสิ่งที่เข�ได้เรียนรู้จ�กโรงเรียน	เร�คงไม่ทุกข์ร้อนใจ	จะเส�ะห�ก�รศึกษ�ท�งเลือก	แต่ลูกรู้สึกเบื่อ 

และเครียดม�ก	ลูกได้พย�ย�มปรับตัว	แต่ก็ยังคงรู้สึกไม่ชอบบรรย�ก�ศก�รเรียนในชั้นเรียนที่เสียงดังวุ่นว�ย	และคุณครู

ต้องคอยตะหว�ดเด็กที่ดื้อและซนอยู่เสมอ	อีกทั้งครูมีภ�ระง�นที่หนัก	ไม่มีเวล�พูดคุย	หรือตอบคำ�ถ�มใด	ๆ	ออมมี่รู้สึก

ตลอดเวล�ว่�	ตนเองไม่เหม�ะที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อคว�มกระห�ยในก�รเรียนรู้ของเข�

 เร�ในฐ�นะแม่พย�ย�ม	ได้ผลกัดนัให้ลกูอยูใ่นสงัคมโรงเรยีน	ออมมีร่กัแม่	เข�จงึพย�ย�มทำ�ในสิง่ทีแ่ม่ขอ	แม้ว่�สิง่นัน้ 

จะขัดกับทุกเหตุผลและคว�มรู้สึกของเข�	 จน	 ๕	 ปีผ่�นไป	 เร�สังเกตเห็นคว�มเครียดสะสมในตัวลูกชัดเจนข้ึนทุกวัน	 

จ�กเด็กที่ชอบทุกวิช�	ออมมี่เริ่มเกลียดทีละวิช�	ๆ	จนหมด	ไม่เหลือเลยแม้แต่วิช�เดียว	ถึงตอนนั้นเร�	เชื่อขึ้นม�ทันทีว่�	 

“ก�รศกึษ�ของลกู	ต้องเป็นหน้�ทีแ่ละคว�มรับผดิชอบโดยตรงของเร�”	เร�เริม่คดิได้ว่�	ชีวติและอน�คตของลกูข้ึนอยูกั่บเร� 

เร�ควรหันกลับม�มองเรื่องก�รศึกษ�ของลูกอย่�งจริงจัง	 และมองให้ลึกลงไปด้วยว่�	 ทุกก้�วย่�งของก�รเรียนรู้ของลูก	 

มีคว�มหม�ยอย่�งไรต่อปัจจุบันและอน�คตของเข�	 เร�ให้ชีวิตกับลูก	 ลูกมีชีวิต-อะไรก็ต�มที่จะเกี่ยวข้องกับเข�	 

ต้องตอบสนองชีวิตของเข�	 ก�รศึกษ�ก็เช่นเดียวกัน	 ก�รศึกษ�ต้องตอบสนองชีวิตของมนุษย์	 ถ้�สิ่งท่ีลูกกำ�ลังเรียน 

ไม่ตอบโจทย์ข้อนี้	เร�ถือว่�สิ่งนั้นยัง	ไม่ใช่
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	 ก�รศึกษ�ของออมมี่	ต้องไม่ใช่ก�รเตรียมตัวเข้�เรียน	เตรียมตัวสอบ	และเตรียมตัวเพื่อทำ�ง�น	เพร�ะชีวิตมัน

มอีะไรม�กม�ยไปกว่�นัน้ม�กม�ย	อ�ชพี	เป็นเพยีงแค่เครือ่งมอื	ทีช่่วยให้เร�มคีว�มส�ม�รถทีจ่ะตอบสนองปัจจยัพืน้ฐ�น

ของชีวิต	แต่ไม่ใช่นิย�มของชีวิต	

 ระบบกำรศกึษำทีส่อนเฉพำะวชิำกำรและทักษะกำรท�ำงำน คอืระบบทีไ่ม่ตอบสนองต่อควำมจ�ำเป็นขัน้พืน้ฐำน 

ของควำมเป็นมนุษย์ ระบบกำรศกึษำต้องสอนทักษะกำรด�ำเนนิชวีติ และสอนวธิกีำรสร้ำงชวีติทีม่คีวำมสขุแบบยัง่ยนื

	 ที่	 Little	 Chiang	Mai	 Home	 Education	 เร�เตรียมออมมี่ให้พร้อม	 ท่ีจะเผชิญกับคว�มท้�ท�ยของชีวิต 

ในฐ�นะมนุษย์คนหนึ่งของสังคมอันกว้�งใหญ่ไพศ�ล	ช่วยให้เข�รักษ�สมดุลของชีวิตไม่ว่�เข�จะทำ�อะไร	และเตรียมเข�

ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่	ซึ่งมันกว้�งและลึกม�กกว่�ก�รมีอ�ยุม�กขึ้น

 จดุมุง่หมำยของกำรจัดกำรศกึษำของครอบครวั	เร�มคีว�มปร�รถน�ทีจ่ะทำ�ทกุอย่�ง	เพ่ือให้ลกูได้มอีสิรภำพ

ทำงควำมคิด	 ลูกต้องเข้�ใจ	 วิถีธรรมช�ติ	 ตระหนักว่�ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมช�ติ เคำรพกติกำท่ีดีของสังคม  

และเป็นส่วนหนึ่ง	ในก�รขับเคลื่อนสังคม	ไปในทิศท�งที่ถูกต้อง

	 เร�มคีว�มใฝ่ฝัน	ทีจ่ะเหน็ก�รเปลีย่นแปลงท�งวถิสีงัคม	เร�จงึได้พย�ย�มปลกูฝังฟมูฟัก	ในทกุก้�วย่�งก�รเตบิโต

ของลูก	และแม่พย�ย�มช่วยให้ชีวิตและหัวใจของลูกมีมุมมองที่กว้�งพอ	ที่จะช่วยให้เข�ส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์	และตัดสิน

ใจได้อย่�งแม่นยำ�และสร้�งสรรค์	เร�ต้องก�รทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ในก�รสร้�งเย�วชนรุน่ทีฉ่ล�ด	ทัง้ด้�นวชิ�ก�ร	ทกัษะชวีติ	

และจิตวิญญ�ณ	ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้เข�ส�ม�รถอยู่รอด	แต่เพื่อให้เข�ส�ม�รถก้�วออกไป	เปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นด้วย

	 ก�รศกึษ�ของออมมี	่ต้องตอบสนองก�รมชีวีติของเข�	ต้องช่วยให้เข�เป็นผูเ้รยีนทีม่คีว�มสขุ	ประสบคว�มสำ�เรจ็ 

เป็นผู้ที่สนุกกับก�รเรียน	มีคว�มก้�วหน้�	และได้เรียนรู้อย่�งที่เข�ต้องก�ร	ต้องสร้�งให้เข�เป็นผู้ที่มีคว�มมั่นใจในตนเอง	

เป็นผู้ที่ส�ม�รถครองชีวิตที่ปลอดภัย	มีคุณภ�พ	และใช้ชีวิตอย่�งเต็มที่ได้	และต้องเอื้อให้เข�ส�ม�รถเติบโตเป็นพลเมือง

โลกที่มีคว�มรับผิดชอบ	เป็นผู้ที่ส่งเสริมคุณค่�ของสังคมได้

 แผนกำรจัดกำรศึกษำ เริ่มต้นจำกผู้เรียน คือเอำออมมี่เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ออมมี่และแม่ร่วมกัน 

วำงแผนเพื่อเตรียมให้ออมมี่มีคว�มพร้อมอย่�งยั่งยืนในก�รพัฒน�คว�มอย�กรู ้อย�กเห็นอย่�งมีหลักก�ร	 

และมคีว�มกระห�ยใฝ่เรยีนรูต้ลอดชวีติ	ก�รศึกษ�ทีถ่กูท�งจะส่งผลให้ออมมีม่ที�งเลอืกม�กม�ยและหล�กหล�ยในแง่ของ

ก�รศกึษ�ต่อและก�รประกอบอ�ชพีก�รง�นต่อไปในอน�คตในฐ�นะที	่บ้�นเรยีน	ลติเติล้	เชยีงใหม่	เป็นสถ�บนัก�รศกึษ�	 

ซึ่งเป็นกลไกลตัวหนึ่งในก�รมอบโอก�สท�งก�รศึกษ�ที่ดีที่สุดแก่ออมมี่	 เร�ทุ่มเทเวล�และคว�มพย�ย�มที่จะออกแบบ 

และเลือกสรรทรัพย�กรท�งก�รศึกษ�	 เพื่อให้ได้ม�ซึ่งคุณภ�พอันเยี่ยมยอดของก�รศึกษ�	ส�ม�รถปลดล็อกศักยภ�พ 

ที่มีอยู ่ในตัวของออมมี่	 เพื่อช่วยให้เข�ส�ม�รถก้�วสู ่คว�มเป็นเลิศท�งก�รศึกษ� 

ได้อย่�งมีคว�มสุข

 แผนกำรศึกษำของบ้ำนเรียน ลิตเติ้ล เชียงใหม่ สอดคล้องกับมำตรฐำน 

กำรศึกษำนำนำชำติระดับโลก	 ซึ่งได้รับก�รออกแบบโดยผู้เชี่ยวช�ญในส�ข�นั้น	 ๆ	 

อีกทั้งยังมีคว�มเข้มข้น	ส�ม�รถเป็นฐ�นที่แข็งแรงเพื่อก้�วสู่ระดับสูงขึ้นไปได้	 โดยส�ระ 

ก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 ของแผนก�รศึกษ�ฉบับนี้	 เขียนขึ้นต�มแนวท�งแผนก�รศึกษ�ของ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ประเทศอังกฤษ	คริตศักร�ช	๒๐๑๔	(The	national	Curriculum	
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in	England,	Department	for	Education,	December	2014)	แนวท�งก�รประเมินที่สอดคล้องกับแผนก�รศึกษ�	

Cambridge	International	Examination	โดยมห�วิทย�ลัยเคมบริดจ์	แห่งสหร�ชอ�ณ�จักร	และอิงสำระกำรเรียนรู้

ตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช ๒๕๕๑	ของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ของประเทศไทย	อกีทัง้ยงั

ได้เพ่ิมเตมิในบ�งส�ระก�รเรยีนรูข้ึน้ม�	ทัง้นี	้ขึน้อยูก่บัคว�มส�ม�รถ	คว�มถนดั	และคว�มสนใจในแต่ละช่วงวยัของออมมี่ 

โดยเน้ือห�ของแต่ละวชิ�นัน้เป็นก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนแบบบรูณ�ก�ร	เชือ่มโยงเนือ้ห�ส�ระของวชิ�ต่�ง	ๆ 	เข้�ด้วยกนั 

โดยให้ออมมี่	 เป็นศูนย์กล�งของก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 นอกจ�กก�รเรียนในตำ�ร�เรียน	 และก�รเรียน 

ผ่�นส่ือท�งอนิเทอร์เนต็แล้ว	เร�ยงัมุง่เน้นให้ออมมีไ่ด้เรยีนรูผ่้�นประสบก�รณ์	ได้ลงมอืปฏบิตั	ิได้สมัผสัจรงิ	และเชือ่มโยง 

ไปสู่เนื้อห�ส�ระที่ละเอียดซับซ้อนม�กยิ่งขึ้น	 	

 แผนกำรศึกษำของบ้ำนเรียน ลิตเติ้ล เชียงใหม่ มีเป้ำหมำยในกำรหำจุดสมดุลระหว่ำงควำมรู ้  

ควำมเข้ำใจและทักษะ	 เพื่อให้ออมมี่ส�ม�รถพัฒน�ตนเองให้เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภ�พ	 และเพื่อเป็นพื้นฐ�นที่มั่นคง

สำ�หรับก�รศึกษ�ต่อในอน�คต

	 เร�ยังต้องมั่นใจได้ว่�ก�รเรียนรู้ผ่�นแผนก�รศึกษ�ของบ้�นเรียน	ลิตเติ้ล	เชียงใหม่	จะช่วยให้ออมมี่	ส�ม�รถ

พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์	 ซึ่งเป็นทักษะเพียงอย่�งเดียวท่ีแยกคนกลุ่มท่ีเป็นนักพัฒน�ออกจ�กกลุ่มคนท่ี

คอยเป็นผู้ต�ม	คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์ช่วยลดโอก�สในก�รตกเป็นท�สคว�มคิด	และยังช่วยให้ออมมี่ส�ม�รถ

มองผ่�นภ�พลวงต�ทีม่กัถกูสร้�งขึน้โดยสือ่และผูม้อีทิธพิลได้ด้วย	คว�มส�ม�รถในก�รคดิวเิคร�ะห์จงึเป็นทกัษะทีจ่ำ�เป็น

ต่อก�รดำ�รงชีวิต

	 แผนก�รศึกษ�ของบ้�นเรยีน	ลติเต้ิล	เชยีงใหม่	จงึไม่เพยีงแต่จะมุง่พฒัน�คว�มรูท้�งวชิ�ก�ร	แต่ยงัพฒัน�ทักษะ

ต่�ง	ๆ	ด้วย	ออมมี่จะได้รับก�รส่งเสริมให้เป็นผู้ที่

	 •		 มีคว�มมั่นใจในก�รนำ�ข้อมูลและแนวคิดม�ใช้	ไม่ว่�จะเป็นแนวคิดของตนเองหรือของผู้อื่น

	 •		 มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเอง	สังคม	และเค�รพผู้อื่น

	 •		 มีคว�มไตร่ตรองในฐ�นะผู้เรียน	และพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

	 •		 มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์	และมีคว�มพร้อมรับคว�มท้�ท�ยใหม่	ๆ	ในอน�คต

	 •		 มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์	และมีคว�มคิดเป็นของตนเอง

	 •		 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงสติปัญญ�และเชิงสังคม	และพร้อมที่จะสร้�งคว�มแตกต่�ง

  รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ บ้�นเรียน	ลิตเติ้ล	เชียงใหม่	จัดก�รศึกษ�แบบครอบครัวเดี่ยว	เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถ

ร่วมกจิกรรมกบักลุม่บ้�นเรยีนอืน่	หรอืครอบครวัอืน่	เพร�ะเวล�ไม่ตรงกนั	อกีทัง้ออมมีม่คีว�มสนใจเฉพ�ะด้�น	ซึง่แตกต่�ง

จ�กลูก	ๆ	ของบ้�นเรียนอื่น	กำรจัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ แบ่งออกเป็น	๘	กลุ่มส�ระ	ดังนี้	๑)	ภ�ษ�ไทย	๒)	คณิตศ�สตร์

ส�กล	๓)	วทิย�ศ�สตร์	(ฟิสกิส์	เคม	ีชวีวทิย�)	๔)	สงัคมวทิย�	และประวตัศิ�สตร์	๕)	วทิย�ศ�สตร์ก�รกฬี�	และโภชน�ก�ร

บำ�บัด	๖)	ดนตรีศิลป์	๗)	วิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์	๘)	ภ�ษ�ศ�สตร์	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียนรู้ ในระดับ

มัธยมปล�ย	 ออมมี่เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก	 แต่เมื่อต้องก�รคำ�ปรึกษ�หรือแนะนำ�	 ออมมี่จะเลือกปรึกษ�ผู้ที่มีคว�มรู้

คว�มถนัดเฉพ�ะด้�นนั้น	ๆ	ซึ่งอ�จจะเป็นแม่	 เพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์	นักคณิตศ�สตร์	นักวิทย�ศ�สตร์ส�ข�ต่�ง	ๆ	

หรือเพื่อนที่เป็น	professors	สอนอยู่ในมห�วิทย�ลัยที่ต่�งประเทศ
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 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนรูใ้ห้ผู้เรยีน	ต�มคว�มสนใจ	คว�มถนดั	คว�มส�ม�รถ	และคว�มจำ�เป็นของสงัคมโลก 

เรียงต�มสิ่งที่ออมมี่คิดว่�สำ�คัญจ�กม�กไปน้อย	สิ่งที่เน้นที่สุดคือ	:	

	 ๑.		ทักษะชีวิต	(Life-Skills)

	 ๒.		ดนตรี	(Music	Education)

	 ๓.		พละศึกษ�และโภชน�ก�รบำ�บัด	(Physical	Education	&	Nutraceuticals)

	 ๔.		ภ�ษ�ศ�สตร์	(Linguistics)	

	 ๕.		สังคมวิทย�และประวัติศ�สตร์	(Sociology	&	History)

	 ๖.		วิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์	(Computer	Science)

	 ๗.		ชีววิทย�	(Biology)	

	 ๘.		เคมี		(Chemistry)

	 ๙.		ฟิสิกส์	(Physics)

	 ๑๐.		คณิตศ�สตร์	(Mathematics)

	 สำ�หรับกำรจัดกจิกรรมพฒันำผู้เรยีนตำมควำมถนดั ควำมสนใจและควำมจ�ำเป็นของโลก อย่ำงเป็นประจ�ำ 

สม�่ำเสมอ 

	 ออมมี่รักธรรมช�ติ	 ชอบทำ�ง�นด้�นก�รอนุรักษ์ต้นไม้	 

ป่�ไม้	และสตัว์	ลกูได้ทำ�ง�นร่วมกบัผูใ้หญ่หล�ยท่�นในจงัหวดัเชียงใหม่	

จัดตั้ง	กลุ่มพลังจิตอำสำท�ำดีเพื่อชำติ ทำ�ง�นด้�นก�รปกป้องผืนป่�	

สร้�งและดูแลฝ�ย	 บริเวณอุทย�นแห่งช�ติดอยสุเทพ	 และลูกยังได้

ทำ�ง�นร่วมกับ เครือข่ำยตำมรอยในหลวง	ด้�นก�รปลูกจิตสำ�นึกให้

กับคนรุ่นใหม่	ให้เข�รักป่�	รักธรรมช�ติ	เพื่อที่ธรรมช�ติและมนุษย์จะ

ส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้อย่�งสมดุลย์	

	 ออมมี่รักสัตว์	เข�คิดว่�สัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้	มีสิทธิที่จะมี	ชีวิตที่มีคุณภ�พเคียงข้�งมนุษย์	เข�ตั้งใจที่จะทำ� 

ทุกอย่�ง	ในก�รช่วย	ชดเชย	 และสร้�งคว�มเป็นธรรมให้กับสัตว์และธรรมช�ติ	 โดยเริ่มจ�กวิถีชีวิตของเข�เอง	 ออมมี่ 

มีเป้�หม�ย	คือก�รได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่คว�มเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์	เป็นเรื่องสำ�คัญ	และปร�ศจ�กก�รท�รุณกรรมสัตว์	

ออมมีไ่ด้ทำ�ง�นอ�ส�สมคัร	เป็นผูช่้วยสตัวแพทย์และล่�ม	ให้กบั	World	Animal	Protection	(WSPA)	หรอื	องค์กรพทิกัษ์ 

สัตว์แห่งโลก	มูลนิธิม้�ลำ�ป�ง	และโรงพย�บ�ลสวนสัตว์	กรุงเทพฯ	สิ่งที่ออมมี่ได้เรียนรู้จ�กก�รช่วยสัตว์	ตลอดช่วงชีวิต

ของเข�	และจ�กก�รทีเ่ข�ได้สมัผสัหวัใจอนับรสิทุธิข์องสตัว์	ทำ�ให้เข�รูว่้�เข�ได้ก้�วม�ถึงจดุท่ีเข�ส�ม�รถมส่ีวนช่วยให้ชีวติ 

ที่ดีกว่�แก่สัตว์ทุกชนิดได้ออมมี่ยังได้ช่วยเป็นพิธีกรง�นวันเด็กที่สถ�นีโทรทัศน์	NBT	ช่วยเขียนเวปไซต์ให้กับโรงพย�บ�ล

สวนสัตว์	 และมูลนิธิม้�ลำ�ป�ง	 สอนภ�ษ�อังกฤษให้กับบุคล�ก�รของสถ�นีเกษตรหลวงอ่�งข่�ง	 เป็นอ�ส�สมัคร 

ช่วยก�รจัดก�รแข่งขันฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซี	 ซื้อผักและผลไม้จ�กเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์	 

เพื่อช่วยสร้�งง�นสร้�งร�ยได้	ฯลฯ
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	 บ้�นเรียน	ลติเต้ิลเชยีงใหม่	มกี�รว�งแผนต�ร�งก�รเรยีนรูร้�ยปี	ร�ยเดอืน	ร�ยสปัด�ห์	และร�ยวนั	แบบคร่�ว	ๆ  

และแบบแน่นอน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคว�มเหม�ะสม	และส�ม�รถยืดหยุ่นได้ต�มสถ�นก�รณ์	กำรเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว 

เครือข่ำย สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่นต่ำง ๆ อื่น ๆ	เมื่อก่อนออมมี่เคยเรียนภ�ษ�ล้�นน�	ที่โฮงเฮียนสืบส�นภูมิปัญญ�

ล้�นน�	แต่ปัจจุบันไม่ได้เรียนร่วมกับที่ใด

 สื่อ/แหล่งเรียนรู้บรรยำกำศและสภำพแวดล้อม ทั้งภำยในและภำยนอกบ้ำน เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ 

ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เล็ก	ๆ	ด้�นภ�ษ�อังกฤษและศิลปวัฒนธรรมล้�นน�	ให้กับคนในชุมชน	เร�เปิดโอก�สให้ผู้ที่สนใจ 

เข้�ม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เด็ก	 ๆ	 ที่ใฝ่เรียนก็เข้�ม�ศึกษ�ห�คว�มรู้ท้ังในด้�นวิช�ก�รและกิจกรรม	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 

เร�ได้จดทะเบียนแหล่งเรียนรู้นี้	 เป็น	 cambridge	 International	 Centre	 โดยได้ผ่�นข้อกำ�หนดของ	 Cambridge	 

International	Examinations	ทัง้ท�งด้�นวสิยัทศัน์และคณุค่�ก�รศกึษ�	ก�รบรหิ�รโรงเรยีนและคว�มเป็นผูน้ำ�	คณุภ�พ

ของก�รสอนและก�รเรียนรู้	สิ่งแวดล้อมท�งก�ยภ�พของโรงเรียน	และข้อบังคับท�งกฏหม�ยด้�นต่�ง	ๆ	

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ยื่นขอจดทะเบียน	 บ้�นเรียน	 ลิตเติ้ล	 เชียงใหม่	 ใช้หนังสือและเอกส�รของสำ�นักพิมพ์	 

Cambridge	University	Press	และหนงัสอืทีไ่ด้รบัก�ร	Endorsed	by	Cambridge	International	Examinations	เป็นหลกั 

และเรียนจ�ก	Online	 Course	 กับมห�วิทย�ลัยของต่�งประเทศเป็นระยะ	ๆ มีกำรเรียนรู้จำกสื่อบุคคล ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถำนที่ต่ำง ๆ	 ได้แก่เรียนรู้ด้�นสัตวศ�สตร์	 และด้�นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องจ�กโรงพย�บ�ล

สวนสตัว์	กรุงเทพฯ	ปีละ	๘	สปัด�ห์	เรยีนรูด้้�นสตัวศ�สตร์	Ecology	และด้�นอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัองค์ก�รพทิกัษ์สตัว์โลก 

ปีละ	๔	สัปด�ห์	เรียนรู้ด้�นสัตวศ�สตร์	พันธุกรรม	และด้�นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	กับมูลนิธิม้�ลำ�ป�ง	ปีละ	๘	สัปด�ห์

 กำรวดัและประเมินผลกำรเรยีนรู ้จ�กรปูแบบก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั	ซึง่มกีระบวนก�รเรยีนรูท่ี้อบอุน่

ใกล้ชิด	 ก�รวัดและก�รประเมินผลก�รเรียนรู้	 เน้นก�รประเมินจ�กพัฒน�ก�รต�มสภ�พคว�มเป็นจริงอย่�งรอบด้�น 

ของออมมี่	โดยอ�ศัยวิธีก�รที่ยืดหยุ่นและหล�กหล�ย	ซึ่งประกอบด้วย

	 •	 ระดับคว�มสุข	และก�รเติบโตอย่�งงดง�มต�มวัยของออมมี่

	 •	 ก�รสังเกตพัฒน�ก�รอย่�งใกล้ชิดของแม่	และก�รบันทึกเป็นตัวอักษร	ภ�พถ่�ย	หรือคลิปวิดีโอ

	 •	 คว�มคิดเห็นของผู้ที่ออมมี่ได้ทำ�ง�น	หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นด้วย	

	 •	 ก�รพูดคุยที่เปิดโอก�สให้ลูกได้ประเมินคว�มก้�วหน้�ของตนเอง	

	 •	 แฟ้มบันทึกผลง�น	โครงก�ร	

	 •	 ก�รทำ�แบบทดสอบ	 IGCSE	 ของ	 Cambridge	 International	

Examinations	ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของมห�วทิย�ลยัเคมบรดิจ์	ได้รบัก�รยอมรบัจ�ก

มห�วิทย�ลัยชัน้นำ�ทัว่โลก	เนือ่งจ�กมคีว�มเข้มข้นท�งวชิ�ก�ร	ผ่�นกระบวนก�ร

รับรองคณุภ�พอย่�งละเอยีด	มรีะบบบรหิ�รจัดก�รคุณสมบัต	ิและเป็นโปรแกรม

ก�รศึกษ�น�น�ช�ติ	 ที่ได้รับก�รรับรองว่�มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มม�ตรฐ�น	

ISO9001	:	2008	ซึง่เป็นม�ตรฐ�นก�รรบัรองระดบัน�น�ช�ตใินด้�นก�รบรหิ�ร
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คุณภ�พ	เป็นก�รเตรียมก�รที่ดีเลิศสำ�หรับโปรแกรม	Cambridge	International	AS	และ	A	Level	ประก�ศนียบัตร	

Cambridge	AICE	(Advanced	International	Certificate	of	Education)	และ	Cambridge	Pre-U	รวมถึงโปรแกรม

ก�รศึกษ�อื่น	ๆ 	เช่น	โปรแกรม	US	Advanced	Placement	และ	โปรแกรม	International	Baccalaureate	Diploma

	 ในก�รให้ระดับผลก�รเรยีนร�ยกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูพ้ืน้ฐ�น	และกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูเ้พิม่เตมิ	บ้�นเรยีน	ลติเติล้ 

เชียงใหม่	 เลือกใช้ระดับคุณภ�พก�รให้ระดับผลก�รเรียน	 เป็นระบบตัวอักษร	 ๘	 ระดับเช่นเดียวกับในระบบท่ัวไป	 

ก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	ให้ระดับผลก�รประเมินเป็น	๔	ระดับ	คือ	ดีเยี่ยม	ดี	ผ่�น	และไม่ผ่�น	ก�รประเมิน

ก�รอ่�น	คิดวิเคร�ะห์	และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ให้ระดับผลก�รประเมินเป็น	๔	ระดับคือ	ดีเยี่ยม	ดี	ผ่�น	

และไม่ผ่�น ร่องรอยผลที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ได้รวบรวมเอกส�รทุกอย่�ง	ภ�พถ่�ยและวิดีโอจ�กผลก�รทดลอง	วุฒิบัตร	

ประก�ศนียบตัร	รวมถงึแบบทดสอบในแต่ละครัง้ด้วย มกีำรน�ำผลทีไ่ด้จำกกำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรู ้มำสะท้อน

ให้ทรำบ	เพื่อเป็นแนวท�ง	ในก�รพัฒน�ต่อไปในอน�คต	ว่�ควรต้องใช้เวล�เตรียมตัวม�กขึ้นค้นคว้�ให้ลึกขึ้น	วิเคร�ะห์

ให้ครอบคลุมม�กขึ้น

 มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรวดัและประเมนิผลผูเ้รยีน	มกี�รกำ�หนดระยะเวล�ต�มธรรมช�ตขิองประเมนิ	ดงันี้

	 •	 ระดับคว�มสุข	และก�รเติบโตอย่�งงดง�มต�มวัยของออมมี่	ประเมินตลอดเวล�

	 •	 ก�รสังเกตพัฒน�ก�รอย่�งใกล้ชิดของแม่	และก�รบันทึกเป็นตัวอักษร	ภ�พถ่�ย	หรือคลิปวิดีโอประเมินทุกวัน

	 •	 คว�มคิดเห็นของผู้ที่ออมมี่ได้ทำ�ง�น	 หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นด้วย	 ประเมินระหว่�งและ 

เมื่อเสร็จสิ้นก�รทำ�ง�น

	 •	 ก�รพูดคุยที่เปิดโอก�สให้ลูกได้ประเมินคว�มก้�วหน้�ของตนเอง	ประเมินตลอดเวล�

	 •	 แฟ้มบันทึกผลง�น	โครงก�ร	ทำ�เป็นประจำ�ร�ยวัน	ร�ยสัปด�ห์

	 •	 ก�รทำ�แบบทดสอบ	IGCSE	ของ	Cambridge	International	Examinations	ประเมินทุกปี	ใช้ระยะเวล� 

ก�รประเมินต�มที่	 Board	 of	 Cambridge	 International	 Examinations	 กำ�หนดม�ซ่ึงจะเท่�กันและพร้อมกันท้ัง	 

๑๗๐	ประเทศทั่วโลก

 ครอบครวัจดัท�ำเอกสำรเพือ่รำยงำนผลกำรบรหิำรจดักำร ปัญห�	อปุสรรค	จดัทำ�เมือ่สิน้ปีก�รศกึษ�	เป็นรปูเล่ม 

ประกอบด้วย	๑)	ข้อมูลพื้นฐ�นของครอบครัว	 	๒)	ข้อมูลพื้นฐ�นของลูก	๓)	 เหตุผลในก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว	

๔)	 แนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�	 ๕)	 กรอบก�รจัดเน้ือห�ส�ระและพัฒน�ก�ร	 ๘	 ส�ระ	 ๖)	 ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้	 

๗)	ผลก�รจัดก�รเรียนรู้	๘)	ประก�ศนียบัตร	วุฒิบัตร	หนังสือรับรองก�รผ่�นก�รฝึกง�น	ฯลฯ
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  ควำมส�ำเร็จ/ควำมภำคภูมิใจกำรจัดกำรศึกษำของครอบครัว 	ก�รเรยีนรูผ่้�นกระบวนก�รก�รจดัก�รศกึษ� 

แบบครอบครัว	 ได้ช่วยนำ�คว�มมีชีวิตชีว�กลับม�ให้ออมมี่	 เพร�ะเป็นก�รศึกษ�ท่ีตอบสนองก�รมีชีวิตและช่วยเติม

เต็มคุณค่�คว�มเป็นมนุษย์ของเข�	 และกำ�ลังช่วยให้ออมมี่	 มีพัฒน�ก�รด้�นทักษะก�รใช้ชีวิต	 และประสบคว�มสำ�เร็จ 

ด้�นวชิ�ก�รควบคูก่นัไป	ก�รพฒัน�ก�รด้�นทกัษะก�รใช้ชีวติ	(Development	of	Life	skills)	คอืคณุสมบัตด้ิ�นต่�ง	ๆ 	เช่น 

ก�รเป็นคนที่มีคว�มพย�ย�มและมีคว�มแน่วแน่อย่�งต่อเนื่อง	และก�รเป็นคนที่มีคว�มยืดหยุ่น	ในขณะที่ก็เป็นคนแบบ	

perfectionist	 ซึ่งกำ�ลังช่วยให้เข�ส�ม�รถใช้ชีวิตอย่�งมีเป้�หม�ยและรักก�รมีชีวิตที่ผ�สุข	 ก�รประสบคว�มสำ�เร็จ 

ด้�นวชิ�ก�ร	(Academic	Achievement)	คอืเป้�หม�ย	ทีจ่ะส�ม�รถบรรลไุด้ด้วยพฒัน�ก�รแบบองค์รวม	ของทัง้ด้�นร่�งก�ย 

คว�มรู้สึก	คว�มกระห�ยใคร่รู้	สติปัญญ�	และจิตวิญญ�ณ

 ปัญหำ/อุปสรรค	 เนื่องจ�กออมมี่เป็นเด็กผู้ช�ย	 จึงมีเรื่องของก�รฝึกวิช�ทห�รม�เก่ียวข้อง	 จึงขอเสนอแนะ

ให้เกิดข้อตกลงระหว่�งเขตฯ	และกองทัพบกให้รับผู้เรียนช�ย	จ�กบ้�นเรียนทั่วประเทศ	เข้�รับก�รฝึกวิช�ทห�รโดยตรง	

โดยไม่ต้องผ่�นก�รฝ�กชื่อไปสังกัดกับโรงเรียนในระบบ	หรือใช้ช่องท�งอื่น

 เมื่อมีแนวทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และผู้เรียนได้รับควำมเอำใจใส่และกำรสนับสนุนที่มำกพอ
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
น�ยก�รุณ	สกุลประดิษฐ์	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

น�งสุจิตร�	พัฒนะภูมิ	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

น�งนิจวดี	เจริญเกียรติบวร	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

ผู้รับผิดชอบโครงการ
น�งส�วสุวณี	พิมพกรรณ์	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักสำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

คณะท�างาน ผู้ถอดบทเรียน และจัดท�าเอกสารการถอดบทเรียน
	 ๑.		น�งรุจิเรข	แสงจิตต์พันธ์	 ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ	

	 ๒.		น�ยไพฑูรย์	สุขสุคนธ์	 ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

	 ๓.		น�งวัชร�ภรณ์	วัตรสุข	 ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

	 ๔.		น�งจรรย�	แก้วเซ่ง	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัดกระบี่	

	 ๕.		น�งรุ่งอรุณ	หัสชู	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัดก�ญจนบุรี	

	 ๖.		น�งอวยพร	อร่�ม	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัดพังง�

	 ๗.		น�งส�วธน�รัตน์	พรหมสุวรรณ	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัดกระบี่	

	 ๘.		น�งส�วสุพัตร�	คล่องแคล่ว	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัดกระบี่

	 ๙.		น�ยมงคล	พุทธัง	 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เชียงใหม่	เขต	๒

	 ๑๐.		น�งส�วพนอ	ทิพย์พิมลรัตน์	 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	เขต	๑

	 ๑๑.		น�งส�วอ�มีเน�ะ	ม�มุ	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มนิเทศติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นร�ธิว�ส	เขต	๑

	 ๑๒.		น�งอรมน	ไกรเทพ	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มนิเทศติดต�มและประเมินผล	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ภูเก็ต

	 ๑๓.		น�งจุฬ�ทิพย์	กุยรัตน์	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปัตต�นี	เขต	๒

	 ๑๔.		น�งส�วส�ลินี	จงใจสุรธรรม	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�พัทลุง	เขต	๑

	 ๑๕.		น�งส�วนวรัตน์	รัตนศรีวอ	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครร�ชสีม�	เขต	๔	

	 ๑๖.		น�งกมลวรรณ	สุวรรณ์	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	๑๓

	 ๑๗.		น�งส�วประจวบ	พุทธว�ศรี	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	๑๖

	 ๑๘.		น�ยประเสริฐ	ศรีจันทร์	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	๓๑
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	 ๑๙.		น�งส�ววร�ภรณ์	อนุวรรัตน์	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	๓๔

	 ๒๐.		น�งสุทธินันท์	พูลสมบัติ	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ก�ญจนบุรี	เขต	๑

	 ๒๑.		น�ยวีรพันธ์	จันต๊ะยอด	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ก�ญจนบุรี	เขต	๓ 

	 ๒๒.		น�งอัธย�	บุญช่วย	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เชียงใหม่	เขต	๒	

	 ๒๓.		น�งส�วพนิด�	บัวมณี	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�กระบี่

	 ๒๔.		น�งส�วประไพ	พิกุลผล	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	๑๔	

	 ๒๕.		น�งกนิษฐ�	แสวแวว	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	๑๖	

	 ๒๖.		น�งอนงค์	พิชญศิริ	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	๓๑

	 ๒๗.		น�ยสุช�ติ	บรรจง	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนกมลศรี	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ตรัง	เขต	๒

	 ๒๘.		น�ยเสวก	บุญประสบ	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนต�กสินร�ช�นุสรณ์	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ต�ก	เขต	๑

	 ๒๙.		น�งส�วปิฐินนท์	จันทร์รัตน์	 รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนร�ชประช�นุเคร�ะห์	๒๖

	 	 	 โรงเรียนร�ชประช�นุเคร�ะห์	๒๖	จังหวัดลำ�พูน

	 ๓๐.		น�ยวิสุทธิศักดิ์	หว�นพร้อม	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนวัดท�งขึ้น	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครศรีธรรมร�ช	เขต	๔

	 ๓๑.		น�งส�วชูศรี	ก�ญจนวงศ์	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนวัดสโมสร	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครศรีธรรมร�ช	เขต	๔

	 ๓๒.		น�ยปรีช�	ปัญญ�นฤพล	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเสม็ดจวน	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	๑๒

	 ๓๓.		น�งส�วสุวณี	พิมพกรรณ์	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

บรรณาธิการกิจ
น�งส�วสุวณี	พิมพกรรณ์	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การถอดบทเรียน
การจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยครอบครัว

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพ
ื้นฐานโดยครอบครัว

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การถอดบทเรียน
การจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยครอบครัว

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพ
ื้นฐานโดยครอบครัว




