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ค�ำน�ำ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว เป็ น การจั ด การศึ ก ษาตามมาตรา  ๕๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำ�หนดให้รัฐต้องดำ�เนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่าง ๆ รวมทัง้ ส่งเสริม ให้มกี ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ และจัดให้มกี ารร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าทีด่ �ำ เนินการ กำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และกำ�หนดให้การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
และเป็นไปตามมาตรา  ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดไว้ว่า
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บคุ คล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มาอย่างต่อเนื่อง การจัดทำ�เอกสารการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ที่ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในภูมิภาคต่าง ๆ จำ�นวน ๕๗ ครอบครัว เพื่อการส่งเสริม
สนั บ สนุ น เพื่ อ การศึ ก ษารู ป แบบ และการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว
ให้กับครอบครัว ผู้ที่สนใจ และบุคลากรของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขอขอบคุณสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว ผูจ้ ดั การศึกษา
คณะผู้จัดทำ�เอกสาร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
จะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัว ผูจ้ ดั การศึกษา สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และผูท้ สี่ นใจจะนำ�ไปพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อเรื่อง : การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ผู้วิจัย : ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
รายงานการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฉบับนี้เป็นผลการด�ำเนินงานของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โดยการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาในการจัดท�ำเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของครอบครัว จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว แผนการจัดการศึกษา 
รูปแบบการจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อและแหล่งเรียนรู้ การจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม การวัดและประเมินผล ความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และเพื่อเผยแพร่
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับครอบครัวที่จัดการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ องค์กร เครือข่ายและ
ผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาข้อมูลของการจัดการศึกษาซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อน�ำมาเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวต่าง ๆ
ได้น�ำมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของตน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวอื่นที่สนใจ
และเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เป็นข้อมูลทีส่ ามารถน�ำไปใช้
ในการปฏิบตั งิ านในการนิเทศ ติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวให้เกิดประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป
กลุ่มเป้าหมายคือครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศจ�ำนวน ๕๗ ครอบครัว ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียนในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย
สรุปผลการถอดบทเรียน
เป้าหมายส�ำคัญของการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว คือ ต้องการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ซึง่ จะแตกต่างกันไปตามบริบท ความพร้อมและศักยภาพของผูจ้ ดั การศึกษา สามารถสรุป
ตามประเด็นของถอดบทเรียน ดังนี้
๑. ด้านเหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว พบว่า การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของครอบครัวเกิดจาก
ความต้องการของผูป้ กครอง ทีข่ าดความเชือ่ มัน่ การจัดการศึกษาในระบบ และครอบครัวมีความเชือ่ มัน่ ว่าสามารถจัดการ
ศึกษาให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนได้ดีกว่าในระบบโรงเรียน ปัญหา
ด้านสุขภาพของผู้เรียน ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนที่ต้องการได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและผู้เรียนสามารถ
ประกอบอาชีพได้ เหตุผลด้านศาสนาที่ต้องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่นับถือ เพื่อการหล่อหลอม
จิตใจและบุคลิกภาพที่ส�ำคัญของผู้เรียน

๒. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พบว่า  ครอบครัวมีจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาการจัดทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว สามารถพัฒนาผูเ้ รียน ๕ ด้าน
คือ ด้านวิชาการด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา ด้านความสามารถพิเศษสูอ่ าชีพ ด้านเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
และด้านทักษะชีวิต
๓. การจัดท�ำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พบว่า ครอบครัวได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ๓ ลักษณะ คือครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาด้วยตนเอง
ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในลักษณะร่วมคิด ร่วมท�ำ
ให้ค�ำปรึกษา  รวมถึงตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้วและครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาจัดท�ำ
แผนการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ
๔. รูปแบบการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พบว่า ครอบครัวได้ด�ำเนินการจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รียน
ใน ๓ ลักษณะ จัดแบบครอบครัวเดี่ยว โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอื่นหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ จัดแบบ
ครอบครัวเดีย่ วแต่มกี ารเข้าร่วมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัวอืน่ ๆ ตามโอกาส เพือ่ ต่อยอดความสนใจเฉพาะด้าน และ
จัดแบบกลุม่ ครอบครัว มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันหลายครอบครัว เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
โดยมอบหมายให้ผู้ที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
๕. การจัดการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ บิดาและมารดา บิดาหรือมารดา 
ครอบครัวร่วมกันจัดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่มีความถนัดเฉพาะด้าน เครือข่ายครอบครัวบ้านเรียน และบุคคล
ในสังคม กระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า  กรณีผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครอบครัวจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้
เด็กพิการมีทักษะช่วยเหลือตนเองตามศักยภาพ กรณีที่ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศโดยใช้วธิ กี ารจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนเป็นพิเศษ กรณีผเู้ รียนปกติ เรียนรูร้ ายวิชา
ใน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยปรับใช้มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั
สู่การปฏิบัติเป็นกลุ่มประสบการณ์ ตามจุดเน้นของครอบครัว การจัดการเรียนรู้ที่เน้นศาสนา ผู้เรียนเรียนรู้หลักศาสนา
ควบคู่กับการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาพื้นฐาน
๖. การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย น มี กิ จ กรรมแนะแนว กิ จ กรรมนั ก เรี ย น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ ในส่วนของการจัดตารางการเรียนรู้มี ๒ รูปแบบคือ ตารางการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น และตารางการเรียนรู้
แบบก�ำหนดเวลาเรียนที่ชัดเจน
๗. การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม มีทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ครอบครัว
จัดเพือ่ สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนได้รบั ความรู้ ประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากสภาพแวดล้อมรอบตัว ส่งเสริมพัฒนาการและประสบการณ์ของผู้เรียน
๘. การวัดผลประเมินผล เป็นการด�ำเนินการทั้งก่อนการด�ำเนินการ ระหว่างด�ำเนินการ และหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะรู้ถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จนไปถึง
การตัดสินผลการเรียนรูใ้ นทีส่ ดุ โดยส่วนใหญ่ผจู้ ดั การศึกษามีการวัดผล ประเมินผล จากการสังเกต การตรวจสอบหลักฐาน
ร่องรอยของการจัดกิจกรรม การใช้ข้อสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจดูผลงานของผู้เรียน และพบว่า  วิธีการวัดผล

ประเมินผลของการจัดการศึกษามี ๒ ลักษณะ ประกอบด้วย ครอบครัวด�ำเนินการวัดและประเมินผลโดยครอบครัว และ
ครอบครัวด�ำเนินการวัดและประเมินผลร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา นอกจากนีใ้ นบางครอบครัวยังให้ผเู้ รียนได้มี
การทดสอบในระดับชาติ คือ O-NET และ NT ในส่วนของครอบครัวได้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานการจัดการศึกษา
ประจ�ำปีทุกปี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบกับข้อมูลจากการประเมินตามสภาพจริงมาใช้
ในการตัดสินผลการเรียน
๑๐. ความส�ำเร็จความภาคภูมิใจ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษามีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการที่ได้พบความ
เป็นตัวตนทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียนในเรือ่ งของการเรียนรูต้ ามความถนัดและศักยภาพของผูเ้ รียน ตามลักษณะความสามารถพิเศษ
ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า  ผู้เรียนมีความสุขกับการได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว
มีความส�ำเร็จตามความสามารถของตนเอง มีเวลาและโอกาสในการได้ฝกึ ฝนประสบการณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญโดยตรงผูเ้ รียน
มีความพึงพอใจและมีความต้องการที่จะเรียนรู้ สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ต้องการ จึงเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข
สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ จนมีผลงานเชิงประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับในสังคม
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค โดยจ�ำแนกตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  พบว่ามี ๒ ภาคส่วน คือ
ส่วนของภาครัฐ คือการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีน้อยและขาดความต่อเนื่อง บางแห่งมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลน้อย งบประมาณที่จัดสรรให้ครอบครัว
ไม่เพียงพอกับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ และผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท�ำให้การประสานงาน ไม่ต่อเนื่องการประสานงานไม่สะดวก เนื่องจากอยู่คนละจังหวัดและ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูบ้ างส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา น�ำวิธกี ารประเมินในระบบโรงเรียนไปใช้กบั ครอบครัว
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูข้ องครอบครัว ปัญหาและอุปสรรคในส่วนของครอบครัว รายละเอียด ดังนี้ บางครอบครัว
ขาดสือ่ แหล่งเรียนรูเ้ ทคโนโลยี และอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา บางครอบครัว ขาดความรู้ ขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และบางครอบครัวมีความยากล�ำบากในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานตัวชีว้ ดั ของแบบประเมินต่าง ๆ
เช่น มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะในส่วนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ควรจัดท�ำคูม่ อื การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ให้นา่ อ่าน และเข้าใจได้งา่ ย สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
๒. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้เพียงพอที่จะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๔. ควรประสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหลากหลายช่องทาง
๕. ควรจัดโครงการพัฒนาผู้สอนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้มีเทคนิค วิธีการการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในส่วนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. คัดเลือกบุคลากรที่มีการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีการก�ำกับ ติดตาม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๒. จัดท�ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในเขตบริการหรือภายในจังหวัด และอ�ำนวยความสะดวกให้ครอบครัวในการ
ไปใช้แหล่งเรียนรู้
๓. จัดอบรมให้ความรูใ้ นการพัฒนาเทคนิค แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สารบัญ
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หลักการ แนวคิดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
การจัดการเรียนรู้
สื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้
ความภาคภูมิใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
ประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครอบครัว ๕๗ ครอบครัว
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การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว เป็ น การจั ด การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ค รอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว ม
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ก�ำหนดให้
รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวติ และจัดให้มกี ารร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ
โดยรัฐมีหน้าทีด่ �ำเนินการ ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล และ
ก�ำหนดให้การศึกษาทัง้ ปวงต้องมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีวนิ ยั ภูมใิ จในชาติ สามารถเชีย่ วชาญได้ตามความถนัดของตน
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบกับสาระส�ำคัญในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�ำหนดไว้ว่านอกเหนือจากรัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ มีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามทีก่ �ำหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗
และเมือ่ ประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ในปี ๒๕๔๘ เริม่ มีครอบครัวไปจดทะเบียนขออนุญาตจัดการศึกษากับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามที่มีภูมิล�ำเนาอยู่เพิ่มมากขึ้นและกระจายอยู่ทุกภูมิภาค
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวมาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั จ�ำนวนข้อมูลของครอบครัวทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้จดั การศึกษาด้วยตนเอง มีครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาจ�ำนวน ๔๒๐ ครอบครัว ผูเ้ รียนจ�ำนวน ๖๔๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ซึ่งแต่ละครอบครัวมีแนวทางการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพื้นฐานของความต้องการ เงื่อนไข
ข้อจ�ำกัด ปัจจัยต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกันตามปรัชญา ทัศนะ ความเชือ่ รวมทัง้ สภาพบริบทความพร้อมของแต่ละครอบครัวและ
ตัวผูเ้ รียน ประกอบกับคุณภาพผูเ้ รียนทีจ่ บจากการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ผูเ้ รียนมีความสามารถทีโ่ ดดเด่น
เป็นทีย่ อมรับ ซึง่ เป็นภาพความส�ำเร็จอย่างเด่นชัด และมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ งเป็นทีส่ นใจแก่สงั คมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุแห่งความเสมอภาคและความมีอิสระในการเลือกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัวให้กับบุตรหลานด้วยตนเอง การถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในทุกมิติ
ทีผ่ า่ นมา จึงนับเป็นบทเรียนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ทัง้ ต่อครอบครัว หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ
นอกจากนี้ผลการศึกษาสภาพและความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ส�ำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, ๒๕๕๘) พบว่าบุคลากรของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ควรจัดให้มีการถอดบทเรียนการจัดการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ และควรมีการเผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย จากปัญหาและความต้องการดังกล่าว ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงได้จัด
ให้มีการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อน�ำความรู้ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ของการด�ำเนินงาน
ของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษามาถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงของแต่ละครอบครัวน�ำมา
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละพัฒนาร่วมกับครอบครัวอืน่ ๆ เกิดเป็นความส�ำเร็จและความภาคภูมใิ จในการจัดการจัดการศึกษา
ตามจุดเน้นที่มุ่งหวังของแต่ละครอบครัว บทเรียนหรือบทสรุปความรู้จากข้อค้นพบที่ได้จะเป็นรูปธรรมเกิดความชัดเจน
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เกิดนวัตกรรมในการด�ำเนินงาน รวมทั้ง
รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๒. เพื่อเผยแพร่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับครอบครัวที่จัดการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขตการศึกษา

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวจากครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาในภูมภิ าคต่าง ๆ
ของประเทศไทย จ�ำนวน ๕๗ ครอบครัว ครอบคลุมด้านข้อมูลพื้นฐานตรอบครัว ข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน การจัดท�ำ
แผนการจัดการศึกษา  รูปแบบการจัดการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และปัญหาอุปสรรค รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ระยะเวลาด�ำเนินการ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๐

ขั้นตอนการด�ำเนินการ

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีขั้นตอนและวิธีด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒. คัดเลือกครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา จากภูมิภาคต่าง ๆ จ�ำนวน ๕๗ ครอบครัว
๓. จัดท�ำเครื่องมือในการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประกอบด้วย แบบบันทึก
ข้อมูลพื้นฐาน และแบบบันทึกการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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๔. จัดประชุมถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จ�ำนวน ๕๗ ครอบครัว ในช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๔ จุด ดังนี้
จุดที่ ๑ วันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เป็นครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศึกษาในภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน ๒๐ ครอบครัว
		
จุดที่ ๒ วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การเด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๘ ครอบครัว
จุดที่ ๓ วันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเด้นฮิลล์ อ.เมือง จ.กระบี่ จ�ำนวน ๙ ครอบครัว
จุดที่ ๔ วันที่ ๘-๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ�ำนวน ๑๐ ครอบครัว
๕. รวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการถอดบทเรียนจากการสัมภาษณ์ สังเกต และศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๖. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
๗. จัดท�ำรายงานการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
๒. ผู้เกี่ยวข้อง สาธารณชนและผู้ที่สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัวมากขึ้น และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจส�ำหรับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมของตนเอง
๓. ครอบครัวที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำข้อค้นพบที่ได้จากการถอดบทเรียนไปก�ำหนดนโยบายเพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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บทที่ ๒
หลักการ แนวคิด นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หลักการ แนวคิดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และสาระส�ำคัญในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ ก�ำหนดว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บคุ คล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (สภาการศึกษา ; ๒๕๕๑) มีลักษณะดังนี้
๑. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒. เป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองเด็กที่มีความสามารถพิเศษ หรือเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ รวมทั้ง
เด็กทั่วไปที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง
๓. สามารถออกแบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน
๔. มีห้องเรียนรู้ คือ “ที่บ้าน”
๕. น�ำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นเครื่องมือและสื่อในการจัดการเรียนรู้
๖. สามารถจัดการศึกษาได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการ ความถนัด ความสนใจ ไม่ถูกจ�ำกัดด้วยเวลาและสถานที่
๘. เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการเรียนรู้ร่วมกัน
๙. ครอบครัวได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านหลักสูตรแผนการจัดการศึกษา  การจัด
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการ และอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางสังคมบนพื้นฐาน
การพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
๑๐. มีหลักสูตรหรือที่เรียกว่า  แผนการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Education Planing)
ที่เหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและครอบครัว

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมีกฎหมายต่าง ๆ ที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๕๔ ที่ระบุว่า  “รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการกํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล” และในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีร่ ะบุ
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ว่า  “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ มีสทิ ธิใ์ นการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง” ตลอดจนยังมีกฎหมายอื่น ๆ ได้แก่
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ใ ห้ ค วามคุ ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยครอบครัว ได้แก่
มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บคุ คลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาส�ำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและ
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดรูปแบบที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น
มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตร
หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส�ำหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของบุตรหรือบุคคลซึง่ อยูใ่ นความดูแลทีค่ รอบครัว
จัดให้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายก�ำหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่กฎหมายก�ำหนด
มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มคี วามรู้ ความสามารถในการอบรมเลีย้ งดูบคุ คล ซึง่ อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบ
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส�ำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามกฎหมายที่ก�ำหนด
มาตรา ๖๑ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น
นอกจากนี้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ให้
สิ ท ธิ แ ก่ ค รอบครั ว ได้ แ ก่ บิ ด า-มารดา  หรื อ บิ ด า  หรื อ มารดา  ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ใช้ อ�ำนาจปกครอง หรื อ ผู ้ ป กครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จัดการศึกษา  หรือมอบหมายให้บุคคลที่ครอบครัวมอบหมายให้เป็นผู้จัด
การศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ ต รของตน ทั้ ง นี้ การที่ ค รอบครั ว จะด�ำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาได้ ต ้ อ งผ่ า นการได้ รั บ อนุ ญ าต
ตามขั้นตอนจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิล�ำเนาอยู่จึงจะด�ำเนินการจัดการศึกษาได้
การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวเป็นการจัดการศึกษาทีค่ รอบครัวสามารถจัดให้ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล
ซึง่ ภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาทัง้ ด้านวิชาการและสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นองค์กรหลักทีม่ บี ทบาทหน้าทีส่ �ำคัญ ในการก�ำกับ ดูแลช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้ครอบครัว สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่ส�ำคัญดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ๕ รายการ ประกอบด้วย
๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
๒) ค่าหนังสือเรียน
๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเติมเต็มความพร้อมให้กบั ครอบครัว เช่น Website แนะน�ำการศึกษา
โดยครอบครัว คลินิกให้ค�ำปรึกษาฯลฯ
๓. การจัดให้มอี งค์คณะบุคคลหรือบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยครอบครัว ดูแล ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำแก่ครอบครัวทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
๔. การส่งเสริมการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๕. การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครอบครัว การจัดตั้งองค์กร เครือข่าย
ของครอบครัว
๖. การดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม
เช่น แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๗. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
๘. การส่งเสริมให้ครอบครัวขอรับสิทธิในการสมัครเข้าฝึกวิชาทหารหรือเรียนรักษาดินแดน (รด.)
๙. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ในชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยเฉพาะในปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อน�ำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
๑๐. การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประกวดแข่งขัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ความสามารถในโอกาสต่าง ๆ
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บทที่ ๓
ข้อค้นพบจากการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน ๕๗ ครอบครัว มีประเด็น
การถอดบทเรียนประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว หรือผู้จัดการศึกษา  ข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน การก�ำหนดชื่อ
บ้านเรียน แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษา ทีม่ าของแผนการจัดการศึกษา รูปแบบ
การจัดการศึกษา  การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สื่อแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  การวัดและประเมินผล
หลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ ความส�ำเร็จความภาคภูมิใจ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ข้อมูลพื้นฐานครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
๑.๑ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาจำ�แนกรายภาค

ภาคใต้
๓๕%

ภาคเหนือ
๓๒%

ภาคตะวันออก
๒%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๕%

ภาคกลาง
๒๖%

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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๑.๒ สภาพการจัดการศึกษา
เป็นครอบครัวที่เคยจัด
การศึกษา แต่ปัจจุบัน
ยกเลิกไปแล้ว
๑๒.๒๘%

เป็นครอบครัวที่เคยจัด
การศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
๘๗.๗๒%

๑.๓ ผู้จัดการศึกษา

มอบผู้อื่นจัด
๑๒.๒๘%

บิดามารดาจัดเอง
๘๗.๗๒%

8

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๑.๔ วุฒิการศึกษาของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ปริญญาเอก
๗%

ไม่ระบุ
๒%

ต�่ำกว่าปริญญา
๕%
อนุปริญญา
๕%

ปริญญาโท
๒๖%

ปริญญาตรี
๕๕%

๑.๕ อาชีพของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
นักวิชาการอิสระ
นักวิจัยอิสระ
๑๑%

ไม่ระบุ
๙%

ข้าราชการ
ข้าราชการบำ�นาญ
๕%

รับจ้าง
๕%

ธุรกิจส่วนตัว
๔๐%

ครูโรงเรียนกวดวิชา/
ครูสอนพิเศษ
๗%

แม่บ้านพ่อบ้าน
๑๙%

พนักงานเอกชน
๔%

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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๑.๖ ช่วงอายุของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา

ระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี
๑๔%

ไม่ระบุ
๔%

๖๐ ปีขึ้นไป
๓%

ระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี
๒๘%

ระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี
๕๑%

๑.๗ จ�ำนวนผู้เรียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา

จำ�นวน ๓ คน
๒%

จำ�นวน ๔ คน
๒%

จำ�นวน ๔ คนขึ้นไป
๗%

จำ�นวน ๒ คน
๒๑%
จำ�นวน ๑ คน
๖๘%
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การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๑.๘ ปีการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษา
ไม่ระบุ
๕%

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓
๑๔%
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗
๒๓%

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๕๘%

๒. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
๒.๑ ครอบครัวที่เคยจัดการศึกษาแต่ปัจจุบันยกเลิกแล้ว
๒.๑.๑ สังกัดที่ผู้เรียนเคยเรียนในระบบโรงเรียน

เคยเรียนสังกัด สช.
๔๐%
เคยเรียนสังกัด สพป.
๕๐%

เคยเรียนสังกัด สพม.
๑๐%

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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๒.๑.๒ ระดับการศึกษาที่ขออนุญาตจัดการศึกษา 
ก่อนประถม
๑๐%

มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๐%

มัธยมศึกษาตอนต้น
๒๐%

ประถมศึกษา
๕๐%

๒.๑.๓ ประเภทของผู้เรียน

มีความต้องการพิเศษ
๑๐%
ความสามารถพิเศษ
๒๐%

ปกติ
๗๐%
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๒.๑.๔ ความสนใจหรือความถนัดของผู้เรียน
เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์
๑๐%
ภาษา
๑๐%

ไม่ระบุ
๔๐%

วิทยาศาสตร์
๔๐%

๒.๑.๕ สาเหตุของการยกเลิกการจัดการศึกษา

เรียนต่อด้านศาสนา
๑๐%
เข้าเรียนในระบบโรงเรียน
๕๐%

จบการศึกษา
๔๐%
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		 ๒.๒ ครอบครัวที่จัดการศึกษาในปัจจุบัน
๒.๒.๑ สังกัดที่ผู้เรียนเคยเรียนในระบบโรงเรียน

เคยเรียนสังกัด สช.
๒๑%

อื่น ๆ
๓%

ไม่ระบุ
๖%
ไม่เคยเรียน
๔๑%

เคยเรียนสังกัด สพม.
๑%
เคยเรียนสังกัด สพป.
๒๘%

๒.๒.๒ ระดับการศึกษาที่ขออนุญาตจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น
๑๐%

มัธยมศึกษาตอนปลาย
๙%

ประถมศึกษา
๖๕%
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ก่อนประถม
๑๖%

๒.๒.๓ ประเภทของผู้เรียน

ความสามารถพิเศษ
๙%

มีความต้องการพิเศษ
๓%

ปกติ
๘๘%

๒.๒.๔ ความสนใจหรือความถนัดของผู้เรียน
ดนตรี
๙%

ไม่ระบุ
๔๐%

ศิลปะ
๑๐%

กีฬา
๑๙%
ศาสนา
๑%
ประวัติศาสตร์
๒%
วิทยาศาสตร์
๓%

คณิตศาสตร์
๓%

ภาษา
๖%

อาชีพ
๔%

เทคโนโลยี/
สิ่งประดิษฐ์
๓%
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แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

จากการถอดบทเรียนเกีย่ วกับแผนการจัดการศึกษา พบว่ามีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยครอบครัวดังต่อไปนี้
๑. เหตุผล หรือมูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๑.๑ ครอบครัวมีความเชื่อมั่นว่าสามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และให้ความรัก
ความอบอุ่น ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนได้ดีกว่าในระบบโรงเรียน
๑.๒ ผู้เรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีความพิการ หรือมีโรคประจ�ำตัว ท�ำให้พ่อแม่มีความวิตกกังกลว่า
จะเป็นภาระให้กับโรงเรียน
๑.๓ ผู้เรียนมีความเป็นอัจฉริยภาพ มีความสามารถพิเศษ มีความสนใจเฉพาะทางที่ต้องการได้รับ
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๑.๔ การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่สามารถน�ำความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพได้
๑.๕ ระบบการศึกษาในโรงเรียนมีการบ้านมากเกินไป กระเป๋าหนัก ต้องเรียนตามตารางเวลาเรียน ในขณะที่
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จะมีเวลาในการเรียนรู้ตามความสนใจและความพร้อมได้ดีกว่าในห้องเรียน
และสามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย
๑.๖ พ่อแม่ต้องการใช้หลักการศาสนาควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาที่นับถือ
เพื่อการหล่อหลอมจิตใจและบุคลิกภาพที่ส�ำคัญของผู้เรียน
๒. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้ตามความถนัดความสนใจ ตามศักยภาพตนเองและสอดคล้อง
กับความสามารถพิเศษ มีเวลาฝึกฝนทักษะสู่อาชีพ เช่น นักกีฬา นักแสดง นักดนตรี ฯลฯ
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหรือเรียนรู้ไปกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ไม่ยึดติด
กับกรอบเวลาและเนื้อหาการเรียนรู้
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล มีอิสระในการเรียนรู้ มีความสุขและ
สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
๒.๔ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ใฝ่เรียนรูม้ ที กั ษะชีวติ และจิตสาธารณะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 
๒.๕ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักศาสนากับผู้น�ำชุมชนหรือผู้น�ำทางศาสนาควบคู่กับการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๓. ที่มาของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๓.๑ ครอบครั ว หรื อ ผู ้ จั ด การศึ ก ษาจั ด ท�ำแผนการจั ด การศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง โดยศึ ก ษาค้ น คว้ า
จากอินเทอร์เน็ต และปรึกษาระหว่างบ้านเรียนอื่น ๆ การได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญกรณีจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการใช้แนวทางพัฒนาการตามช่วงวัยของการศึกษาตามแนวทางของวอลดอร์ฟและ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓.๒ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในลักษณะร่วมคิด ร่วมท�ำ ให้ค�ำปรึกษา รวมถึงการให้ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้ว
๓.๓ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ เช่น
จัดท�ำแผนการจัดการศึกษาร่วมกับผู้น�ำศาสนาในชุมชน
๔. รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๔.๑ จัดแบบครอบครัวเดี่ยว โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอื่นหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ เพราะ
ครอบครัวมีความพร้อมในการจัดการศึกษาด้วยตนเอง และต้องการเอาใจใส่ใกล้ชดิ กับผูเ้ รียนตลอดเวลา มีเป้าหมายเรือ่ ง
เวลาในการทุ่มเทฝึกซ้อมส�ำหรับผู้เรียนได้เต็มที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและอยู่ห่างจากครอบครัวอื่น ๆ
๔.๒ จัดแบบครอบครัวเดีย่ วแต่มกี ารเข้าร่วมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัวอืน่ ๆ ตามโอกาส เพือ่ ต่อยอด
ความสนใจเฉพาะด้าน เช่น ศิลปะ กีฬา  ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ หรือมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ชีวิต
และความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน
๔.๓ จัดแบบกลุม่ ครอบครัว มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันหลายครอบครัวเพือ่ การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมอบหมายให้ผู้ที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
๕. การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์
๕.๑ จัดเป็นรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ โดยปรับใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือจุดเน้นเพิ่มเติม เช่น เน้นทักษะชีวิต การท�ำงานเป็นกิจกรรมตามความสนใจ
พัฒนาการ ๔ ด้าน (พัฒนาการระดับปฐมวัย)
๕.๒ จัดเป็นกลุม่ ประสบการณ์ เช่น กลุม่ ประสบการณ์บรู ณาการ STEM กลุม่ ประสบการณ์เน้นงานศิลปะ
กลุม่ ประสบการณ์ทางภาษา การจัดกลุม่ ประสบการณ์ตามความสนใจและความถนัดของเด็ก โดยยึดวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว
๕.๓ จัดผสมผสานระหว่างรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กับกลุ่มประสบการณ์ โดยบูรณาการ
กลุ่มประสบการณ์กับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
๕.๓.๑ เพื่อให้มีเวลาฝึกฝนทักษะสู่อาชีพอย่างอิสระ เช่น นักกีฬา  นักแสดง นักดนตรีส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความถนัดความสนใจ และมีความสุขที่จะได้เรียนตามศักยภาพตนเอง
๕.๓.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อตามหลักศาสนาคือ การเชื่ออย่างมีเหตุผลมีความรัก มีความเมตตา 
และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา  เป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ประกอบด้วย บิดาและมารดา  บิดาหรือมารดา  หรือจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่มีความถนัดเฉพาะด้าน เช่น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศกีฬา ทักษะอาชีพ นอกจากนี้ยังพบว่าบางครอบครัวได้จัดการศึกษาในแบบ
บุคคลในครอบครัวร่วมกันจัดเช่น ญาติพี่น้องที่มีอาชีพและความสามารถอื่น รวมถึงการขอความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้ปกครองครอบครัว บุคคลในสังคมหมู่บ้านช่วยกันระดมความคิด ช่วยเป็นผู้สอนหรือจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้
๒.๑ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษได้แก่
บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติกแอลดี ดาวน์ซินโดรม บกพร่องทางด้านร่างกาย และพิการซ�้ำซ้อน การจัดการเรียนรู้
เน้นความสนใจของผูเ้ รียน มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย มีความสนุกและยืดหยุน่ โดยค�ำนึงถึงความพร้อมและความสนใจ
ของผูเ้ รียน กิจกรรมทีจ่ ดั บางกิจกรรมมีการก�ำหนดล่วงหน้า บางกิจกรรมจัดกิจกรรมสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ณ เวลานั้น ๆ มีทั้งเกม การออกก�ำลังกาย กิจกรรมผ่อนคลาย การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
มีการฝึกทักษะ ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว การสื่อสารกับผู้เรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกีฬาเป็นฐานการเรียนรู้ และบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ตอบสนองลักษณะเฉพาะของผู้เรียน
หรือเป็นการเรียนรูใ้ นตัวชีว้ ดั หรือเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนเน้นการพัฒนาเด็กพิเศษแบบองค์รวม การจัดการเรียนการสอน
จะจัดเป็นกลุม่ ซึง่ เป็นการจัดโดยยึดพัฒนาการเป็นหลัก มีการใช้เทคนิค Floor time และละครบ�ำบัด (Drama Therapy)
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามประเภทความพิการ และตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยไม่ได้มุ่งเน้น
ทักษะด้านวิชาการ แต่มุ่งเน้นให้เด็กพิการมีทักษะช่วยเหลือตนเองตามศักยภาพ
		
๒.๒ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษได้แก่
ทักษะทางด้านศิลปะ ทักษะทางด้านดนตรี ทักษะทางด้านกีฬา ทักษะทางวิชาการ ฯลฯ ครอบครัวใช้วธิ กี ารจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านมาจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนเป็นพิเศษ
		
๒.๓ ผู้เรียนปกติ การจัดการเรียนรู้รายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยปรับใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้
จัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นของครอบครัว จ�ำแนกได้ดังนี้
				
๒.๓.๑ จัดการเรียนรู้ที่เน้นศาสนา ส�ำหรับผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้หลักศาสนาควบคู่ไปกับ
การเรียนตามกลุ่มสาระวิชาพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ และรักการอ่านส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนมีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ
เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
			 ๒.๓.๒ จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นวิชาการ ผูเ้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างหลากหลายโดยมีการใช้เนือ้ หาบูรณาการ
เข้ากับกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในแต่ละกิจกรรม ใช้วิธีสร้างแรงจูงใจ และวางเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถให้แก่ผู้เรียน
เน้นการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระวิชาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น
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		 ๒.๓.๓ จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะชีวติ ผูเ้ รียนได้เรียนรูต้ ามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
โดยเชือ่ มโยงประสบการณ์ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงในชีวติ ประจ�ำวันกับกระบวนการเรียนรู้ เน้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
ประยุกต์ทักษะ ความรู้ในชีวิตประจ�ำวัน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การท�ำงาน การแก้ไข
ปัญหา การป้องกันหรือหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ ง รวมถึงการเข้าใจในตนเอง เคารพผูอ้ นื่ และมองเห็นคุณค่าของสิง่ แวดล้อม
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามธรรมชาติ
มีแนวทางการพัฒนาจากการสร้างผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนสู่การจ�ำหน่ายเน้นการปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย ผู้เรียน
จะมองเห็นความส�ำคัญที่เกิดจากความชอบมากขึ้น
๓. กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาปรับใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้
๓.๑ กิจกรรมแนะแนว ผู้เรียนได้รับค�ำแนะน�ำ  เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ โดยบุคคลในครอบครัว ครูพิเศษ บุคคลในอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า
ในห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองเหมาะสมกับวัย
๓.๒ กิจกรรมนักเรียน จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย เข้าศึกษาวิชาทหารหรือรักษาดินแดน (รด.)
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกับโรงเรียนในระบบ จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวฝึกปฏิบัติของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความอดทน ความกระตือรือร้น
		
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาจัดให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นแนวคิดของครอบครัวทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ ควบคูก่ บั การปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยที่ดี เช่น การเก็บขยะในหมู่บ้าน ปลูกต้นไม้ตามโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ
ในชุมชน พัฒนาสาธารณสถาน ขุดลอกคูน�้ำในหมู่บ้าน กิจกรรมทางสังคม การช่วยฝึกสอนกีฬาให้กับนักกีฬารุ่นน้อง
ร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เยี่ยมผู้ป่วย คนชรา  ร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย การคัดแยกขยะ ฝึกงานร้านอาหาร กิจกรรมวัฒนธรรมหรือชุมชน
ช่วยเหลือเด็กก�ำพร้า ฯลฯ โดยเน้นจิตอาสา ความมีวินัย ขยัน ประหยัด และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔. การจัดตารางการเรียนรู้ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษามีการด�ำเนินการ ดังนี้
		
๔.๑ ตารางการเรียนรูแ้ บบยืดหยุน่ ตารางเรียนในลักษณะนีค้ รอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาไม่มกี ารก�ำหนด
เวลาหรือตารางเรียนที่ชัดเจนหรือตายตัวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความสนใจ
ของผู้เรียนแต่มีการก�ำหนดตารางการฝึกทักษะ ตารางการพัฒนาตนเองเป็นไปตามกิจกรรมที่ต้องการฝึก การเรียนรู้
มีความยืดหยุน่ มีชว่ งเวลาอิสระส�ำหรับกิจกรรมทีส่ นใจ ตารางเรียนมีการเปลีย่ นแปลงกิจกรรมได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับ
ภาระงานภายในครอบครัว ในตารางเรียนแต่ละวัน ที่มีวิชาหลักอยู่เพียงสองหรือสามวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ส่วนวิชาอืน่ ๆ ทัง้ ศิลปะ สุขศึกษา พละ การงาน มีการบูรณาการการเรียนรูไ้ ปกับการ
เรียนรูว้ ชิ าหลัก แต่ผเู้ รียนได้เรียนรูค้ รบเนือ้ หาสาระการเรียนรูต้ ามทีก่ �ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรม
หรือองค์ความรู้ให้ผู้เรียนตามความสนใจ นอกจากนั้ยังมีการก�ำหนดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับตารางเรียนของสถาบัน
หรือองค์กรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกล เช่น โรงเรียนไกลกังวลหรือหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์
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๔.๒ ตารางการเรียนรู้แบบก�ำหนดเวลาเรียนที่ชัดเจน ลักษณะตารางเรียนแบบนี้ครอบครัวหรือผู้จัด
การศึกษามีการก�ำหนดระยะเวลาการเรียนรู้กิจกรรมที่แน่นอน เช่น ช่วงเช้า เป็นการจัดกิจกรรมทั่วไป เช่น การสนทนา
การเล่น การเล่นเกม การท�ำสิ่งประดิษฐ์ ช่วงบ่าย เป็นการเรียนรู้เชิงวิชาการ โดยจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ
วิชาการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ท�ำในช่วงเช้า  บางครอบครัวในวันอาทิตย์จะมีกิจกรรมพิเศษตามความสนใจของผู้เรียน
เช่น เรียนดนตรี เรียนภาษาจีน
ครอบครัวที่เน้นด้านศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญมีการก�ำหนดตารางการเรียนรู้ในแต่ละวัน
เช่น เวลา ๐๖.๐๐-๙.๓๐ น. ท่องจ�ำค�ำภีร์อัลกุรอานเวลา ๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. เรียนสายสามัญ ๘ กลุ่มสาระ และเข้ามัสยิด
ทุกวันศุกร์
๕. การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนี้
๕.๑ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีการจ้างครูพิเศษมาสอน รวมทั้งเรียนจากตารางเรียน
ตามตารางของไกลกังวล นอกจากนี้ บางครอบครัวส่งเสริมการเรียน Art Math
๕.๒ กลุ่มภาษาต่างประเทศ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาต้องการเน้นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญีป่ นุ่ ภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ครอบครัวได้จดั ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูก้ บั ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การเรียนรู้ออนไลน์ และเรียนรู้ในสถาบันภาษาต่าง ๆ
๕.๓ กลุ่มศิลปะ การแสดง ดนตรี ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านศิลปิน บุคคลภูมิปัญญา ชาวต่างชาติรวมทั้งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ
๕.๔ กลุ่มกีฬา  ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะและการเรียนรู้กับผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญ ช�ำนาญเฉพาะประเภทกีฬา 
๕.๕ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ช�ำนาญเฉพาะทาง
๕.๖ กลุม่ คหกรรม ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาได้สง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั ทิ กั ษะในสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ
๕.๗ กลุ่มศาสนา ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ประสบการณ์ตามหลักการ
ของศาสนาที่ตนนับถือ จากผู้น�ำทางศาสนา 
๖. การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรง
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับครอบครัวอื่น เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาหรือโรงเรียนใกล้บ้าน ร่วมกิจกรรม
กับท้องถิ่น สถานประกอบการ บุคลากรมืออาชีพเป็นต้น

สื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา

ครอบครั ว หรื อ ผู ้ จั ด การศึ ก ษาได้ มี ก ารน�ำสื่ อ และใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญามาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้
อย่างหลากหลาย ดังนี้
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๑. การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้าน ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาได้ส่งเสริม
สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะท�ำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา 
น่าเรียนรู้ ดังนี้
		
๑.๑ สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ครอบครัวจัดให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยจัดให้มี มุมต่าง ๆ เช่น มุมดนตรี มุมหนังสือ มุมสื่อ มุมส่งเสริมพัฒนาการ มุมนั่งเล่น ดูทีวี มีซีดีภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ มุมหนังสือการ์ตูน หนังสือทั่วไป บริเวณข้างฝาผนัง จัดให้มีตู้หนังสือ มุมเก็บสะสมผลงาน แฟ้มสะสมงาน
ภาพถ่ายในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนร่องรอย เอกสาร หลักฐานแสดงผลการจัดการเรียนรู้ บางครอบครัว
มีหนังสือเรียนครบทุกสาระการเรียนรู้มีสื่อวีดีทัศน์ วีดีโอ อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
		
๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน ครอบครัวจัดให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมนอกบ้านเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิ่งเล่น ออกก�ำลังกาย ได้สัมผัสธรรมชาติ บางครอบครัวมีการสร้างสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้เป็นสีเขียว
ของพืชพรรณ และความมีชีวิตชีวา มีมุมส�ำหรับนั่งพักผ่อนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ไปตามพัฒนาการของผู้เรียน
๒. การใช้สื่อ หนังสือ เอกสารคอมพิวเตอร์ สื่อทางไกลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี จ�ำแนกได้ ๓ ลักษณะ คือ
๒.๑ หนังสือ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาได้จัดให้มีหนังสือเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน เช่น คู่มือ บทความ สารคดี หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือคู่มือต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนการสอน
และเครื่องมือ สื่อการสอน เอกสารต�ำราเรียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ศิลปะ เป็นต้น
		
๒.๒ คอมพิวเตอร์ สือ่ เทคโนโลยี ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาจัดให้มคี อมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ และคอมพิวเตอร์
แบบพกพา  Ipadเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นและเรียนรู้ในประเด็นที่ตนเองให้ความสนใจและใช้เป็น
แหล่งสืบค้นเพือ่ หาข้อมูลหรือองค์ความรูใ้ นการถ่ายทอดให้แก่ผเู้ รียนอีกด้วย เรียนรูจ้ ากเว็บไซต์จากต่างประเทศ YouTube
Application Facebook Line IG สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLIT สื่อประเภท CAI (Computer Assisted
Instruction) ตามความสนใจของผู้เรียน
		
๒.๓ สื่ออุปกรณ์อื่น ๆ เป็นสื่อ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมความสามารถ ความถนัด ความสนใจเฉพาะทาง เช่น
เครื่องดนตรีไทยและสากล อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ศิลปะ อุปกรณ์ทางกีฬา
๓. แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา ครอบครัวได้สง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากสือ่ บุคคล ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชุมชน
ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ ตามโอกาสที่จะเอื้อ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและโอกาสตามลักษณะเฉพาะของแต่ละครอบครัว
โดยสามารถจ�ำแนกแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนไปเรียนรู้ ดังนี้
๓.๑ เรียนรูจ้ ากสือ่ บุคคล ครอบครัวได้น�ำผูเ้ รียนไปเรียนรูจ้ ากบุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางโดยตรง
ตามความสนใจเฉพาะทาง เช่น เรียนรู้จากโปรกอล์ฟ เรียนรู้ด้านจิตวิทยาจากนักจิตวิทยา  เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเดีย ฝึกท�ำงานกับผู้ประกอบการในร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ โรงแรม
เรียนแบดมินตันจากครูผฝู้ กึ ซ้อม เรียนรูด้ า้ นภาษาอังกฤษจากครูพเิ ศษ คณิตศาสตร์ เรียนปัน้ เซรามิคและศิลปะกับศิลปิน
ทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะทาง เรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญในอาชีพนัน้ ๆ ครูอาสาชาวต่างชาติ ครูสอนว่ายน�ำ 
้ ครูสอนดนตรี สอนเปียโน
เรียนรู้จากผู้ประกอบอาชีพในหมู่บ้าน เช่น การท�ำนา เลี้ยงวัว ปลูกผัก ขายของ เป็นต้น
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๓.๒ เรียนรูจ้ ากบุคคลภูมปิ ญ
ั ญา ผูเ้ รียนเรียนรูจ้ ากบุคคลภูมปิ ญ
ั ญาในศาสตร์ตา่ ง ๆ เช่น เรียนรูก้ ารท�ำงาน
ศิลปะจากไม้ เรียนรูจ้ ากบุคคลภูมปิ ญ
ั ญาอาชีพการตัดเย็บเสือ้ ผ้า การท�ำขนม งานประดิษฐ์จากใบตอง งานจักสานต่าง ๆ
ได้แก่ พัด ตะกร้า กระด้ง ตะแกง เรียนรูจ้ ากครูสอนศาสนาจากพระ เรียนรูจ้ ากบุคคลต้นแบบ ผูใ้ หญ่บา้ น เรียนรูก้ ารละเล่น
พื้นบ้าน เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ดนตรีไทย
๓.๓ ชุมชน ท้องถิ่นสถานที่ต่าง ๆ ผู้เรียนไปเรียนรู้ตามสถานที่จริงเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
เรียนรูจ้ ากสถานทีต่ า่ ง ๆ ตามทีท่ างราชการจัดขึน้ จากแหล่งเรียนรูท้ างธรรมชาติ แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน เช่น วัด โบราณสถาน
สถานประกอบการ และสนามกีฬา  เช่น สนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล โดยสามารถจ�ำแนกการเรียนรู้จากชุมชน
ท้องถิ่นสถานที่ต่าง ๆ ได้ ๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ๑ ความบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า 
ลักษณะที่ ๒ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น พิพธิ ภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน ตลาด ชุมชน
โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัดใกล้บ้านตามวันส�ำคัญทางศาสนา การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา 
การท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของกระบวนการตัดสินใจในการเลือกไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ครอบครัวจัดให้ผู้เรียนวางแผน
การเรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง เช่น ศึกษาเส้นทาง เลือกที่พัก จากสื่อแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจึงด�ำเนินการ
ตามแผนที่ผู้เรียนได้วางไว้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้

๑. การวัดและประเมินผล พบว่า  ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ด้วยตนเอง และด�ำเนินการร่วมกับผู้ร่วมจัดการศึกษา  การวัดและประเมินผลของผู้เรียนมีทั้งการประเมินผลการเรียน
ตามกลุ่มสาระ หรือกลุ่มประสบการณ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีวิธีการดังนี้
๑.๑ การวั ด ผลประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ของผู ้ เรี ย น ครอบครั ว หรื อ ผู ้ จั ด การศึ ก ษาด�ำเนิ น การ
โดยแบ่งได้ ๒ ลักษณะ ได้แก่วดั และประเมินผลตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ ๘ กลุม่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และวัดประเมินผลตามกลุ่มประสบการณ์ที่ผู้จัดการศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดเองเช่น กลุ่มประสบการณ์
จ�ำนวน ๕ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มประสบการณ์สังคม ผู้คน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) กลุ่มประสบการณ์สิ่งประดิษฐ์และ
การทดลอง ๓) กลุ่มประสบการณ์ดนตรีและกีฬา  ๔) กลุ่มประสบการณ์ศิลปะ และ ๕) กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้
ตามวิถีชีวิต เป็นต้น
วิธีการวัดผลประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยภาพรวม ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาใช้วิธีการวัด
และประเมินการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินจากผลงานหรือชิ้นงาน
โครงงาน การน�ำเสนอทาง Instagram Facebook YouTube การประเมินการปฏิบตั ทิ งั้ ระหว่างและหลังการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การสอบถาม สัมภาษณ์ ซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ผู้เรียนอธิบาย
ชิ้นงาน/ผลงาน บันทึกการเรียนรู้ รายงานการเรียนรู้ จัดนิทรรศการ ทดสอบ
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เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาใช้ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเองหรือ
ปรับปรุงจากเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกผลการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน แบบทดสอบ
แบบประเมินพัฒนาการของผูเ้ รียนในระดับปฐมวัย แบบประเมินผลการปฏิบตั จิ ริงในภาคสนาม เช่น ผลการท�ำแบบฝึกหัด
ผลการแข่งขันกอล์ฟ ผลการศึกษาส�ำรวจเฉพาะเรื่อง ฯลฯ
		
๑.๒ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมพบว่า  ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาใช้วิธี
การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การประเมินการปฏิบัติจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เช่น
คุณลักษณะการมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีจิตสาธารณะ เป็นต้น
		
๑.๓ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวม พบว่าครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ของผูเ้ รียนในสถานการณ์จริง เช่น กิจกรรมแนะแนวเพือ่ การวางแผน
การปรึกษาหารือร่วมกัน การช่วยเหลือผู้อื่น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์
๒. การตัดสินผลการประเมินผู้เรียน		
		
๒.๑ การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รียนทัง้ กลุม่ สาระหรือกลุม่ ประสบการณ์ โดยภาพรวม
ก�ำหนดเป็น ๓ ลักษณะ คือ
๒.๑.๑ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาก�ำหนดเป็นคะแนนหรือก�ำหนดเป็นเกรดโดยอิงตามเกณฑ์
การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.๑.๒ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาก�ำหนดเป็นคะแนนหรือก�ำหนดเป็นเกรดโดยอิงมาตรฐาน
ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
บูรณาการกับการก�ำหนดช่วงคะแนนที่ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดเอง เช่น ก�ำหนดเป็นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ร้อยละ หรือคะแนนดิบ
๒.๑.๓ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาก�ำหนดเป็นระดับคุณภาพด้วยตนเอง เช่น
ก�ำหนดคุณภาพ ๒ ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน
ก�ำหนดคุณภาพ ๔ ระดับ เช่น
รู้ เข้าใจ หมายถึง ระดับคุณภาพ ๑
ปฏิบัติได้ หมายถึง ระดับคุณภาพ ๒
ประยุกต์ได้ หมายถึง ระดับคุณภาพ ๓
สร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนา หมายถึง ระดับคุณภาพ ๔
		
๒.๒ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวม ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาก�ำหนดเป็น
ระดับคุณภาพ เช่น ๒ ระดับ คือ ผ่าน หรือไม่ผ่าน ๓ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี หรือพอใช้
๒.๓ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โดยภาพรวม ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาก�ำหนดเป็น ๒ ระดับ
คือ ผ่านหรือไม่ผ่าน
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๓. ระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยภาพรวม มี ๓ ลักษณะ คือ
๓.๑ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลที่อิงกับการประเมินผล
การศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการประเมินรายภาค รายปี
๓.๒ ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนแบบยืดหยุน่ แต่มกี าร
ด�ำเนินการวัดและประเมินผลตามสถานการณ์สถานทีท่ จี่ ดั การเรียนรูต้ ามความสะดวกของครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษา
๓.๓ ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผล เช่น ประเมินผลตลอด
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก�ำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลเป็น ๒ ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน
๔. การน�ำผลการวัดและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมพบว่าครอบครัว
หรือผู้จัดการศึกษาน�ำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อนให้ผู้เรียนทราบพัฒนาการการเรียนรู้ระบุจุดเด่น
หรือจุดทีค่ วรพัฒนาเพือ่ ให้ผเู้ รียนน�ำมาปรับปรุงตนเอง และครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาน�ำมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน
๕. การจัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยภาพรวมพบว่า ผู้เรียนได้เก็บรวบรวมร่องรอย
ทีเ่ กิดจากการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย เช่น รายงาน แฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่าย คลิปวีดโี อ บันทึกการปฏิบตั งิ านของผูเ้ รียน
บันทึกและน�ำเสนอทาง Instagram Facebook YouTube เป็นต้น
๖. การประเมินระดับชาติ (NT/O-NET) กรณีที่ผู้เรียนเข้าร่วมการประเมินทางการศึกษาระดับชาติพบว่า 
มีเหตุผลหลากหลาย เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น เพื่อทราบพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อวัดความรู้และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในระบบการศึกษา
กรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าร่วมการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) พบว่ามีเหตุผลที่หลากหลาย
เช่น ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในเชิงวิชาการแต่มุ่งเน้นในเชิงวิชาชีพหรือ
ประสบการณ์ ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประเมิน ไม่ชอบการแข่งขัน มีแนวคิดว่าเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับตัว
ชีว้ ดั ของการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ เหตุผลด้านสุขภาพของผูเ้ รียน การไม่ได้รบั การประสานงานจากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นของผู้เรียนไม่ตรงกับเป้าหมายของการประเมินระดับชาติ
นอกจากนีพ้ บว่าบางครอบครัวประสงค์ให้ผเู้ รียนร่วมประเมินPre-O-NET, GAT, PAT เพือ่ วัดความรูข้ องผูเ้ รียน
หรือการสอบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อวัดความรู้
๗. การจัดท�ำเอกสารเพือ่ รายงานผลการบริหารจัดการศึกษา โดยภาพรวมพบว่าครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษา
ได้จดั ท�ำรายงานการประเมินตนเองให้กบั ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นรายปี เพือ่ ให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตัดสินผล
การเรียนของผูเ้ รียน และเพือ่ สะท้อนให้เห็นคุณภาพหรือประสบการณ์ของผูเ้ รียน โดยได้รายงานผลการเรียนรูใ้ นรูปแบบ
หลากหลาย เช่น รูปเล่มรายงาน แฟ้มสะสมผลงาน คลิปวีดีโอ เป็นต้น

ความภาคภูมิใจ

การถอดบทเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากผลการด�ำเนินการของครอบครัว ใน ๔ ภูมิภาค
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๕๗ ครอบครัว พบว่า มีความภาคภูมิใจในการจัดการศึกษา ดังนี้
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ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านครอบครัว
๑.๑ เกิดความรักความเข้าใจ ครอบครัวอบอุ่น ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
๑.๒ ภูมิใจในการจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง เห็นการพัฒนาทักษะที่ต้องการเน้นให้ผู้เรียน
๑.๓ ผูเ้ รียนปลอดจากสารเสพติด เนือ่ งจากอยูใ่ กล้ชดิ กับผูป้ กครอง และมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม สามารถ
พาผู้เรียนก้าวสู่อนาคตที่มุ่งหวังได้
๑.๔ ครอบครัวที่มีผู้เรียนเจ็บป่วย และต้องใช้เวลารักษาตัวนาน ครอบครัวสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ ท�ำให้ผู้เรียนมีก�ำลังใจ มีความสุข
๑.๕ ผู้เรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตร โล่ชนะเลิศ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ความภาคภูมิใจของครอบครัว
ท�ำให้สถาบันครอบครัวมีความเข็มแข็ง
๑.๖ ครอบครัวส่วนใหญ่มคี วามสุข ได้ดแู ลผูเ้ รียนได้อย่างใกล้ชดิ มีความสุขและภูมใิ จทีท่ �ำให้ผเู้ รียนมีความรู้
ความสามารถ ตามศักยภาพ
๑.๗ ครอบครัวที่จัดการศึกษาให้เด็กพิเศษ สามารถส่งเสริมสนองความต้องการผู้เรียน ได้ตามความชอบ
ความถนัด
๑.๘ ครอบครัวได้รบั การยอมรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากผูเ้ กีย่ วข้อง เช่น ญาติ ครู บุคคลในชุมชน
๒. ด้านผู้เรียน จ�ำแนกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
		 ๒.๑ ด้านความรู้
๒.๑.๑ ผูเ้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์ น�ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูส้ ามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม
๒.๒.๒ ผูเ้ รียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษามีความสามารถในการอ่าน และเขียนมีพฒั นาการตามวัย
๒.๒.๓ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ผ่านการทดสอบจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้เรียนบางคนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และระดับชาติ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
๒.๓.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ และสื่อสารภาษาที่สอง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
๒.๓.๕ ผูเ้ รียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพือ่ การเรียนรูแ้ ละการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
๒.๓.๖ ผูเ้ รียนสามารถถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ กึ และทัศนคติของตนในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
		 ๒.๒ ด้านทักษะ
๒.๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการน�ำทักษะและกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน มีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคม และการรูจ้ กั หลีกเลีย่ งพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์
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๒.๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย และน�ำมาประยุกต์ความรูม้ าใช้ในการแก้ปญ
ั หา มีการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบกับตนเองและสังคม
๒.๒.๓ ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง ในการน�ำเสนอผลงาน
การสื่อสาร ถูกต้องเหมาะสม
๒.๒.๔ ผู ้ เรี ย นมี เวลาในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะที่ ต ้ อ งการเน้ น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
จนได้รับรางวัล ด้านกีฬา ดนตรี ในระดับต่าง ๆ
		 ๒.๓ ด้านคุณลักษณะ
๒.๓.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เนื่องจาก
ผู้ปกครองดูแลได้อย่างใกล้ชิด และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน
๒.๓.๒ ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์พอเพียง ในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตามความสนใจ ปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๒.๓.๓ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ โดยนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม
๓. ด้านสังคม ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับตนเองและครอบครัว เป็นที่ยอมรับของสังคม ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจ เป็นผู้มีวินัย มีคุณลักษณะที่ดี มีชื่อเสียง
จากการได้รับรางวัลหลากหลาย ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  ในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ ครอบครัวหรือผู้เรียนยังได้รับ
การสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยให้ใช้สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้างนักกีฬาในระดับจังหวัด
และระดับชาติ
		

ปัญหาและอุปสรรค

ผลของการด�ำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีน้อยและขาดความต่อเนื่อง
๒. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลน้อย
๓. งบประมาณที่จัดสรรให้ครอบครัวไม่เพียงพอกับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
๔. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ และผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท�ำให้การประสานงาน ไม่ต่อเนื่อง
๕. การประสานระหว่างครอบครัวกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาไม่สะดวก เนือ่ งจากอยูค่ นละจังหวัด
๖. บางครอบครัวขาดสื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา 
๗. ผู้จัดการศึกษาบางครอบครัว ขาดความรู้ ขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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๘. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บางส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  น�ำวิธีการประเมินในระบบโรงเรียน
ไปใช้กับการจัดการศึกษาโดบครอบครัวซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของครอบครัว

ข้อเสนอแนะ

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�ำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครั ว มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีกับ ครอบครัว แต่เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. จัดท�ำคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้น่าอ่าน และเข้าใจได้ง่าย สามารถน�ำไปปฏิบัติได้
๒. สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้เพียงพอที่จะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เช่น เงินอุดหนุนรายหัว ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิทยากรพิเศษ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน หนังสือเรียน การแข่งขันทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา  ในระดับภาค ระดับชาติ
และงบประมาณด้านอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๓. ประสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหลากหลายช่องทาง
๔. จัดโครงการพัฒนาผู้สอนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้มีเทคนิค วิธีการการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
๕. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครอบครัว เครือข่าย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในระดับภาค
และระดับประเทศ
ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ที่มีการบริการ
อ�ำนวยความสะดวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒. ก�ำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๓. จัดท�ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในเขตบริการหรือในจังหวัด และประสานให้บ้านเรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้ได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๔. จัดอบรมให้ความรู้ ในการพัฒนาเทคนิค แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทุกภาคเรียน
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บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และเพื่อเผยแพร่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับครอบครัวที่จัด
การศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาข้อมูลของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ซึง่ มีอยูท่ วั่ ประเทศ เพือ่ น�ำมาเป็นบทเรียนให้กบั ครอบครัวต่าง ๆ ได้น�ำมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ของตน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวอื่นที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เป็นข้อมูลที่สามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการนิเทศ ติดตาม
และส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้เกิดประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป
จากการศึกษาภาพรวม ครอบครัวแต่ละครอบครัว ต่างมีเป้าหมายส�ำคัญ คือ ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข แตกต่างกันไปตามบริบท ความพร้อมและศักยภาพของผู้จัดการศึกษา
ของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้างของครอบครัว โดยได้สรุปตามประเด็นของการด�ำเนินงาน ดังนี้

ด้านเหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว

พบว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัวเกิดจากความต้องการของผู้ปกครอง ที่ขาดความเชื่อมั่น
การจัดการศึกษาในระบบ และครอบครัวมีความเชื่อมั่นว่าสามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ดีกว่าการจัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและให้ความรัก
ความอบอุ่น ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนได้ดีกว่าในระบบโรงเรียน ปัญหาด้านสุขภาพของผู้เรียน ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ของผูเ้ รียนทีต่ อ้ งการได้รบั การพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศและผูเ้ รียนสามารถประกอบอาชีพได้ ขณะทีร่ ะบบการศึกษาในโรงเรียน
มีการบ้านมากเกินไปต้องเรียนตามตารางเวลาเรียน มีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
จะมีเวลาในการเรียนรู้ตามความสนใจและความพร้อมสามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย เหตุผลด้านศาสนาที่ต้องการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่นับถือ เพื่อการหล่อหลอมจิตใจและบุคลิกภาพที่ส�ำคัญของผู้เรียน

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

จากการสังเคราะห์การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พบว่า ครอบครัวมีจดุ มุง่ หมาย
ในการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งครอบครัวมีความคิดเห็นว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการ และความสามารถของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัย ลดภาวะความเครียดของผู้เรียน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  โดยสรุปคือ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้
ตามความถนัดความสนใจ ตามศักยภาพตนเองและสอดคล้องกับความสามารถพิเศษ มีเวลาฝึกฝนทักษะสู่อาชีพ ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หรือเรียนรู้ไปกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ไม่ยึดติดกับกรอบเวลาและเนื้อหาการเรียนรู้
28

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล มีอสิ ระในการเรียนรู้ มีความสุขและสร้างสรรค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามหลักศาสนาซึง่ จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษา สรุปได้วา่ ต้องการพัฒนาผูเ้ รียน ๕ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนา ด้านความสามารถพิเศษสู่อาชีพ ด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และด้านทักษะชีวิต

การจัดท�ำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พบว่า ครอบครัวได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ๓ ลักษณะ คือครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาด้วยตนเอง
ครอบครัวหรือผูจ้ ดั การศึกษาจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในลักษณะร่วมคิด ร่วมท�ำ 
ให้ค�ำปรึกษา รวมถึงตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้ว และครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาจัดท�ำแผนการ
จัดการศึกษาร่วมกับองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ

รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

จากการถอดบทเรียนพบว่า ครอบครัวได้ด�ำเนินการจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รียนใน ๓ ลักษณะ จัดแบบครอบครัวเดีย่ ว
โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอื่นหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ จัดแบบครอบครัวเดี่ยวแต่มีการเข้าร่วมกับ
ครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ ตามโอกาส เพื่อต่อยอดความสนใจเฉพาะด้าน และจัดแบบกลุ่มครอบครัว มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันหลายครอบครัว เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมอบหมายให้ผู้ที่มี
ความช�ำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้

จากการถอดบทเรียน สามารถสรุปได้วา 
่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ บิดาและมารดา บิดาหรือ
มารดา  ครอบครัวร่วมกันจัดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่มีความถนัดเฉพาะด้าน เครือข่ายครอบครัวบ้านเรียน
และบุคคลในสังคม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า  กรณีผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษครอบครัวจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ความสนใจ จัดกิจกรรมหลากหลาย เน้นความสนุกและยืดหยุน่ ค�ำนึงถึงความพร้อมและความสนใจของผูเ้ รียน กิจกรรมทีจ่ ดั
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ เวลานัน้ ๆ จัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนตามประเภทความพิการ และตามแผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล โดยไม่ได้ มุง่ เน้นทักษะด้านวิชาการ แต่มงุ่ เน้นให้เด็กพิการมีทกั ษะช่วยเหลือตนเองตามศักยภาพ กรณี
ที่ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ ครอบครัวใช้วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านมาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นพิเศษ กรณีผู้เรียนปกติ เรียนรู้รายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยปรับใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติเป็นกลุ่มประสบการณ์
ตามจุดเน้นของครอบครัว การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นศาสนา ผูเ้ รียนเรียนรูห้ ลักศาสนาควบคูก่ บั การเรียนรูก้ ลุม่ สาระวิชาพืน้ ฐาน
การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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ผูเ้ รียนเข้าถึงความรู้ รักการอ่าน กระบวนการเรียนรูเ้ ป็นไปตามธรรมชาติผา่ นกิจกรรมการจัดการเรียนรูก้ ารจัดการเรียนรู้
ที่เน้นวิชาการ บูรณาการวิชาการเข้ากับกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระวิชาที่เรียน การจัด
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามประสบการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ�ำวัน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ในส่วนของการจัดตารางการเรียนรูม้ ี ๒ รูปแบบคือ ตารางการเรียนรูแ้ บบยืดหยุน่ และตารางการเรียนรูแ้ บบก�ำหนดเวลา
เรียนที่ชัดเจน

สื่อ แหล่งเรียนรู้ และบุคคลภูมิปัญญา

จากการถอดบทเรียน พบว่า  การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมมีทั้งภายในบ้านและนอกบ้านสภาพแวดล้อม
ภายในบ้าน ครอบครัวจัดเพื่อสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะท�ำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ จากสภาพแวดล้อมรอบตัว ส่งเสริมพัฒนาการและประสบการณ์
ของผู้เรียน

วิธีการวัดผลการจัดการศึกษา

การวัดผลประเมินผล เป็นการด�ำเนินการทั้งก่อนการด�ำเนินการ ระหว่างด�ำเนินการ และหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะรูถ้ งึ ความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน จนไปถึงการตัดสินผล
การเรียนรู้ในที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู้จัดการศึกษามีการวัดผล ประเมินผล จากการสังเกต การตรวจสอบหลักฐานร่องรอย
ของการจัดกิจกรรม การใช้ข้อสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจดูผลงานของผู้เรียน ซึ่งดูได้จากแฟ้มสะสมงาน รูปภาพ
กิจกรรม การน�ำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการวัดผลตามสภาพจริงที่ครอบครัวจัดให้ผู้เรียน จากการศึกษาการถอดบทเรียน
ในครั้งนี้ พบว่า วิธีการวัดผล ประเมินผลของการจัดการศึกษามี ๒ ลักษณะ ประกอบด้วย
๑. ครอบครัวด�ำเนินการวัดและประเมินผลโดยครอบครัว
๒. ครอบครัวด�ำเนินการวัดและประเมินผลร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นอกจากนี้ในบางครอบครัวยังใช้การวัดและประเมินผล โดยเทียบเคียงจากการให้ผู้เรียนได้มีการไปทดสอบ
ในระดับชาติ คือ O-NET และ NT
การตัดสินผลการเรียน เป็นบทบาทหน้าทีข่ องส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึง่ ผูจ้ ดั การศึกษาได้จดั ท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาประจ�ำปีทกุ ปี มีคณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผลของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 
จึงใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบกับข้อมูลจากการประเมินตามสภาพจริงมาใช้ในการตัดสินใจผลการเรียน

ความส�ำเร็จ/ความภาคภูมิใจ

จากการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พบว่า  ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษามีความ
ภาคภูมิใจเกี่ยวกับการที่ได้พบความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้เรียนในเรื่องของการเรียนรู้ตามความถนัดและศักยภาพ
ของผู้เรียน ตามลักษณะความสามารถพิเศษของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียน
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มีความสุขกับการได้อยูใ่ กล้ชดิ กับครอบครัว มีความส�ำเร็จตามความสามารถของตนเอง มีเวลาและโอกาสในการได้ฝกึ ฝน
ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ผู้เรียนมีความพึงพอใจและมีความต้องการที่จะเรียนรู้ สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่
ต้องการ จึงเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ จนมีผลงานเชิงประจักษ์
และเป็นที่ยอมรับในสังคม

ปัญหาและอุปสรรค

การด�ำเนินการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พบปัญหาและอุปสรรค โดยจ�ำแนกตามผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการจัดการศึกษา พบว่ามี ๒ ภาคส่วน คือ ส่วนของภาครัฐ รายละเอียดดังนี้ การให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีน้อยและขาดความต่อเนื่อง บางแห่งมีการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลน้อย งบประมาณที่จัดสรรให้ครอบครัวไม่เพียงพอกับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท�ำให้การประสานงาน ไม่ต่อเนื่อง
การประสานงานไม่สะดวก เนือ่ งจากอยูค่ นละจังหวัดและการวัดและประเมินผลการเรียนรูบ้ างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา น�ำวิธี
การประเมินในระบบโรงเรียนไปใช้กับครอบครัวซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของครอบครัว
ปัญหาและอุปสรรคในส่วนของครอบครัว รายละเอียดดังนี้ บางครอบครัวขาดสื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี
และอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา บางครอบครัว ขาดความรู้ ขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และบางครอบครัวมีความยากล�ำบากในการปฏิบัติตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแบบประเมินต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน

ข้อเสนอแนะ

จากการถอดบทเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีข้อเสนอแนะต่อ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาข้อเสนอแนะในส่วนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพบประเด็น ดังนี้
ควรจัดท�ำคูม่ อื การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ให้นา่ อ่าน และเข้าใจได้งา่ ย สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ ควรสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้เพียงพอที่จะส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ควรจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ควรประสัมพันธ์การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
หลากหลายช่องทาง และควรจัดโครงการพัฒนาผู้สอนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้มีเทคนิค วิธีการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในส่วนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พบรายละเอียดดังนี้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ควรหาบุคลากรทีม่ จี ติ บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีการก�ำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง จัดท�ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในเขตบริการหรือภายในจังหวัด และอ�ำนวยความสะดวกให้ครอบครัว
ในการไปใช้แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรูใ้ นการพัฒนาเทคนิค แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหม่ ๆ ให้กับผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ประสบการณ์
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ๕๗ ครอบครัว
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ครอบครัวลูก-ลม
ครอบครัวสุบาชิ
ครอบครัวหมู่เก็ม
ครอบครัวโต๊ะสะเล่
ครอบครัวณัฐฆีมิณ
ครอบครัวเฏ กฤติกานต์
ครอบครัวพานิชภักดิ์
ครอบครัวรามัญอุดม
ครอบครัวสมพรานนท์
ครอบครัวมุ
ครอบครัว มากาสะ
ครอบครัวเหี้ยมหาญ
ครอบครัวเบญจลักษณ์
ครอบครัวพราว
ครอบครัวนนทพัทธ์
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ครอบครัวอัลอิสรอ
ครอบครัวบุษกร
ครอบครัวน้องแฝด
ครอบครัวแสนพรม
ครอบครัวไทยเจริญ
ครอบครัวจิ๊บ
ครอบครัววิถีไทย
ครอบครัวรักษ์ปัญญ์
บ้านเกื้อกูล (บ้านเพื่อเด็กพิการ)
ครอบครัวลงมือปฏิบัติ
ครอบครัวปัญโญ
ครอบครัวสายฝัน
ครอบครัวรักษ์ธรรมมะชาติ
ครอบครัวเปื้อนฝุ่น
ครอบครัวก้านตอง
ครอบครัวนักฝัน
ครอบครัวเข็มเงิน
ครอบครัวสินิทธ์สิริ
ครอบครัวน้องพลอย

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
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๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

ครอบครัวสายใยแห่งการเรียนรู้
ครอบครัวชวนชื่น
ครอบครัวกิตติอัมพานนท์
ครอบครัววงศ์ทรัพย์อินทร์
ครอบครัวฉัตรภัทรไชย
ครอบครัวหวังไพสิฐ
ครอบครัวเพ้นท์ฟ้า
ครอบครัวเอ๊ก อ๊าก
ครอบครัวฟีนิกซ์
ครอบครัวสิริอภิสิทธิ์
ครอบครัวมรดกใหม่
ครอบครัวสายน�้ำ
ครอบครัวสอาดพงษ์
ครอบครัวบ้านเชิงเขา
ครอบครัวสีเขียว
ครอบครัวบ้านดวงตะวัน
ครอบครัวชนาเทพากร
ครอบครัวค�ำสิงห์
ครอบครัวลิตเติ้ลเชียงใหม่

๑ ครอบครัวครูลี้ ครูทาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

คุณพ่อหาญพงศ์ กฤษฎิห์ ริ ญ
ั ทวี อาชีพเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน และคุณแม่ธนั ย์รดา กฤษฎิห์ ริ ญ
ั ทวี
เปิดโรงเรียนสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษและเป็นติวเตอร์ คุณพ่อมีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาจีนกลาง
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวและตัดสินใจขอจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวให้กบั ผูเ้ รียนทีเ่ ป็นลูก จ�ำนวน ๔ คน
คือคนที่ ๑ เด็กชายธัชพิชัย กฤษฎิ์หิรัญทวี ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คนที่ ๒ เด็กชายกวีพิภัทร กฤษฎิ์หิรัญทวี
ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ คนที่ ๓ เด็กชายภูธเนษฐ์ กฤษฎิ์หิรัญทวี ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
และคนที่ ๔ เด็กชายปกรณ์ยศ กฤษฎิ์หิรัญทวี ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล ๑ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษา
โดยครอบครั ว ตั้ ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา  ๒๕๕๘ เหตุ ผ ลในการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว เนื่ อ งจาก
ลูกคนที่ ๑ เข้าเรียนในระบบตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ และคนที่ ๒ ที่เข้าเรียนในระบบตั้งแต่ ชั้นอนุบาล
ถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ลูกไม่มคี วามสุขในการเรียนรูเ้ นือ่ งจากมีเนือ้ หาการเรียนมาก ต้องเรียนเหมือนกันหมดทุกคน
การบ้านแต่ละวันมีมาก การวัดและประเมินผลใช้เครื่องมือเดียวกัน ในการวัดเด็กเก่ง เด็กอ่อน การส่งต่อนักเรียน
ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กนั เด็กนักเรียนต่อห้องเรียนมีมากเกินไป ครูดแู ลเด็กไม่ทวั่ ถึง เอาใจดูแลเด็กทีเ่ รียนเก่งเป็นพิเศษ
เด็กห้องเก่งช่วงเช้าครูจะสอนติว โดยจะไม่ให้เด็กไปเข้าแถวเคารพธงชาติ ส่วนเด็กทีเ่ รียนไม่เก่งจะขาดความสนใจจากครู
ซึ่งผู้ที่เป็นมารดา  ก็นึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นนักเรียนจะเป็นเด็กที่เรียนเก่ง ท�ำชื่อเสียง รับรางวัลให้กับโรงเรียนมากมาย
โดยครูจะรักและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เมื่อท�ำอะไรผิดครูก็จะไม่ดุ ไม่ตี ตรงกันข้ามกับเด็กที่เรียนไม่เก่ง เมื่อท�ำผิดครู
ก็จะดุ จะตีทนั ที ด้วยสาเหตุดงั กล่าว ผูเ้ ป็นพ่อและแม่จงึ มีความเห็นตรงกันว่าการจัดการศึกษาในระบบจะมุง่ เน้นและ
เร่งพัฒนาผูเ้ รียนในด้าน IQ มากกว่าด้าน EQ ซึง่ ไม่สมดุลและสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รียน จึงท�ำให้ผเู้ รียนมีความเครียด
ในการเรียน ไม่มคี วามสุขกับการไปโรงเรียนและไม่อยากไปโรงเรียน และประกอบกับผูท้ เี่ ป็นมารดาซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และ จบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย มีความสนใจและประทับใจ
ในการจัดการศึกษาโฮมสคูลของประเทศออสเตรเลีย
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ครอบครัวเราต้องการให้ลูกทั้ง ๔ คน มีอิสระในการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถ
เลือกที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละรายวิชาที่เด็กแต่ละคนมีความสนใจ มีความถนัด และ มีความที่ชอบ ซึ่งเด็กแต่ละคน
จะมีความแตกต่างทีไ่ ม่เหมือนกัน โดยทางครอบครัวจะมุง่ เน้นผูเ้ รียนทางด้านทักษะทีเ่ ด็กชอบ และมีความถนัด มากกว่า
ที่จะมุ่งเน้นทางด้านวิชาการให้กับผู้เรียน ครอบครัวได้จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้กันเองโดยดูแบบอย่างของโรงเรียน
รุ่งอรุณจากในอินเทอร์เน็ต และจากกลุ่มบ้านเรียนต่าง ๆ ที่เผยแพร่ใน Facebook และร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปัตตานี เขต ๑ ในการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ลักษณะการจัดเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว
แต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัวอืน่ ๆ โดยมีเหตุผล เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และแลกเปลีย่ นทัศนคติ
คุณพ่อและคุณแม่เป็นผูจ้ ดั การเรียนรูเ้ องเป็นส่วนใหญ่ โดยปรับรูปแบบวิธกี ารน�ำมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยจัดเป็นกลุม่ ประสบการณ์ จ�ำนวน ๔ กลุม่ ได้แก่ ๑) กลุม่ ทักษะชีวติ ได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เทคโนโลยี ๒) กลุ่มทักษะกีฬา  ได้แก่ วิชาสุขศึกษา  พลศึกษา 
๓) กลุ่มทักษะดนตรี ได้แก่ วิชาศิลปะ ดนตรี ๔) กลุ่มทักษะทางสังคม ได้แก่ วิชาทางสังคม กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
โดยก�ำหนดตารางการเรียนรู้แต่ละวันครบทั้ง ๗ วัน ก�ำหนดกิจกรรมที่ครอบครัวจัดในแต่ละวันจะเน้นเป็นช่วงเวลา 
โดยภาคเช้าจะเน้นการจัดการเรียนรูท้ างด้านวิชาการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ส่วนภาคบ่าย จะเน้นการจัดการเรียนรูต้ ามความถนัด ความสนใจของผูเ้ รียน เช่น กลุม่ ด้านกีฬา จะเน้นทักษะการเล่น
กีฬาปิงปอง กีฬาลีลาศ กลุ่มด้านดนตรี จะเน้นทักษะการเล่นเปียโน กีตาร์ การขับร้องเพลง และช่วงที่พ่อแม่สอนพิเศษ
ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ก็จะให้ลูกเข้าไปเรียนรู้ในห้องเรียนด้วย โดยลูกคนที่ ๑ เด็กชาย ธัชพิชัย กฤษฎิ์หิรัญทวี มีความ
สนใจและชอบทางด้านดนตรี ร้องเพลง แกะตัวโน๊ตเพลง คนที่ ๒ เด็กชายกวีพิภัทร กฤษฎิ์หิรัญทวี มีความสนใจและ
ชอบทางด้านวิชาการและกีฬาลีลาศ คนที่ ๓ เด็กชายภูธเนษฐ์ กฤษฎิห์ ริ ญ
ั ทวี มีความสนใจและชอบทางด้านการท�ำอาหาร
และกีฬาลีลาศ และคนที่ ๔ เด็กชายปกรณ์ยศ กฤษฎิ์หิรัญทวี ยังไม่ค้นพบความสนใจและความชอบ แต่ทางครอบครัว
จะส่งเสริมในเรื่องการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะใช้กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมลูกสิงโต ซึ่งจะไปเรียนทุกวันพุธที่สมาคมสร้างคุณค่า
แห่งประเทศไทย มีกจิ กรรมการสวดมนต์ ฟังธรรม แข่งกีฬา และในชีวติ ประจ�ำวันแต่ละวัน ทางครอบครัวจะให้ลกู ๆ ช่วยกัน
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เช่น ช่วยกันเก็บของ ช่วยกวาดบ้าน ล้างจาน ตากผ้า เก็บเสื้อผ้า เพื่อให้ลูก ๆ มีทักษะ
ในการด�ำรงชีวิต ส่วนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มบ้านเรียนมีบ้าง แต่ค่อนข้างน้อย ขึ้นอยู่กับโอกาส ซึ่งครอบครัวจะดู
ก่อนว่ามีความเหมาะสม น่าสนใจหรือไม่เพียงใด แต่สว่ นมากแล้วจะใช้วธิ กี ารเรียนรูร้ ว่ มกลุม่ ครอบครัวจากอินเทอร์เน็ต
Facebook ของกลุ่มบ้านเรียน แล้วน�ำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง นอกจากนี้ก็จะพา
ผู้เรียนไปเรียนรู้กับชุมชน เกี่ยวกับกิจกรรมธรรมะ การสวดมนต์ ฟังธรรม กิจกรรมลูกสิงโต แข่งกีฬา เป็นต้น
คุณพ่อและคุณแม่จะเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านวิชาการให้กับผู้เรียนด้วยตนเองเป็นหลักทุกวัน
โดยใช้สื่อของจริง และสื่อทางเทคโนโลยี การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากทางอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ต่าง ๆ และ
จากยูทูป การจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ในครอบครัวจะจัดให้ลูกได้เรียนรู้แบบผ่อนคลาย ไม่เครียด เช่น มีห้องนั่งเล่น
พักผ่อน ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องท�ำกิจกรรมเล่นดนตรี มุมอ่านหนังสือและท�ำงาน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
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พ่อแม่จะเป็นผู้ที่เลือกหาหนังสือเรียน สื่อเสริมการเรียนรู้ตา่ ง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและตามความสนใจต้องการของลูก
ที่มีขายตามร้านหนังสือ และจากทางอินเทอร์เน็ต ส�ำหรับการเรียนรู้ทางไกล ก็จะใช้สื่อจากทางอินเทอร์เน็ต โดยค้นคว้า
หาความรู้จากเวปไซต์ จากทางยูทูป เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส�ำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนที่เน้นทักษะ โดยใช้สื่อที่เป็นของจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติ เช่น การเต้นลีลาศ
จะฝึกเรียนปฏิบัติกับครูสอนลีลาศ การท�ำอาหาร จะเรียนรู้กับผู้ประกอบอาหาร การเรียนรู้กับชุมชนมีกิจกรรมธรรมะ
การสวดมนต์ ฟังธรรม กิจกรรมลูกสิงโต แข่งกีฬา ซึ่งจะไปเรียนรู้ร่วมกันทุกวันพุธ ที่สมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทย
(นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว)
ครอบครัวจะไม่ใช้ข้อสอบในการวัดและประเมินผล แต่จะใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจชิ้นงานโดยโยง
เข้ากับ ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ รวมทัง้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ด�ำเนินการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนเพื่อเก็บข้อมูลทุกระยะอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด แต่จะตัดสินเป็นระดับคุณภาพ คือ
ผ่าน ไม่ผ่าน ก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินโดยใช้สัดส่วน ๘๐ : ๒๐ และก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายปี โดยน�ำผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของลูกมาสะท้อนผลให้ผู้เรียนรับรู้ร่วมกันทุกครั้ง และน�ำผล
ที่มาใช้พัฒนาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เมื่อมีปัญหาก็จะแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีการจัดท�ำ
และจัดเก็บร่องรอย ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของลูกแต่ละคน ซึ่งได้แก่ ชิ้นงาน เอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด และคลิปวิดีโอ
ส�ำหรับการทดสอบทางการศึกษา NT O-NET ผู้เรียนไม่ได้ทดสอบ เพราะครอบครัวและผู้เรียนไม่ชอบการทดสอบ
โดยการกากบาท หรือเลือกค�ำตอบ และการใช้ขอ้ สอบชุดเดียวกันในการวัดและประเมินผลกับผูเ้ รียนทุกคนทัง้ ประเทศ
นอกจากนี้มีการจัดท�ำรายงานผลการจัดการศึกษาให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ แต่ทางบ้านเรียนจะไม่เน้น
และให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำรายงานเอกสารรูปเล่มที่เป็นตัวรายงานมากนัก
การด�ำเนินการจัดการศึกขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่ผ่านมาโดยภาพรวมไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เพราะมองว่า
ครอบครัวต้องศึกษา  เรียนรู้ ปฏิบัติ และแก้ปัญหาหรืออาจมีปัญหาบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อย เช่น การเรียนการสอน
ไม่เป็นไปตามแผน หรือตามระยะเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับเขตพื้นที่การศึกษานั้น ครอบครัวมีความเห็นว่าเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลของระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เน้นการวัดผลแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระมากเกินไป
โดยการใช้ข้อสอบมาสอบวัดและประเมิน ซึ่งไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น ซึ่งผู้เรียนจะไม่ชอบการทดสอบโดยการใช้ข้อสอบ
แบบกากบาทหรือการเลือกตอบ
ครอบครัวของเรามีความภาคภูมิใจที่ลูกทั้ง ๔ คน มีความมั่นใจในตนเองสูง กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด
มีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีความสามารถเด่นชัด
ด้านลีลาศ เข้าแข่งขันได้รางวัลในระดับภาค และเตรียมแข่งขันระดับประเทศต่อไป
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๒ ครอบครัวภูมิพัฒน์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
คุณพ่ออดิศักดิ์ ภูมิพัฒน์ และคุณแม่ชันย์มนย์ โปสุวรรณ
ปั จ จุ บั น มารดาอายุ ๓๔ ปี วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา  ปวช. ประกอบ
อาชี พ ค้ า ขาย/การเกษตร ครอบตรั ว ได้ เ คยขออนุ ญ าตจั ด การ
ศึกษาโดยครอบครัวให้กับ เด็กหญิงลภัสรา  ภูมิพัฒน์ ระดับชั้นก่อน
ประถมศึกษา  อนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
ด้ วยเหตุ ผ ลที่ ว ่ า  “ครอบครั ว เน้ น สุ ข ภาพ อยากให้ ลู ก มี ร ่ า งกาย
แข็ ง แรง พอไปเรี ย นเด็ ก จะป่ ว ยง่ า ยอยากให้ ลู ก ได้ ใ กล้ ชิ ด พ่ อ
แม่ ไม่อยากให้ลูกออกไปเผชิญข้างนอก และลูกไม่อยากเจอคน
อื่น ๆ อยากอยู่บ้าน” เพื่อต้องการให้ลูกเป็นเด็กมีพัฒนาการเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป ให้ลูกมีความพร้อม แต่ใน
ปัจจุบันได้ขอยกเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพราะผู้เรียนอยากทดลองเรียนในการศึกษาในระบบ ปัจจุบัน
ผู้เรียนไปศึกษา ที่โรงเรียนวัดลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา  ครอบครัวจะดูตัวอย่างจากหลาย ๆ ครอบครัวของสมาคมบ้านเรียน และ
ปรับมาเป็นของตนเอง แล้วร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาจนเป็นแผนการศึกษาที่สมบูรณ์ จัดการ
ศึ ก ษาแบบครอบครั ว เดี่ ย ว เพราะในช่ ว งที่ จั ด การศึ ก ษาเป็ น ครอบครั ว แรกของ สพป.พั ท ลุ ง เขต ๒ และ
วัยเด็กอนุบาล การจัดการเรียนรู้ของระดับอนุบาล แบบกลุ่มประสบการณ์ คุณพ่อ และคุณแม่เป็นผู้จัดการเรียนรู้
ครอบครัวเน้นการสอนเล่นปนเรียน ผ่านกิจกรรมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งปรับจากหลักสูตร คุณลักษณะ
พัฒนาการที่มุ่งหวังในระดับอนุบาล ไม่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตารางเรียนของลูกสามารถปรับได้แล้วแต่
ความสนใจของลูกในแต่ละวัน มีการรวมกลุ่มกับครอบครัวต่าง ๆ บ้าง แต่เวลาไม่ตรงกันเลยไม่ค่อยเจอกัน มีการใช้สื่อ
เพื่อประกอบการเรียนรู้ระดับอนุบาล มีการวาดรูป ตัวต่อ ที่ส่งเสริมพัฒนาการในระดับอนุบาล เช่น วาดรูป ระบายสี
จัดมุมของเล่นในบ้านตามพัฒนาการลูกช่วงเย็น ๆ มีเพื่อน ๆ มาเล่นที่บ้าน นอกจากนี้ครอบครัว พาลูกไปท�ำกิจกรรม
กับพ่อแม่ในการออกสังคม เพื่อชินกับสังคมกับคนแปลกหน้า  มีการวัดและประเมินผลตามพัฒนาการ ๔ ด้าน คือ
ร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปญ
ั ญา โดยส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจะเป็นผูป้ ระเมินพัฒนาการ ประเมินปีละหนึง่ ครัง้
ครอบครัวได้จัดท�ำเอกสาร ร่องรอย รวบรวมส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และส�ำนักงานเขตจะเป็นผู้ประเมิน
ไม่มีระดับผลการเรียน มีเกณฑ์แค่ผ่านไม่ผ่านแต่จะมีการนิเทศระหว่างปี
ครอบครัวภูมิใจที่ลูกมีพัฒนาเหมือนเด็กปกติ และมีจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ แต่มีปัญหา และอุปสรรค
ในการด�ำเนินการเพราะส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัวยังใหม่ในเรื่องนี้ จึงขาดที่ปรึกษา  ครอบครัวจึงจัด
การศึกษาท�ำไปทดลองไปจนส�ำเร็จ และมีความตั้งใจจะจัดการศึกษาให้ลูกอีกครั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เพราะเมื่อผู้เรียนกลับเข้าไปศึกษาในระบบท�ำให้พัฒนาการบางอย่างของลูกหายไป
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๓ ครอบครัวดารุลฮาซานะห์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
คุณพ่อเตาฟิก หะยีดือรานิง และคุณแม่สุใบด๊ะ หะยีดือรานิง
คุณแม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปัจจุบันอายุ ๓๔ ปี อาชีพแม่บ้าน ได้
จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับบุตรจ�ำนวน ๕ คน และหลานจ�ำนวน
๓ คน คือ
๑. เด็กหญิงนูรุลอิซซะห์ หะยีดือรานิง ระดับประถมศึกษา 
(ป.๑)
๒. เด็กหญิงนูรชุ ชิชวานี หะยีดอื รานิง ระดับประถมศึกษา (ป.๑)
มีความสนใจ/ความถนัดชอบว่ายน�้ำ  ชอบวาดภาพ ชอบเล่นบทบาท
สมมุติ
๓. เด็กหญิงนูรดาลีละห์ หะยีดือรานิง ระดับประถมศึกษา (ป.๑) ชอบว่ายน�้ำ ชอบเล่นบทบาทสมมุติ
๔. เด็กชายอินวามุลฮาซัน หะยีดือรานิง (ชอบว่ายน�้ำ ชอบวาดภาพ ชอบต่อจิ๊กซอร์)
๕. เด็กหญิงนูรญีนาบ หะยีดือรานิง (อนุบาล ชอบเต้นร�ำ ชอบร้องเพลง)
๖. เด็กชายมูฮัมมัดซะฮ์มี หมาดสกุล (ป.๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ชอบวาดรูปและการประดิษฐ์
๗. เด็กชายมูฮัมมัดริฟกีย์ หมาดสกุล (ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ชอบว่ายน�้ำ  วาดภาพ และ
ประดิษฐ์สิ่งของ
๘. เด็กชายมูฮัมมัดนะฮ์ดี หมาดสกุล (ป.๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ชอบว่ายน�้ำ และวาดภาพ
ครอบครัวดารุลฮาซานะห์ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่กับการเน้นด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเข้มข้น และเน้นการด�ำเนินชีวิตแบบมุสลิม เลยตัดสินใจขออนุญาตจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว เพราะเห็นความยุง่ ยากในการเดินทางไปโรงเรียน และการแต่งกายในระบบ ตลอดจนพีช่ าย
เปิดโรงเรียนปอเนาะ ไม่มีเวลาให้กับลูก มีน้องสาวที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีมา  ซึ่งมีความพร้อมที่สามารถจัดการ
ศึกษาให้กับหลานของตัวเองได้ และมีความพร้อมด้านอื่น ๆ จึงวางเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีบุคลิก
แห่งการศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงสามารถด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีความสุขพร้อมกับมีความรู้และทักษะ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อน�ำไปประกอบอาชีพตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน
ในระยะแรกครอบครัวของเรามีการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพียงฝ่ายเดียว หลังจากนั้นก็ยื่นเสนอ
แผนการจัดการศึกษาให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างครอบครัวกับ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการศึกษาให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ จัดการศึกษาในลักษณะครอบครัวเดีย่ ว
เพราะในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล มีครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเฉพาะครอบครัวของเรา ท�ำให้ไม่มี
เครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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คุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้จัดการเรียนรู้ โดยจัดเป็นรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
มีการจัดหาหรือจ้างครูพเิ ศษ ในวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นอกจากนีย้ งั มีพสี่ าวของคุณแม่ (คุณป้า)
และคุณยาย สอนท�ำขนม กระบวนการเรียนรู้ เน้นตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนโดยบูรณาการจากรายวิชา
๘ กลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน มีกจิ กรรมเครือข่ายพ่อแม่และชุมชน เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน
ตะห์ฟสิ กุรอานบ้านควน กิจกรรมกุรบานอิดลิ อัฎฮา (การเชือดแพะในวันอีด) มีการเน้นส่งเสริมในด้านอาชีพ เช่น การค้าขาย
ท�ำนา  การท�ำขนม เน้นการสอนกีฬาว่ายน�้ำ  เน้นการพัฒนาสติและการมีสมาธิจากการระลึกถึงพระเจ้า  การปฏิบัติ
ละหมาดวันละ ๕ เวลา เน้นผูเ้ รียนอัลกูรอานและอิสลามศึกษาในระบบมักตับ โดยเริม่ เรียนตัง้ แต่เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ในวันจันทร์-วันศุกร์ นอกจากนี้ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการละเล่นกับพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรม
พื้นบ้าน ส�ำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้เด็กร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน
(ปอเนาะ) ส่วนกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ และเนตรนารี (ไม่ได้จดั กิจกรรมให้กบั ผูเ้ รียน) ซึง่ ในปีการศึกษานีก้ �ำลังด�ำเนินการ
ทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนใกล้บา้ น มีการเรียนรูร้ ว่ มกับเครือข่าย โดยการน�ำผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และประสบการณ์กับสถานศึกษาใกล้บ้าน และในหมู่บ้าน เช่น น�ำผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้าน
ด้านการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจในหมู่บ้าน เช่น การท�ำสวนยางพารา การท�ำสวนผสม เป็นต้น
การก�ำหนดตารางการเรียนรู้มีการจัดชั่วโมงเรียนให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ โดยเน้น ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ส่วนกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ จัดบูรณาการโดยเน้นการปฏิบตั นิ อกห้องเรียน โดยการต่อยอดจากการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและจัดกิจกรรมบูรณาการตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเริ่มเรียนในภาคเช้า
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายในเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
การใช้สอื่ เพือ่ การเรียนรู้ ทีเ่ ป็นรูปภาพ บัตรค�ำ จกิ๊ ซอว์ บล็อก ภาพประกอบการเรียนต่าง ๆ มีต�ำราหนังสือเรียนและ
หนังสือนอกเวลา หรือหนังสือการ์ตนู ต่าง ๆ ทีส่ อดคล้องกับวิชาต่าง ๆ ด้วยมากมาย และมีสอื่ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ที่อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ตามความสนใจของผู้เรียน อย่างครบครัน มีการจัดบรรยากาศ
ภายในบ้านเหมือนกับห้องเรียนในโรงเรียน และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านและนอกชุมชน เช่น แหล่งเรียนรู้
การประกอบอาชีพในชุมชน สนามกีฬาต้านยาเสพติด อนามัยในหมูบ่ า้ นเพือ่ การศึกษาเรียนรู้ มีการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน เช่น แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพในชุมชน สนามกีฬาต้านยาเสพติด สนามเด็กเล่น และอนามัยในหมู่บ้าน
ตามความสนใจของผู้เรียนไม่บ่อยมากนัก แต่จะเน้นให้ครูพิเศษมาสอนภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ที่บ้าน และน�ำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนที่จัดขึ้นบ้าง
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ครอบครัวจะมีการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าผูเ้ รียนเป็นระยะ ๆ โดยการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
มีการบันทึกภาพถ่ายและวีดีโอเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ไม่ อย่างไร และการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การสัมภาษณ์ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของเด็กเป็นราย
บุคคล ทัง้ นีม้ กี ารสอบถามบุคคลทีเ่ กีย่ วสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับลูก เช่น การประเมินด้านมารยาท การแก้ปญ
ั หา การใช้ไหวพริบ
สติปญ
ั ญา การโต้ตอบ การใช้เหตุผล และความสามารถในการแก้ปญ
ั หาหรือการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการทางด้าน
ภาษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการให้ผู้เรียนได้ทดสอบในภาคความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณชนควบคูก่ นั ไปด้วย ครอบครัวได้ก�ำหนดการตัดสิน
ผลการเรียนออกเป็น ๔ ระดับ คือ ๑ คือ ปรับปรุง ๒ คือ พอใช้ ๓ คือ ดี และ ๔ คือ ดีเยี่ยม ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณชน ตัดสินเป็น ผ่าน และไม่ผ่าน
ครอบครัวได้น�ำผลการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจัดว่าเป็น
อย่างไรบ้าง เพื่อสะท้อนดูว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นไปตามจุดเน้นของบ้านเรียนหรือไม่
อย่างไร หากในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้เรียนไม่สามารถเรียนได้ดี ก็จะน�ำผลการเรียนมาสะท้อนให้ผู้เรียนทราบ
และร่ วมกั น พู ด คุ ย ว่าเกิดจากอะไร ผู้เรียนต้องการให้ผู้จัดการเรียนการสอนปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างไร
เพือ่ หาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดขี นึ้ หรือหาสือ่ การเรียนการสอนเพิม่ เติม หรือจ้าง
ครูสอนพิเศษในสาระการเรียนรูท้ ผี่ จู้ ดั การศึกษาไม่มคี วามถนัดในรายวิชานัน้ ๆ เป็นต้น ผูเ้ รียนได้จดั ท�ำ ร่องรอยหลักฐาน
ที่เกิดจากการเรียนรู้ของตัวเองไว้ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน ที่เกิดจากการประดิษฐ์ บันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภาพถ่ายและวีดีโอที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม เป็นต้น และครอบครัวได้จัดท�ำรายงานผลการจัดการศึกษาของครอบครัวและ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการสอบปลายปี
ครอบครัวมีความภาคภูมิใจที่ผู้เรียนสามารถด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถประกอบ
อาชีพตามที่ตนเองรัก ถนัดและสนใจ ผู้เรียนมีพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตนเองตามวิถีอิสลามอยู่ในระดับ
ทีน่ า่ พอใจ สามารถผ่านการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระการเรียนรู้ ๘ กลุม่ สาระ ส่วนใหญ่ผลการเรียนอยูใ่ นระดับ ดี (เกรด ๓) และ
ดีเยี่ยม (เกรด ๔) และสามารถผ่าน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารจัดการเพราะเงินอุดหนุนทีไ่ ด้รบั ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะบ้านเรียนต้องหาสือ่ การเรียนการสอน
ต้องน�ำผู้เรียนไปเรียนรู้นอกบ้านตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนสัตว์ สวนสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ทีเคปาร์ค เป็นต้น
ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้แล้วยังขาดงบสนับสนุนในเรื่องของอาหารและนม เพราะบ้านเรียน
ของเรามีนกั เรียนถึง ๘ คน ต้องใช้งบประมาณมากในแต่ละวัน จึงขอเสนอแนะให้ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบจัดสรรรับเงินอุดหนุน
ในเรื่องของอาหารและนม รวมทั้งเงินอุดหนุนในเรื่องของค่าเดินทางในการเรียนรู้นอกพื้นที่ เพราะโครงการทัศนศึกษา
ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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๔ ครอบครัวลูก-ลม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
คุณพ่อกฎปกรณ์ นวลนิ่ม และคุณแม่นงเยาว์ แก้วบุตร ซึ่งมีวุฒิ
การศึกษา ปริญญาตรี & ปริญญาโท ปัจจุบันอายุ ๔๒ ปี ประกอบอาชีพ ท�ำสวน
ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ระดับก่อนประถมศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสงขลา  เขต ๒ ให้กับ เด็กชายวศุวัฒน์ นวลนิ่ม ที่มีความสนใจใน
การวาดรูป อ่านหนังสือ เล่นระบายสี ท่องเที่ยว และดนตรี ด้วยเหตุผลที่ว่า 
“การเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
เชื่อว่าความผูกพันในครอบครัว สร้างพื้นฐานความสมบูรณ์ของร่างกาย
และจิตใจ” ของครอบครัวลูก-ลม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ผ่านพัฒนาการที่เหมาะสมตามหลักสูตรปฐมวัย
ครอบครัวจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาเองโดยอิงจากแนวทางในชีวติ ประจ�ำวันของครอบครัว ความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียนเป็นหลัก ใช้แนวทางของกลุ่มประสบการณ์มาปรับใช้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตรปฐมวัย
การจัดเป็นแบบรูปแบบครอบครัวเดี่ยว โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มครอบครัวอื่น แต่เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
วัดเขากลอยของ สพป.สงขลา เขต ๒ ภายใต้โครงการ “โรงเรียนพี่บ้านเรียนน้อง”
บิดาและมารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนด โดยเน้นตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก จัดกลุ่มประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย เชื่อมโยงกิจกรรมของผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน
สูม่ าตรฐานการเรียนรู้ จัดสิง่ แวดล้อมภายในบ้านทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้เข้ากิจกรรมทางสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการแสดงออกผ่านเวทีต่าง ๆ ตามความสะดวกและความสนใจ พัฒนา
ทักษะเพิม่ เติมตามความเหมาะสม เช่น ดนตรี กีฬา ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการศึกษาภาคใต้ ปลูกฝังแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การท�ำปุ๋ยใช้เอง การปลูกผักท�ำกินเอง การท�ำกับข้าวกินเอง พัฒนาทักษะชีวิต
เช่น วินัยจราจร การใช้รถใช้ถนน ส่งเสริมจินตนาการและการถ่ายทอดงานให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นความเป็นเหตุเป็นผลตามแนวทางวิทยาศาสตร์
ครอบครัวจัดประสบการณ์ตามความต้องการของผูเ้ รียน โดยก�ำหนดตารางการเรียนรูใ้ นแต่ละวัน ไว้ คร่าว ๆ
เป็นภาคกลางวันและภาคกลางคืน เช่น ภาคกลางวัน อ่านหนังสือด้วยตัวเอง หมุนเวียนกิจกรรมไปตามความสนใจ
ของผู้เรียน เช่น ทดลองวิทยาศาสตร์ ว่ายน�้ำ  และเล่นอย่างอิสระ ทานอาหารเที่ยง เล่นอิสระ พักผ่อนและอ่านหนังสือ
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ก่อนนอน บ่าย เล่นสนามเด็กเล่น ให้อาหารปลา (สลับกิจกรรมไปเรือ่ ย ๆ ) กลับมาท�ำอาหารเย็นอาบน�ำ้ ทานข้าว ภาคกลางคืน
ประมาณ ๒ ทุ่ม จะท�ำกิจกรรมก่อนนอน เช่น เกมการศึกษา  แข่งขันกิจกรรม น�ำบัตรค�ำมาเรียง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ฝึกทักษะรูจ้ กั ตัวเลข อ่านเขียนตัวเลขแข่งกัน เป็นต้น ก่อนนอนครอบครัวทบทวนกิจกรรมสรุปความก้าวหน้าในแต่ละวัน
(AAR) นอกจากนี้ ครอบครัวส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูใ้ นรายวิชา ดนตรี ว่ายน�ำ 
้ และภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ และมีการเรียนรู้
ร่วมกลุ่มครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มชุมชนในพื้นที่ เช่น มูลนิธิ TCDF
บ้านวันโตตรี๊ ร่วมเดินแบบงานอนุรกั ษ์ผา้ ปาเต๊ะ เป็นต้น ร่วมกิจกรรมวันส�ำคัญในชุมชน/ในวัด ร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
วัดเขากลอยและร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประเมินกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครอบครัว จัดสื่อเพื่อการเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน มีห้องเรียน กระดาน มุมดนตรี
มุมหนังสือ สือ่ เสริมพัฒนาการ ทีวี ซีดภี าษาอังกฤษ มุมการ์ตนู หนังสือทัว่ ไปมากกว่า ๑๐๐ เล่ม บัตรค�ำพืน้ ฐานทีป่ ระดิษฐ์เอง
สื่อจ�ำลองป้ายจราจร/เมืองจราจรและคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค สามารถสืบค้นได้ มี internet และภายนอกบ้าน มีโต๊ะ
ท�ำกิจกรรม กระดานด�ำใหญ่ มีสนามหญ้า มีสระน�้ำให้หัดว่าย มีเส้นทางถีบจักรยานรอบบ้าน ส�ำรวจธรรมชาติรอบบ้าน
มีแปลงปลูกผักสวนครัว มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น นอกจากนี้มีการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มโนราห์
หนังตะลุง ดนตรีไทย
ครอบครัวลูก-ลมมีการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตามหลักการประเมินระดับปฐมวัย
โดยประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านจากกิจกรรมการปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม ระดับผ่าน/ไม่ผ่าน ก�ำหนด
ระดับการประเมิน ดีเยีย่ ม ดี พอใช้ และปรับปรุง มีการก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนไว้ ๓ ระยะ คือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมก่อนนอนทุกวัน ประเมินตามความก้าวหน้า ภาคเรียนละ ๑ ครั้งและประเมินผลปลายปี
ร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีการน�ำผลทีไ่ ด้จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมก่อนนอนแต่ละวันมาสะท้อน
ถึงจุดเด่นและจุดทีค่ วรปรับปรุงให้ได้ทราบและปรับปรุงตัวเองในวันต่อไป และมีการเก็บผลงานซึง่ เป็นร่องรอยทีเ่ กิด
จากการเรียนรู้จากงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น กล่องกระดาษ การวาดภาพ เป็นแฟ้มผลงานและมีภาพถ่ายคลิป
วีดีโอบันทึกกิจกรรม นอกจากนี้ครอบครัวจัดท�ำเอกสารเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา  อุปสรรค และ
ผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในรอบปีการศึกษาให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ การตัดสินผลการเรียนของผูเ้ รียน ส่งเดือน
พฤษภาคม พร้อมจัดบูธโดยผู้จัดการศึกษาและผู้เรียนน�ำเสนอ
ครอบครัวมีความภูมใิ จในพัฒนาการของลูก ซึง่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกินกว่าทีค่ าดคิด ครอบครัวมีความสุข
ประหยัด มีเวลาว่างส�ำหรับท�ำงานส่วนตัว มีเวลาพักผ่อนส�ำหรับตนเองและครอบครัว สามารถร่วมกิจกรรมกับญาติ
พี่น้องได้ทุกกิจกรรม ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเวลาเรียนของลูก สามารถก�ำหนดเวลาได้เองในการท�ำกิจกรรมทุกอย่างได้
และเมื่อมีค�ำถามที่ไม่ค่อยแน่ใจของบุคคลภายนอกที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่มีความรู้ด้าน Homeschool ก็สามารถ
ตอบค�ำถามต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
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๕ ครอบครัวบ้านสุบาชิ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
คุณพ่อ Mr.Edman Subashi ปัจจุบันอายุ ๔๐ ปี ประกอบ
อาชีพเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษทีค่ ณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และคุณแม่ นางสาวอรุณี รัยสุวรรณสกุล ซึ่งปัจจุบัน
อายุ ๓๘ ปี วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ ต้องการจัดการศึกษา
ตามหลักความเชือ่ ของ คริสเตียนทีว่ า่ เด็ก ๆ ทุกคนเป็นของขวัญจากพระเจ้า
และควรได้รบั การเลีย้ งดูและการสอนทีเ่ ปีย่ มด้วยความรักและความจริง
จึงต้องการให้ลูกเติบโตตามหลักความเชื่อของคริสเตียนที่มีความ
เชื่อโดยมีเหตุมีผล มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนพระเจ้าที่มีความรักและเมตตาต่อทุกคน และพ่อแม่มีความคิดว่า
โรงเรียนในระบบส่วนใหญ่เด็กนักเรียนนับถือศาสนาพุทธ ไม่มีการสอนหลักความเชื่อของคริสต์ (นิกายโปรแตสแตนท์)
ไม่เน้นสอนคนให้แยกแยะว่าขาว ด�ำ  คือความถูกต้องและความผิดอย่างชัดเจน มีแต่สีเทา  ครอบครัวจึงตกลงกันว่า
จะจัดการศึกษาให้กบั ลูก ๆ ทัง้ สองคนได้แก่ ด.ช. เอมานูเอล สุบาชิ (Emanuel Subashi) ระดับชัน้ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ปัจจุบันอยู่ชั้น ป.๒ และด.ช.ดานิเอล สุบาชิ (Daniel Subashi) ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ลูกได้ซึมซับและมีความเชื่อบนพื้นฐานของความถูกต้อง ความรักความเมตตา
ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ ตามความตั้งใจที่จะให้ลูก ๆ ทั้งสองคนมีความเชื่อตามหลักของศาสนาคริสต์ คือ
เชื่ออย่างมีเหตุผล มีความรักความเมตตา และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวของครอบครัวสุบาชิ
ครอบครัวสุบาชิจดั ท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูเ้ รียนเรียนรู้
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่จะเพิ่มในส่วนที่ครอบครัวต้องการเพิ่ม ใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
เป็นแบบครอบครัวเดี่ยว และไปเรียนร่วมกับโรงเรียนวรพัฒน์ สัปดาห์ละ ๒ วัน คือในวันอังคารและวันพฤหัสบดี
รวมทั้งท�ำกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียนอื่น ๆ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อและคุณแม่สอนที่บ้าน ๓ วัน ให้ไปเรียนที่โรงเรียน
ในระบบที่โรงเรียนวรพัฒน์ (โรงเรียนเอกชน) โดยมีกระบวนการ/วิธีการจัดการเรียนรู้ของครอบครัวสุบาชิ ในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาคริสต์
ทั้งนี้ได้ปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดผสมเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระ
และประสบการณ์ จ�ำนวน ๖ กลุ่มสาระ ได้แก่ ๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ๖) กลุ่มประสบการณ์ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาพลศึกษา 
ศิลปะ นาฏศิลป์ สังคมศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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คุณพ่อ และคุณแม่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ลูก ๆ โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑. ปฏิบัติตนเป็นศริสเตียนที่ดีให้ลูก ๆ ดู และด�ำเนินชีวิตตามแบบของคริสเตียนในชีวิตประจ�ำวัน
๒. พาลูก ๆ ไปเรียนรู้ที่โบสถ์ของคริสเตียนในทุก ๆ วันอาทิตย์
๓. พาลูก ๆ ไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัวที่เป็นคริสเตียนเหมือนกัน
๔. สอนสอดแทรกหลักความเชื่อกับการเรียนรู้วิชาการ
๕. พาลูก ๆ ไปท�ำกิจกรรมเพื่อสาธารณะและสังคม เช่น น�ำของขวัญไปมอบให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
๖. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล
บ้านสุบาชิ มีการก�ำหนดตารางเรียนให้ลูก ๆ โดยวันจันทร์เรียนวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วันพุธเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วันศุกร์เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ส�ำหรับ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนวรพัฒน์ ส่วนวิชาศิลปศึกษา  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษาพลศึกษา
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยสอดแทรกไปกับการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน ก�ำหนดรายวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ
เช่นทักษะการเล่นฟุตบอล เพราะนักเรียนมีความสนใจเป็นพิเศษในการเล่นฟุตบอล พ่อแม่จึงให้นักเรียนไปเรียนพิเศษ
การเล่นฟุตบอล ที่ I-Stadium โดยจ้าง Trainer เป็นพิเศษให้กับลูก และการเรียนภาษาจีน เรียนจากติวเตอร์
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครอบครัวสุบาชิ ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว คุณพ่อคุณแม่จัดประสบการณ์
ให้ ลู ก ๆ เอง โดยสอนสอดแทรกไปกั บ การด�ำเนิ น ชี วิ ต ประจ�ำวั น ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ๓ ด้ า น คื อ ด้ า นการศึ ก ษา 
การประกอบอาชีพ และส่วนตัวและสังคม กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดฯ ไปเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนในระบบ
ที่โรงเรียนวรพัฒน์ ในวันพฤหัสบดี และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คุณพ่อและคุณแม่จะจัดกิจกรรม
สอดแทรกไปกั บ การด�ำเนิ น ชี วิ ต ประจ�ำวั น เช่ น พานั กเรีย นไปเก็บ ขยะที่ ท ะเลเป็ น ส่ว นตั ว หรื อ ท�ำร่ว มกั บ โบสถ์
พานักเรียนไปมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังพาลูกไปเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มครอบครัวที่เป็น
คริสเตียนด้วยกัน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว การสังสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง บ้านสุบาชิ
จะพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเป็นประจ�ำในเรื่องการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน และ
พาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เช่น เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้น�้ำตก ทะเล ภูเขา ตลาดน�้ำ  ฯลฯ เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เช่น พิพิธภัณฑ์
สงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นต้น ส่วนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา คือ การให้นักเรียนไปเรียนร่วมกับโรงเรียน
ในระบบที่โรงเรียนวรพัฒน์ หาดใหญ่
จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกบ้าน เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูใ้ ห้สะอาดและเป็นระเบียบ
อยู่สม�่ำเสมอ เพราะคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนมีระเบียบและรักความสะอาด มีการจัดสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความ
สนใจ และสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการใช้หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้หนังสือ
เรียนต่างประเทศในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใช้เอกสารทาง Internet และเรียนรู้เพิ่มเติม
จากเว็บไซต์ Khan Academy ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เว็บไซต์ Raz-kids ในด้านการอ่าน
และศึกษาการเรียนรู้จากโรงเรียนไกลกังวล ส�ำหรับวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จะสอนเป็นภาษา
อังกฤษและใช้หนังสือเรียนจากประเทศอเมริกา 
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การวัดและประเมินผลของครอบครัวสุบาชิ ก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผล ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก
การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ในขณะที่
จัดการเรียนรู้ ให้ท�ำแบบฝึกหัด สอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และช่วงที่ ๒ การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนใช้
แบบทดสอบจากเนื้อหาที่สอนและข้อสอบที่ค้นคว้ามาจาก Internet ที่ปรับมาเทียบเคียงจากข้อสอบโรงเรียนในระบบ
ส่วนการให้คะแนนหรือเกรดก�ำหนดไว้ดังนี้
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 (ไม่ผ่าน)
ส�ำหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้เกณฑ์การตัดสิน ๔ ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ใช้เกณฑ์การตัดสิน ๒ ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน
คุณแม่ซึ่งเป็นผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีหลังการให้ท�ำการฝึกปฏิบัติหรือฝึกท�ำแบบฝึกหัด
ซึง่ คุณแม่คดิ ว่าเป็นข้อดีกว่าการเรียนในระบบ คือ ในการสอนและการทดสอบนักเรียนและผูส้ อนได้เรียนรูต้ วั ต่อตัว ดังนัน้
หากเกิดข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ทนั ที สามารถอธิบายให้ได้เข้าใจ มีความใกล้ชดิ หากท�ำดีกช็ นื่ ชม ท�ำให้เป็นผลดีกบั
เด็กมาก เช่น กรณีท�ำผิดเพราะสะเพร่า ไม่อ่านค�ำสั่งให้ชัดเจน คุณแม่จะบอกทันทีว่าในการท�ำงาน หรือท�ำแบบทดสอบ
จะต้องอ่านค�ำสั่งให้ชัดเจน อ่านให้รอบคอบ ซึ่งเป็นการให้การสะท้อนกลับในทันที โดยเฉพาะการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ คุณแม่คุณพ่อให้ความส�ำคัญมาก ในการประเมินผลจะสะท้อนผลการปฏิบัติให้ทราบทันที นอกจากนี้
ครอบครัวสุบาชิ ยังได้ให้ลูกมีโอกาสได้ทดสอบทางการศึกษา NT/O-NET เหตุผลเพราะ อยากให้ลูกได้ทดสอบ
ความสามารถของตนเองว่าสามารถเรียนรูไ้ ด้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหรือไม่
และคุณแม่ต้องการน�ำมาใช้ในการวัดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย
การจัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของลูก เช่น การท�ำใบงาน ใบกิจกรรม ผลงาน การศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ผลการประเมินผูเ้ รียน ฯลฯ จัดเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) และภาพถ่ายการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
และการจัดท�ำรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา  อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีการศึกษาให้กับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ เป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งทางบ้าน
สุบาชิ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนจากทางส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเป็นอย่างดี ทั้งให้ค�ำแนะน�ำ 
การให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว
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ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาของครอบครัวสุบาชิ ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ให้กับลูกคนแรกและ
คนที่สอง สิ่งที่ท�ำให้ครอบครัวสุบาชิรู้สึกภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว คือ
๑. ลูกมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์
๒. ลูกสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓. ลูกมีทักษะด้านสังคมในระดับดีและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในวัยเดียวกันได้เป็นอย่างดี
๔. ลูกมีทักษะในการสอบในเกณฑ์พอใช้และมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น
ครอบครัวสุบาชิประสบปัญหาในการจัดการศึกษา คือ ๑) การบริหารเวลาให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ �ำหนด ๒) ปัญหาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา คือ ความต่อเนือ่ งและปฏิทนิ กิจกรรมภายในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่
สร้างความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์ของบ้านเรียน จึงขอเสนอแนะไว้ ๑) ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุน
สื่อ หนังสือเรียน ที่บ้านเรียนพึงได้รับเช่นเดียวกับโรงเรียนในระบบ ๒) ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง/เชิญให้
บ้านเรียนได้รบั ข่าวสารการจัดการอบรม โดยบ้านเรียนสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้ตามความต้องการ เช่น การอบรมด้าน
เทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ การอบรมเรื่องการจัดท�ำ จัดหาสื่อต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
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๖ ครอบครัวหมู่เก็ม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
“อยากสอนลูกด้วยตนเองให้อยู่ในวิถีชีวิตมุสลิม จรรยา 
มารยาท มีจิตสาธารณะ เป็นคนรู้จักแก้ปัญหา  ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นแบบอย่างกับผู้อื่นในสังคม” เป็นเหตุผลที่บ้านเรียนหมู่เก็ม โดย
บิดา นายอับดุลมาลิก หมูเ่ ก็ม มารดานางสาวฏิฟะฮ์ ยาชะรัด ซึง่ ปัจจุบนั
อายุ ๓๗ ปี วุฒิอนุปริญญาตรี อาชีพแม่บ้าน ต้องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวให้กับลูกจ�ำนวน ๒ คน คือ ด.ช.อิบรอฮีม หมู่เก็ม ระดับ
ชั้น ป.๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด.ช.มุขลิศ หมู่เก็ม ระดับ
ชั้น ป.๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด้วยตระหนักถึงบทบาท
ของแม่ที่ต้องมีหน้าที่ดูแลอบรมเลี้ยงดูลูกเพื่อลดภาระให้กับสังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ลูกมีความรู้ศาสนาอิสลาม
สอนให้ทุกคนต้องเรียนรู้และการศึกษาเป็นประการแรกของความเป็น มนุษย์เพื่อให้ลูกโตขึ้นจากการศึกษาที่เป็นวิถีชีวิต
ตามวิถีชีวิตมุสลิม และเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขจากการเดินทางการใช้ชีวิตจริง ได้เห็นพัฒนาการของลูกตลอดเวลา
แผนการจั ด การศึ ก ษา บ้ า นเรี ย นหมู ่ เ ก็ ม ได้ อ ่ า นข้ อ มู ล การเขี ย นแผนการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยครอบครัวจากอินเตอร์เนตเพื่อเป็นแนวทาง แล้วน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวตนเอง ตามวิถี
มุสลิม และมีการจัดท�ำแผนการประเมินร่วมกับ โรงเรียนวัดเขากลอย สังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒
การจัดกลุม่ สาระการเรียนรู้ จัดเป็นรายวิชา ๘ กลุม่ สาระ การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ เพิม่ เติมทักษะชีวติ การปฏิบตั จิ ริง
เช่นงานก่อสร้าง งานเกษตร กิจกรรมทัศนศึกษา นอกสถานที่ มีการเยีย่ มญาติพนี่ อ้ งในหมูบ่ า้ น ศึกษาธรรมชาติของท้องถิน่
และเน้นคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ รูปแบบการจัดการศึกษาบ้านเรียนหมู่เก็ม จัดแบบครอบครัวเดี่ยว
แต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ เหตุผลเพื่อช่วยเหลือกันในกรณีติดภารกิจ หรือ
การเดินทางที่ต้องมีค่าใช้จ่ายมาก เป็นการประหยัดและสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวอื่น ๆ
การจัดการเรียนการสอน มารดาและญาติ ๆ ที่มีอาชีพและความสามารถอื่น ๆ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ จัดการศึกษาโดยเน้นวิชาการและทักษะชีวิตตลอดถึงวิถีชีวิตจริง ตามหลัก
ศาสนาอิสลาม และมีการฝึกปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำเกษตรในครัวเรือน เลี้ยงไก่ ปลูกผักสวนครัว
ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาล ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับโดยการท่องจ�ำคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีการวาดภาพศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดท�ำตารางการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ
ภาคเช้าเรียนวิชาการ ภาคบ่ายปฏิบตั จิ ริง ภาคเช้า ท่องจ�ำคัมภีรอ์ ลั กุรอุ า่ นและเรียนวิชาการ ๘ กลุม่ สาระ ภาคบ่ายเรียนรู้
โดยการปฏิบตั จิ ริง เช่น การเกษตร งานก่อสร้าง กีฬา ประดิษฐ์ จับปลา ท�ำอาหารร่วมกับครอบครัว มีการจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนกิจกรรม ๕ ส ทุกวันของสัปดาห์
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กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดฯ เข้าร่วมอบรมค่ายภาคฤดูร้อน ร่วมกับเยาวชนต่างจังหวัด
ในช่วงเดือนรอมฎอนได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริง ตามหลักของมุสลิมโดยการถือศีลอดร่วมกับครอบครัวได้ปฏิบตั ลิ ะหมาดและพัฒนา
มัสยิด สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มครอบครัวโต๊ะสาเหร่ เป็นกิจกรรมภายในครอบครัว
ปิ้งย่างอาหาร และการเข้าร่วมกับ อบต มัสยิด สาธารณสุข การรณรงค์ยาเสพติด มีการร่วมประชุมกับ Homeschool
ของ สพป.สงขลา ๒ เพื่อเตรียมการวัดและประเมินผล
การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ บ้านเรียนหมู่เก็ม มีห้องเรียน ห้องสมุดในบ้าน จัดสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ
มีบ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ (คูน�้ำ) สวนเกษตร จัดสถานที่ศึกษาดูดาวในเวลากลางคืน บัตรค�ำฝึกอ่าน แฟ้มผลงาน มีหนังสือ
ตามระดับชั้น เช่น หนังสือประวัติศาสตร์ นิทาน วรรณกรรมประมาณ ๒๐๐ เล่ม โน้ตบุ๊ค ๑ เครื่อง ฝึกการใช้เทคโนโลยี/
อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ดรู ายการเกีย่ วกับเด็กจากไทยพีบเี อส รายการ white channel งานก่อสร้าง เรียนรูจ้ ากนายอิดดะเร็ด
โต๊ะสาเร่ ฟังบรรยาย ทุกวันศุกร์จากโต๊ะอิหม่าม ฟังค�ำบรรยายจากการประชุมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มอ.หาดใหญ่/
เซ็นทรัล ทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น น�้ำตกโตนงาช้าง มัสยิดกลางหาดใหญ่ ประมาณเดือนละ ๑ ครั้ง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินกลุ่มสาระใช้วิธีสอบและตรวจงานเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า
ในแต่ละหน่วย และมีการสอบรายวิชาประจ�ำภาคเรียน การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการสังเกตพฤติกรรม
จากสถานการณ์จริง เช่น ความซื่อสัตย์ วินัย ฯลฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังเกตจากการปฏิบัติตามวิถีชีวิตมุสลิม ซึ่งมี
การอบรมทุกวันศุกร์ จากโต๊ะอิหม่าม สังเกตจากการร่วมกิจกรรมกับบุคคลภายนอก รับการประเมินจากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  มีการเยี่ยมบ้านโดยการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน เพื่อสะสมผลงานและสอบปลายปี มีการจัดท�ำ
สมุดประจ�ำตัวนักเรียน ออกเอกสาร ปพ.๑ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้ประเมินผล โดยบ้านเรียนได้จดั ท�ำเอกสารประจ�ำ
รายวิชา คุณลักษณะ พึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากการบันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย การปฏิบัติจริง ชิ้นงาน
สิง่ ประดิษฐ์ น�ำเสนอส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ ยืนยันผลการประเมินตนเอง การก�ำหนดการประเมินระหว่างเรียน
และประเมินผลปลายปีการศึกษาได้ก�ำหนดสัดส่วนการวัดประเมินไว้เป็น ๘๐ : ๒๐ ประเมินผลงานจากกิจกรรมทุกวัน
และเก็บใส่แฟ้ม สอบปลายปีการศึกษา ตรวจงานที่ได้รับมอบหมายประจ�ำวัน มีการให้คะแนนและพูดคุย เสนอแนะให้
ปรับปรุงและแก้ไขในกรณีทที่ �ำผิด ซึง่ บางครัง้ มีการตอบรับดี แต่บางครัง้ ก็ตอ้ งรอ จะไม่บงั คับว่าจะต้องส่งทันที แฟ้มผลงาน
วิชาการ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ แฟ้มภาพถ่ายกิจกรรมงานประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เช่น ปืนแรงอัด ว่าว
ผลตามที่ปฏิบัติจริง เช่น การเลี้ยงไก่ การปลูกผัก การร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ความสามารถท่องคัมภีร์อัลกุรุอ่าน
ปฏิบตั จิ ริงในการจัดบ้านในครอบครัว ได้รบั ความร่วมมือจากโรงเรียนวัดเขากลอยจัดให้มกี ารสอบและรับรองผลการสอบ
หลังจากนักเรียนในระบบสอบและประกาศผลแล้ว มีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีสง่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและได้รบั
การสนับสนุนจากเขตพื้นที่ให้มีการน�ำเสนอเพื่อให้เขตพื้นที่ยืนยันผลการประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่ง
ความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจของบ้านเรียนหมู่เก็ม มีความภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการของลูก เช่น ชนะเลิศ
ในการประกวดแข่งขันการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ประเภทเสียงไพเราะจากมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม
และสถาบันอิสลาม ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
ปั ญ หา/อุ ป สรรค ขาดแคลนสื่ อ และอุ ป กรณ์ ใ นการจั ด การศึ ก ษาประเภทเทคโนโลยี ข้ อ เสนอแนะ
ด้านงบประมาณควรเพิ่มและให้การสนับสนุนการพัฒนา เข้าอบรมเทคนิคการสอนใหม่ ๆ
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๗ ครอบครัวโต๊ะสะเล่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของครอบครัว
โต๊ะสะเล่ ต้องการให้ลกู อยูใ่ นความดูแลของพ่อแม่ สร้างความรักความ
ผูกพันในครอบครัว ให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูก ฝึกลูกให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีเหตุผลพร้อมรับการปรับปรุง ปฏิบตั ติ ามแนวทางของศาสนา
อิสลาม สามารถน�ำลูกไปด้วยเมือ่ ไปท�ำงานนอกสถานที่ โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพือ่ ให้ลกู ปฏิบตั ติ ามหลักศาสนกิจตามแนวทางของศาสนาอิสลาม ให้
ลูกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ รู้จักอดทน
ช่วยเหลือตัวเองได้และอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข สร้างลักษณะ
นิสัยให้ลูกอ่านออกเขียนได้ รักการอ่าน เช่น มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร คิดเลขเป็น รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหาชีวิต
มีความรักชาติ ศาสนาและจิตส�ำนึกที่ดี มีสุขภาพกาย ใจที่ดี ให้ลูกด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จัก
การออมและการประกอบอาชีพ
ครอบครัวโต๊ะสะเล่ มีบิดาคือนายอิดดาเร็ด โต๊ะสะเล่ มารดานางสาวฮาบีบะฮ์ ยาชะรัด ปัจจุบันอายุ ๓๖ ปี
วุฒิทางการศึกษาอนุปริญญา  อาชีพแม่บ้าน จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกจ�ำนวน ๒ คน ประกอบด้วยคนที่ ๑
เด็กหญิงมัรยัม โต๊ะสะเล่ จัดการศึกษาระดับชั้น ป ๑-๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ปัจจุบันอยู่ชั้น ป.๕ มีความสนใจ คือ
ชอบอ่านหนังสือประเภทชีวประวัตขิ องศาสนาอิสลาม ชอบท�ำขนม เช่นขนมเบเกอร์รี่ บุตรคนที๒่ เด็กชายมูฮมั มัด โต๊ะสะเล่
จัดการศึกษาระดับชั้น ป.๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ป.๓ มีความสนใจในเรื่องงานประดิษฐ์ของเล่น
ของใช้ เช่นว่าว ปืนไม้ไว้จับปลา งานก่อสร้างสามารถจัดท�ำก่ออิฐเบื้องต้นได้
แผนการจัดการศึกษา ครอบครัวได้จดั ท�ำแผนการศึกษาด้วยตนเองโดยดูตวั อย่างแผน ของคนอืน่ หลาย ๆ
แผนแล้วน�ำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวตนเอง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดีย่ ว
แต่เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวบ้านเรียนของพี่สาว ๘ คือครอบครัวหมู่เก็ม
การจัดการเรียนการสอน บิดาและมารดาเป็นผูจ้ ดั การเรียนรูเ้ ป็นส่วนใหญ่ โดยการจัดกลุม่ สาระการเรียนรู/้
กลุม่ ประสบการณ์ ของลูกแต่ละคน การจัดการเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกัน เช่น คนที่ ๑ จัดเป็นรายวิชาใน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ คนที่ ๒ จัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๕ กลุ่มประสบการณ์ ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ) สังคมศึกษา  การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ศิลปะและพละศึกษา สุขศึกษา) วันเสาร์ อาทิตย์ ไปเรียนศาสนาที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด
ในหมู่บ้าน โดยเรียนแบบชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ วันละ ๓-๔ ชั่วโมง การจัดการเรียนการสอนเน้นศาสนาเป็นหลัก
ในวิถีชีวิตอิสลามชีวิตประจ�ำวัน ปฏิบัติตามศาสนกิจ ประจ�ำวัน เช่น ละหมาด ท่องจ�ำอัลกุรอาน ช่วยพ่อแม่ท�ำงานบ้าน
มีการก�ำหนดตารางเรียน ภาคเช้าจะเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนเนือ้ หาวิชาการ
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จะใช้หนังสือเรียนและแบบฝึกตามหนังสือเรียนทีใ่ ช้ในโรงเรียนของรัฐ สอนโดยอธิบายให้ลกู เข้าใจในหลักการบ้าง ให้ลกู อ่าน
เองและอธิบายให้ฟังบ้าง พร้อมให้ท�ำแบบฝึก ส่งเสริมให้ลูกอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือที่ลูกสนใจ เช่น ประวัติศาสตร์
อิสลาม เมื่ออ่านจบแล้วให้เล่าให้ฟังและเขียนสรุปสิ่งที่ได้อ่าน ภาคบ่าย จะเป็นรายวิชา บูรณาการทั้งสังคม ศิลปะ พละ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นให้ลกู ได้ฝกึ ปฏิบตั ิ และผลิตชิน้ งาน ตามความสนใจ เช่น ว่าว อุปกรณ์จบั ปลา ในบางวัน
ลูกชายจะไปช่วยพ่อท�ำงานก่อสร้าง ช่วยก่ออิฐ ส่วนลูกสาวจะช่วยแม่ปลูกผัก ฝึกลูกให้รจู้ กั ค้าขายเอง น�ำผักทีป่ ลูกไปขาย
และเก็บออมเงินเองเมื่อต้องการซื้อของเล่น ลูกต้องรู้จักอดทนและรอคอย เรียนรู้การท�ำอาชีพในหมู่บ้าน เช่นการท�ำนา 
การเลี้ยงวัว ฝึกให้ลูกตระหนักว่าทุกอาชีพมีความส�ำคัญ มีคุณค่าและมีเกียรติ เน้นการการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการปลูกผักกินเองและที่เหลือน�ำไปขาย เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุก และ จับปลาในทุ่งนากินเอง เป็นต้น
ทุกเรื่องที่สอนจะสอดแทรกคุณธรรมตามหลักสาสนาอิสลาม
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการเข้าค่ายอบรมภาคฤดูร้อน ช่วงปิดภาคเรียนเข้าร่วม การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านศาสนา เช่นท่องจ�ำอัลกุรอาน ช่วยแม่ท�ำงานบ้าน กวาดบ้านถูบ้าน ล้างจานปลูกผัก ช่วยพ่อท�ำงานก่อสร้าง
ปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ พัฒนามัสยิด กิจกรรม ขุดลอกคูนำ�้ ในหมูบ่ า้ น เข้าค่ายอบรมภาคฤดูรอ้ น
กิจกรรมทางศาสนา ช่วงละ ๗ วันบ้าง ๑๐ วันบ้าง เพื่อฝึกปฏิบัติศาสนกิจฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ
เพื่อแผ่ ความอดทน ความกระตือรือร้น ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากับโรงเรียนวัดโคกกลอย
ครอบครัวใช้สอื่ แหล่งเรียนรู้ ได้จดั ห้องสมุดในบ้านเพือ่ ให้ลกู ได้คน้ คว้ามีบริเวณรอบ ๆ บ้านให้ลกู ๆ ได้วงิ่ เล่น
และท�ำกิจกรรม มีทุ่งนาบริเวณใกล้บ้านที่ให้ลูก ๆ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ใช้หนังสือเรียนซึ่งใช้หนังสือเรียนแบบ
เดียวกันกับโรงเรียนของรัฐใช้ แบบฝึก เอกสารแผ่นพับและหนังสืออ่านเพิม่ เติม แผ่นซีดี คอมพิวเตอร์ส�ำหรับค้นหาความรู้
และฝึกปฏิบัติ เช่นรายวิชาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ อยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ซึ่งครอบครัวจะเน้นให้ลูกเรียนรู้จากการ
อ่านหนังสือมากกว่า  เป็นการปลูกฝังให้ลุกรักการอ่าน ประเภทหนังสือที่อ่าน เช่น วิทยาศาสตร์ เกร็ดความรู้สมุนไพร
ประวัติศาสตร์อิสลาม เป็นต้น ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว เล่าให้ฟังและเขียนสรุป
นอกจากนีส้ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและโรงเรียนในระบบ เช่น โรงเรียนวัดโคกกลอย ได้สนับสนุน หนังสือเรียน
และสื่อการเรียน เช่น บัตรค�ำ  บัตรภาพ วิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากพ่อเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น
การก่ออิฐจากผู้ประกอบอาชีพในหมู่บ้าน เช่น การท�ำนา เลี้ยงวัว ปลูกผัก ขายของ เป็นต้น
ใช้วิธีการวัดและประเมินตามแนวทางของ สพฐ. มีการวัดความก้าวหน้าของลูก จะประเมิน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสังเกตการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน เช่น งานประดิษฐ์ การเขียนสรุป
การเล่าเรือ่ ง ร่องรอยหลักฐาน ภาพถ่าย มีการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบในกลุม่ สาระต่าง ๆ มีการก�ำหนดสัดส่วนคะแนน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น ๘๐ : ๒๐ รวม ๑๐๐ คะแนน การประเมินระหว่างเรียนจะประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน
เพื่อสะท้อนผล ให้ลูกได้พัฒนาตนเองและแก้ไขในสิ่งที่ผิด ส่วนการประเมินเพื่อตัดสินเลื่อนชั้น จะประเมินปีละ ๑ ครั้ง
โดยประเมินร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และประเมินร่วมกับบ้านเรียนอื่น ๆ โดยส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ก�ำหนดวันเวลาและสถานทีท่ �ำการประเมินสะท้อนผลการสอบ โดยการชีแ้ จงให้รบั ทราบแล้วให้ปรับปรุง
มีการจัดท�ำแฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มชิ้นงาน ภาพถ่าย ผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้นเอง
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะสังเกตพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพาะ
การปฏิบัติศาสนกิจ การช่วยเหลือพ่อแม่ การช่วยเหลือตนเองและสังคม การมีจิตอาสา  เป็นต้น หากพบพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์จะอบรมสั่งสอนลูกทันที่เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การก�ำหนดเกณฑ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จะก�ำหนดเกณฑ์ ผ่าน ไม่ผา่ น ดี ดีเยีย่ ม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนจะให้ลกู ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรมบ�ำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน จะสังเกตจากความกระตือรือร้น การมีจิตอาสา  รวมทั้งพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เป็นผลจาก
การอยู่ร่วมกันในค่าย ดูภาพถ่ายร่วมกิจกรรม และร่องรอยการปฏิบัติ
นอกจากนี้บ้านเรียนโต๊ะสะเล่ ยังให้ลูกทดสอบ NT ชั้น ป.๓ ณ โรงเรียนวัดโคกกลอย ผลการทดสอบอยู่ใน
ระดับน่าพอใจ เฉลี่ยมากว่าร้อยละ ๕๐ เหตุผลที่ให้ลูกเข้าสอบ เพราะต้องทราบความสามารถของลูก และมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียนตนเอง และครอบครัวจัดท�ำเอกสารเพือ่ รายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค
และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนปีละ ๑ ครั้ง ส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีการออกนิเทศบ้านเรียนภาคเรียนละครั้ง
เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ความภาคภูมิใจของครอบครัว ลูกได้ปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจ�ำวันตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องตามระดับชั้น และคิดเลขเป็น คะแนน NT เกินร้อยละ ๕๐ สามารถช่วยเหลือตัวเอง
มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา  และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ๒ ให้การดูแล ส่งเสริม
สนับสนุน โรงเรียนวัดโคกกลอยให้ค�ำแนะน�ำแบบกัลยาณมิตรและ สร้างโอกาสลูกได้แสดงความสามารถร่วมกับนักเรียน
ในระบบโรงเรียน
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๘ ครอบครัวณัฐฆีมิณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
“ต้องการสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับลูก คือมี
ความสุขในสิง่ ทีท่ �ำในทุก ๆ วัน ไม่เหนือ่ ยหน่ายในการเรียนเห็นการศึกษา
เป็นเรือ่ งน่าเบือ่ ปัญหาระยะยาวในการศึกษาในระบบคือการหมดไฟใน
วัยรุ่นซึ่งจะเป็นที่มาของปัญหาวัยรุ่นจ�ำนวนมากเพราะเมื่อเด็กหมดไฟ
ในการเรียนเนื่องจากถูกกดดันทางการเรียนตั้งแต่เด็กท�ำให้เหนื่อยล้า
ต่อการเรียนหันไปสนใจสิ่งที่ไม่ใช่การเรียนครอบครัวเล็งเห็นปัญหา
นี้จึงหันมาจัดการศึกษาที่จะเพิ่มไฟในตัวเด็กให้เด็กมีแรงกระตุ้นที่จะ
อยากเรียนอะไรใหม่ ๆ ทุกวันในอนาคตครอบครัวจะศึกษาศักยภาพ
ของลูกและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและจะปลูกฝังคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตงั้ แต่เยาว์วยั ” เป็นจุดมุง่ หมายของการจัด
การศึกษาของครอบครัวณัฐฆีมิณ
ครอบครัวณัฐฆีมณ
ิ มีบดิ าคือนายฌาฆีภตั ฐ์ เพชรคง วุฒทิ างการศึกษาปริญญาตรี อายุ ๓๖ ปี มารดานางสาวภัสสร์กติ ติ์
ไวยานนท์ วุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี อายุ ๓๕ ปีอาชีพ ครู สอนพิเศษศิลปะ ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษา
โดยครอบครัวให้กบั เด็กชายณัฐฆีมณ
ิ เพชรคง ระดับก่อนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปัจจุบนั อยูช่ นั้ อนุบาล
๑ ด้วยเหตุผลของครอบครัวมีความเชื่อเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างให้เกิดได้ในวัยแรกเกิดจนถึง ๗ ขวบ
และจะลดลงเรือ่ ย ๆ ตามวัย การศึกษา ในระบบ ไม่มกี ลไกในการพัฒนาเรือ่ งนี้ และไม่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ แต่การศึกษาในระบบเน้นให้เด็กมีระเบียบวินยั ให้เด็กเชือ่ ฟัง ว่านอนสอนง่าย เร่งรีบอ่าน เขียน ซึง่ ครอบครัว
มองว่าเป็นตัวท�ำลายความคิดสร้างสรรค์ เช่นการศึกษาในระบบเน้นให้เด็กอยู่ในห้องเรียน ไม่ได้สัมผัสธรรมชาติ
ตามทีค่ วรจะเป็น และจากประสบการณ์ในการสังเกตนักเรียนศิลปะพบว่าเด็กทีอ่ ยูน่ อกกรอบจะมีแรงกระตุน้ และทัศนคติ
เชิงสร้างสรรค์ได้มากกว่าและรู้เป้าหมายอนาคตตนเองได้ชัดเจนกว่า
แผนการจัดการศึกษา ครอบครัวได้ศึกษาตัวอย่างของแผนฯที่ได้รับอนุญาตแล้ว จากอินเตอร์เน็ทโดยจัด
ท�ำเป็นแผนกลุ่มประสบการณ์ และเสนอให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ข้อเสนอแนะก่อนน�ำไปปรับใช้ รูปแบบ
การจัดการศึกษาจัดแบบครอบครัวเดีย่ ว การจัดกลุม่ สาระการเรียนรู้ ปรับรูปแบบวิธกี ารน�ำมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ด้านร่างกาย ๒) ด้านภาษา ๓) ด้านศิลปะ
และดนตรี ๔) การใช้ชีวิตและความคิดสร้างสรรค์
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ บิดาและมารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้ลูกเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดหาหรือจ้าง
ครูพิเศษบ้าง และยังมีคุณปู่คุณย่าคอยดูแล เนื่องจากลูกยังเด็กจึงยังมองไม่แน่ชัดว่าลูก มีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษ
ครอบครัวเน้นกระบวนการเรียนรูท้ เี่ ป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มเี ทคโนโลยี ทีท่ �ำลายศักยภาพเด็ก ใช้ของเล่นทีไ่ ม่ส�ำเร็จรูป
แต่เป็นของธรรมดาที่เด็กสามารถสร้างจินตนาการเองได้ตามต้องการ เช่น การเรียนศิลปะใช้เพียง ๓ สี คือ แดง เหลือง
น�้ำเงิน ซึ่งเป็นแม่สีที่เด็กจะเกิดการเรียนรู้เองว่าถ้าต้องการสีส้มต้องผสมอย่างไร เมื่อพบว่าลูกสนใจด้านศิลปะก็ส่งเสริม
ให้วาดตามจินตนาการ พ่อแม่ ใช้หนังสือนิทานเป็นหลักในการเรียนรู้ และไม่ยดั เหยียดเนือ้ หาสาระให้ทอ่ ง เพราะจะท�ำลาย
ความคิดสร้างสรรค์เด็กได้ ไม่ก�ำหนดตารางการเรียนรู้ในแต่ละวันแต่ให้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติและตามสภาพแวดล้อม
ในครอบครัว
การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ครอบครัวเน้น
ห้องเรียนธรรมชาติ ที่บ้านมีห้องเรียนส�ำหรับนักเรียนที่มาเรียนศิลปะ ลูกก็สามารถเข้ามานั่งท�ำอะไรได้หากต้องการ
รอบบ้านจะมีสวนผัก เล้าเป็ด ไก่ ครอบครัวจะมีหนังสือนิทานจ�ำนวนมาก มีหนังสือส�ำหรับวาดภาพระบายสี มีแบบฝึก
การพัฒนากล้ามเนือ้ มีซดี ภี าษาไว้ทบี่ า้ นและประจ�ำรถเพือ่ ให้ลกู เรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ จะไม่นยิ มให้ลกู ดูโทรทัศน์
เล่นโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ ลูกเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตร่วมกับปู่ย่าได้ตลอดเช่น ช่วยเก็บผัก ล้างผัก เรียงผัก ช่วยเก็บ
ไข่ไก่ เป็ดและห่าน ทั้งครอบครัวท�ำกิจกรรมนอกบ้านบ่อยมาก เช่น น�ำลูกไปแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสถานที่อื่น ๆ เช่น
พิพิธภัณฑ์เตาถ่านโบราณและแหล่งศิลปะภาคใต้ที่จังหวัดตรัง สวนผัก น�้ำตก ทะเล และตลาดใกล้บ้าน เป็นต้น
การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน ผู้ปกครองใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม รวบรวมแฟ้มผลงาน
เก็บชิ้นงาน และบันทึกกิจกรรมในรูปแบบคลิปวีดีโอ เพื่อให้ลูกภูมิใจในพัฒนาการของตนเอง มีการชื่นชมผลงานและให้
ก�ำลังใจในพัฒนาการของลูกอย่างสมำ�่ เสมอ ครอบครัวได้จดั ท�ำเอกสารเพือ่ รายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค
และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีการศึกษาให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
และร่วมจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนร่วมกับบ้านเรียนอื่น ๆ ตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด
ความความภาคภู มิ ใจของครอบครั ว ด้ า นผู ้ ป กครอง-สามารถปลดล็ อ คตั ว เองจากสั ง คมส่ ว นใหญ่
ไม่กระตือรือร้นที่จะให้ลูกแข่งขันกับคนอื่น ไม่ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกเหนือกว่าหรือเก่งกว่าคนอื่น ให้มองคนอื่นเท่าเทียมกัน
ไม่ใช้การศึกษามาแบ่งชัน้ วรรณะ จึงส่งผลให้ลกู ไม่รสู้ กึ ถูกกดดัน ด้านของลูก เด็กมีความสุขทุกวันไม่เหนือ่ ยล้ากับการเรียน
ปัญหา/อุปสรรค ครอบครัวต้องทุม่ เทเวลาให้กบั ลูก ท�ำให้โอกาสการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจช้าลง ข้อเสนอแนะ
ต้องการให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบให้โอกาสครอบครัวได้สะท้อนการด�ำเนินงานอย่างอิสระ ไม่ควรน�ำมาตรฐานการประกัน
ภายในมาเป็นกรอบ สร้างภาระให้ครอบครัวต้องรายงานมากนัก
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๙ ครอบครัวเฏ กฤติกานต์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

“โรงเรียนที่มุ่งเน้นการให้การศึกษาในแนวทางเดียวกันไม่สามารถตอบโจทย์ในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนได้
เป็นการมุง่ เน้นการผลิตทรัพยากรมนุษย์เชิงปริมาณเพือ่ ป้อนเข้าสูร่ ะบบอุตสาหกรรม การกระจาย และจัดสรรทรัพยากร
ถูกจัดสรรในสังคมย่อย หรือการจัดการแบบพึ่งตนเอง ท�ำให้ระบบโรงเรียนไม่ใช่ค�ำตอบส�ำหรับการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน” เป็นเหตุผลในการจัดการศึกษา ของครอบครัว เฏ กฤติกานต์ นอกจากนี้คุณแม่ของเด็กชายเฏ กฤติกานต์
คือนางสาวจริญญา กฤติกานต์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุ ๓๕ ปี อาชีพผู้อ�ำนวยการสมาคมจิตอาสา ยังกล่าวเพิ่มเติม
อีกว่าการศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการตอบโจทย์การศึกษาของสังคมอุตสาหกรรมและทุนนิยม ทีม่ งุ่ เน้นการผลิต และ
แบ่งหน้าที่ของมนุษย์ในสังคมอย่างชัดเจน มีแนวคิดให้แรงงานเป็นต้นทุนของสังคมที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลิต พ่อแม่
มีหน้าที่ ในการประกอบสัมมาอาชีพ ท�ำให้สังคมต้องสร้างโรงเรียนขึ้น เพื่อดูแลบุตรหลานด้วยภารกิจของพ่อแม่ ที่ไม่มี
เวลาในการเลีย้ งดู ให้การศึกษา ปัจจุบนั สังคมโลกก้าวสูย่ คุ แห่งแนวคิดสมัยใหม่หรือ Post Modern ทีล่ ดการผลิตเพือ่ ป้อน
เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม เพราะผลกระทบลดลงอย่างต่อเนื่องของทรัพยากร และมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุหรือตัวแปร
ส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของการจัดการศึกษา เมื่อสังคมโลกมุ่งเน้นการผลิตเพียงเพื่อให้สามารถด�ำรงอยู่
และระบบสังคมเริ่มมีความแตกแยกทางความคิดมากกว่าการปฏิบัติตามแนวคิดกระแสหลัก ท�ำให้ระบบโรงเรียน หรือ
การมองเด็กเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของสังคมนั้นเปลี่ยนไป
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของครอบครัว ใช้แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ หมวด ๔ มาตรา ๒๓ มีหลักการและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของลูก โดยยึดตามจุดมุ่งหมาย สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
แผนการจัดการศึกษา ครอบครัวได้จัดท�ำเองเพื่อให้เหมาะกับลูก ได้ศึกษาจากตัวอย่างของแผนฯ ที่ได้รับ
อนุญาตให้เปิดการจัดการศึกษา  โดยการท�ำร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ สือ่ ต่าง ๆ แล้วน�ำมาประมวลความคิดเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของบ้านเรียนตนเอง โดยการ
เสนอแนะของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเด็กชายเฏ กฤติกานต์ มีความสนใจ ด้านคณิตศาสตร์ ดนตรี Program
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ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาในระดับชั้น ป.๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รูปแบบการจัดการศึกษา จัดแบบครอบครัว
เดี่ยว แต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ โดยมีเหตุผลเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประหยัด
ค่าใช้จา่ ยและงบประมาณเกิดการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างคนในครอบครัว การจัดกลุม่ สาระการเรียนรู้ ปรับรูปแบบ
วิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่ม
การท�ำความเข้าใจตนเอง ประกอบด้วย ปรัชญา Philosophy ดนตรี Music ความคิดสร้างสรรค์ Creative ๒) กลุ่มการ
ท�ำความเข้าใจสังคม ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ Mathematic แนวคิดการเป็น พลเมืองโลก Global citizen Idea and
Skills ภาษาไทย Thai ภาษาต่างประเทศ Foreign language และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
กระบวนการจัดการเรียนรู้ บิดา มารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้ลูก และจัดหาครูพิเศษสอนในบางสาระ
วิชา เช่น วิชาดนตรีไทย ดนตรีสากล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ก็จะมีญาติ ๆ ที่มีอาชีพและมีความสามารถ
ประสบการณ์อนื่ ๆ มาช่วยสอน กระบวนการและวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนตามความสนใจและความถนัด และความ
สามารถเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว เช่น เน้นวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษา 
ทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเป็นต้น
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดฯ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยการบูรณาการกับกิจกรรมของครอบครัวที่จัดให้กับผู้เรียน เช่น
- กิจกรรมค่ายอาสาสมัครนานาชาติด้านสันติภาพ Peace Village Camp
- กิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม
- การปลูกและดูแลต้นไม้ การใช้ชีวิตเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การสร้างนวัตกรรมเพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์
- กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ครอบครัวใช้วิธีการจัดตารางการเรียนรู้ตลอดภาคการศึกษา  และปรับเปลี่ยนตารางตามความเหมาะสม
กับบริบทตามสภาพของครอบครัว เนื่องจากครอบครัวจัดค่ายอาสาสมัครนานาชาติ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปรับ
หรือเปลี่ยนแปลงตารางการเรียนรู้ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

55

แหล่งเรียนรู้
ภายในจังหวัด

ที่

แหล่งเรียนรู้

๑

สมาคมจิตอาสา (Volunteer Spirit
Association : VSA Thailand)
ส�ำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้องสมุดประชาชน
- อ�ำเภอคลองหอยโข่ง
- อ�ำเภอหาดใหญ่
อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (TK Park)

๒
๓
๔

การเรียนรู้

หมายเหตุ

๑. Inter Cutral and Language
๒. Global Citizens
การค้นคว้าและสืบค้นต่าง ๆ
การค้นคว้าและสืบค้นต่าง ๆ
การเรียนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สังคม
และการค้นคว้าและสืบค้นต่าง ๆ
การเรียนรู้ด้านดนตรี

๕ โรงเรียนชาลีการดนตรี มหาวิทยาลัย
		 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๖ ศูนย์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สงขลานครินทร์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นเวที
การแสดงดนตรี
๗ Robot Child Center อ.หาดใหญ่
Programming and coding by
		
Lego Education
๘ Inratsmi Homeschool อ.หาดใหญ่
การเรียนรู้เชิงสังคม
๙ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่
การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นเวที
การแสดงดนตรี
๑๐ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห
การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นเวที
การแสดงดนตรี
๑๑ วัดสมเด็จ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การเรียนรู้ทางศาสนาและฝึกสมาธิ เรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัคร
นานาชาติ VSA
Thailand
๑๒ สนามกีฬากลางจิระนคร
การออกก�ำลังกาย และร่วมกิจกรรม
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ต่าง ๆ เช่น เทศบาลบอลลูน
นานาชาติ
๑๓ หาดชลาทัศน์และหาดสมิหลา 
การพักผ่อนและท�ำกิจกรรม
อ.เมือง จ.สงขลา
เชิงสังคม
๑๔ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ การออกก�ำลังกายจักรยาน
จ.สงขลา
๑๕ โรงเรียนวัดเขากลอย ต.ท่าข้าม
เรียนรู้การการศึกษาในระบบอย่าง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป็นทางการ
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ที่
แหล่งเรียนรู้
ภายในจังหวัด
(ต่อ)

แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ภายใน
ประเทศ

แหล่งเรียนรู้
ต่างประเทศ

แหล่งเรียนรู้

๑๖ โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า
อ.หาดใหญ่
๑๗ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
กุลกันยา อ.หาดใหญ่
๑๘ สุสานบรรพบุรุษบ้านพรุ อ.หาดใหญ่
๑๙ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
๒๐ โรงเรียนบ้านดินนา อ.คลองพน
จ.กระบี่
๒๑ โฮมเสย์บ้านแม่ค�ำป้อ อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
๒๒ Peace Village โคราช
๒๓ ห้องสมุดประจ�ำเมือง เมือง Izola
ประเทศสโลเวเนีย
๒๔ ศูนย์เรียนรู้ประจ�ำเมือง Izola
ประเทศสโลเวเนีย
๒๕ พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาฮานอย
ประเทศเวียดนาม

๒๖ ศูนย์การเรียนรู้เยาวชน ฮานอย
ประเทศเวียดนาม

๒๗ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Museum
Purbakala Sangiran Indonesia

๒๘ Multi Learning Center Krakow,
Polan

การเรียนรู้

หมายเหตุ

กิจกรรมดิจิตอลเด็กดี

จัดโดยกลุ่มผู้รับทุน
สสส.
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับ เรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กับอาสาสมัคร นานาชาติ VSA
นานาชาติในหัวข้อ “Global Citizens” Thailand
เรียนรู้การสืบสานประเพณีครอบครัว
เรื่องแมลงและป่าไม้
เรียนรู้การศึกษาในระบบอย่างเป็น
ทางการ
Inter Cutural Learning
Inter Cutural Learning
การค้นคว้าและสืบค้นต่าง ๆ
กิจกรรมบทบาทสมมติเรื่องคุณค่า 
ในการประชุมนานาชาติโครงการ
Youth in Action for Sustainable
Development Goal
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์
ประเทศเวียดนาม

เรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าร่วม
โครงการจาก
VSA Thailand
เดินทางร่วมกับผู้จัด
การศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
อาสาสมัครเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย
เรียนรู้การใช้ชีวิตประจ�ำวันและการ เดินทางร่วมกับผู้จัด
เรียนรู้โดยทั่วไปของเยาวชนฮานอย การศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
อาสาสมัครเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย
เรียนรู้ถิ่นก�ำเนิดของมนุษย์โลก
เดินทางร่วมกับผู้จัด
มนุษย์ชวา และวัฒนธรรมชวา 
การศึกษา ในการประชุม
โบราณสถาน Borobudur
คณะกรรมการเครือข่าย
อาสาสมัครเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
Go-Pro, Programming Education
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การจัดจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ จัดเป็นมุมประสบการณ์ จ�ำลองห้องเรียน ใช้แหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดใช้สอื่ หนังสือ เอกสาร
คอมพิวเตอร์ สื่อทางไกล เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในการสืบค้นและเรียนรู้ มีการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ
ครอบครัวใช้การประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น สังเกตและจดบันทึก ซักถาม
และสัมภาษณ์ ประเมินผู้เรียนจาบุคคลภายนอก เพื่อเลือกใช้เครื่องมือในการประเมินตามความเหมาะสมเพื่อประเมิน
ผลคุณภาพการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินผลการจบระดับชั้น
ครอบครัวจัดการศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมผลงานและร่องรอยการเรียนรู้ เพื่อจัดท�ำ
รายงานผลการจัดการศึกษาปีละ ๑ ครั้ง โดยครอบครัวร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินผลตามสภาพจริง
ทีแ่ สดงถึงศักยภาพทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียนตามกลุม่ เป้าหมายการเรียนรูจ้ ากหลักฐานและร่องรอย โดยใช้เกณฑ์ผา่ น/ไม่ผา่ น
ในระดับผลการเรียน ก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง การน�ำผลที่ได้
จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อน ให้ผเู้ รียนเพือ่ ทราบโดยใช้วธิ กี ารพูดคุยและแลกเปลีย่ นกับผูเ้ รียนตลอดเวลา
เพื่อประเมินผู้เรียนและแจ้ง ให้ทราบ และน�ำมาปรับเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ความส�ำเร็จ/ความภาคภูมิใจของครอบครัว ได้แก่
๑. กิจกรรมเพื่อสาธารณะและจิตอาสา 
- การแสดงเดี่ยวเปียโน เวทีจิตอาสา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การแสดงเดี่ยวเปียโน งานคลองแหร่วมใจอาลัยพ่อ วัดคลองแห
- การแสดงดนตรีเด็กเล็กในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. ได้รับประกาศนียบัตร ต่าง ๆ เช่น Computer Science ประกาศนียบัตรการเขียนโปรแกรมส�ำหรับ
เด็กจาก Code.org Seattle WA ประเทศ สหรัฐอเมริกา ทั้งหมด ๓ ประเภท ได้แก่ Hour of Code, Hour of Code
(Minecraft), Course 1 Computer Science และประกาศนียบัตร ค่ายสอนศิลป์
๓. ได้เข้าชมห้องนักบิน จากสายการบิน Lufthansa เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ จากเส้นทาง Frankfurt-Krakow
ปัญหา/อุปสรรค
๑. ด้านสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยของหน่วยงานภาครัฐ
๒. ด้านการจัดท�ำ/วางแผนการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างบ้านเรียนและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๓. ด้านเครื่องมือสื่อสารระหว่างบ้านเรียนและส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษา 
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการเก็บร่องรอยการเรียนรูต้ ามแผนการศึกษาของบ้านเรียนเพือ่ ความสะดวก
ในการเรียนใช้ข้อมูลประกอบการวัดและประเมินผลของแต่ละภาคเรียน
๒. ควรมีการจัดท�ำแผนหรือปฏิทินการติดตามระหว่างบ้านเรียนและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ควรใช้เครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านเรียนและส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เช่น E-mail line
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๑๐ ครอบครัวพานิชภักดิ์
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ครอบครัวพานิชภักดิ์ จัดการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑
ป ี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๓ แ ล ะ ๒ ๕ ๕ ๙ จ�ำ น ว น ค น ที่ ๑
เด็กหญิงพลอยธัญญา  ยินดีรัก พานิชภักดิ์ ปัจจุบันก�ำลังเรียนอยู่
ภาคเรียนที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ มีความถนัดและสนใจใน
ทักษะด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารเช่นทักษะการถ่ายภาพนิ่ง
การเล่ า เรื่ อ ง การตั ด ต่ อ วี ดี โ อ มี ค วามสนใจด้ า นดนตรี แ ละงาน
ศิลปะ คนที่ ๒ เด็กชายภิภพ จิตรเจริญ พานิชภักดิ์ ประถมศึกษา
ปี ที่ ๑ ภาคเรี ย นที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา  ๒๕๕๙ มี ค วามสนในความ
ถนัดทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาศาสาตร์ และสนใจทางด้านเทคโนโลยี (การประดิษฐ์ การสร้างหุ่นยนต์)
บิดา/มารดา  จัดการศึกษาโดยบิดา  นายภิภพ พานิชภักดิ์ มารดานางจารุภา  นิชภักดิ์ วุฒิทางการศึกษา  ปริญญาเอก
อายุ ๔๒ ปี อาชีพ นักวิจัยอิสระ และเป็นแม่บ้าน
มูลเหตุในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัวพานิชภักดิ์ คุณพ่อประกอบอาชีพนักข่าวอิสระ
ท�ำสารคดีเพื่อส่งขายให้กับสื่อประเภทโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และมีอาชีพเสริมคือเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ส่วนคุณแม่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยมีอาชีพเป็นนักวิจัย
อิสระ ดังนั้นครอบครัวนี้มีวิถีชีวิตที่มีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาและเนื่องจากเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งพ่อแม่ต้องดูแลลูก
ทัง้ ๒ คนไปพร้อม ๆ กับการท�ำงานด้วย โดยลูกคนโตเป็นผูห้ ญิงก�ำลังเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ ๒ ส่วนลูกคนเล็ก
เป็นชายก�ำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ดังนั้นมูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของครัวนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทั้ง ๒ คนได้เดินทางไปท�ำงานกับพ่อแม่
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของพ่อคือการเป็นนักข่าวอิสระและต้องการให้ลูก ๆ ได้ใช้บริบทต่าง ๆ ที่พ่อไปท�ำงานให้เป็น
การเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของลูก ๆ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวพานิชภักดิ์ คืออยากให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข ใฝ่เรียนรู้
มีทกั ษะชีวติ และมีจติ สาธารณะอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทีม่ าของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในช่วงแรก ๆ ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้ศกึ ษาการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาจากครอบครัวทีเ่ คยจัดมาก่อน
ต่อมาได้ร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเพื่อร่วมกันจัดท�ำแผนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ซึ่งแผนฯ ในช่วงแรก ๆ ได้จัดท�ำเป็นแผนแบบช่วงชั้น ต่อมาครอบครัวนี้ได้เปลี่ยนมาจัดท�ำเป็นกลุ่มประสบการณ์ซึ่งเน้น
ทักษะชีวิตและทักษะทางวิชาชีพผู้สื่อข่าว
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รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดีย่ ว ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือกลุม่
ครอบครัวอื่น ๆ โดยมีเหตุผลเนื่องจากอาชีพและวิถีชีวิตของครอบครัวต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาดังนั้นครอบครัว
จึงจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดีย่ วไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว อืน่ ๆ แต่มบี างครัง้ ถ้าไปท�ำสารคดี
ข่าวในพื้นที่ ๆ มีเครือข่ายบ้านเรียนอยู่ด้วยทางครอบครัวนี้ก็ได้ไปเยี่ยมครอบครัวอื่น ๆ ด้วยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการ/วิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้ครอบครัวจัดเป็น ๕ กลุม่ จ�ำนวน ๕ กลุม่ ได้แก่ ๑) กลุม่ ความรูเ้ กีย่ วกับ
ตนเอง ๒) กลุ่มประสบการณ์นิเทศศาสตร์ ๓) กลุ่มประสบการณ์ทักษะชีวิต ๔) กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สู่อาชีพ
๕) กลุ่มความรู้ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนเช่น ผู้เรียน
สนใจเรื่องดนตรี ศิลปะ พ่อแม่จะจัดหาวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ในการตอบสนองความสนใจของผู้เรียน จัดตามความถนัด
โดยจัดการเรียนรูต้ ามความถนัดของพ่อ เช่น ในด้านการท�ำข่าวสารคดี โดยพ่อจะส่งผ่านความถนัดในด้านดังกล่าวให้แก่ผเู้ รียน
โดยฝึกให้ผู้เรียนใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการท�ำข่าว การฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์และสถานที่นอกบ้านเป็นต้น
จัดตามความสามารถของผู้เรียนโดยผู้เรียนทั้ง ๒ คนมีความสามารถที่หลากหลาย พ่อแม่จะคอยสังเกตและติดตาม
โดยพ่อแม่จะจัดการเรียนรูต้ ามความสามารถของผูเ้ รียนโดยอิงกับบริบทและสิง่ แวดล้อม กระบวนการ ผูจ้ ดั ได้มงุ่ เน้นการจัด
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายเช่นจัดการเรียนรูก้ จิ กรรมกูภ้ ยั การช่วยเหลือผูข้ าดโอกาสต่าง ๆ
นอกจากนี้ผู้เรียนมีความสนใจในกิจกรรมการช่วยเหลือคนพิการทางสายตาและใช้ความสามารถทางการผลิตข่าวสาร
คดีมาถ่ายทอดให้สาธารณชนทราบ ผู้จัดไม่ได้จัดท�ำตาราง การเรียนรู้ที่ก�ำหนดตายตัวแต่ผู้จัดจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดตารางกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวันโดยผู้จัดสอบถามความประสงค์ว่าแต่ละวันผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง ก็จะจัดหาวิทยากรหรือวัสดุอุปกรณ์มาจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และด้วยเหตุที่ครอบครัวต้อง
เดินทางเพื่อไปท�ำข่าวนอกสถานที่บ่อย ๆ เป็นเหตุผลส�ำคัญที่การจัดตารางเรียนต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของครอบครัวด้วย
ครอบครัวพานิชภักดิ์ได้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนจ�ำนวน ๒ ราย คือพี่สาวเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และน้องชายก�ำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยพี่สาวมีความสนใจทางด้านนิเทศศาสตร์โดยเน้นการจัดท�ำ
สื่ อ และมี ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารนอกจากนี้ ยั ง มี ค วามสนใจทางด้ า นดนตรี แ ละศิ ล ปะ ส่ ว นน้ อ งชายมี ค วามสนใจ
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีความสนใจในด้านการศึกษาสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
อีกด้วยในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้ง ๒ รายนั้นโดยผู้จัดเน้นการจัดการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มประสบการณ์
ซึ่งส่วนใหญ่พ่อแม่เป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเอง แต่บางกลุ่มประสบการณ์ที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษได้จัดหา
วิทยากรหรือเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่นผู้เรียนสนใจด้านนิเทศศาสตร์การท�ำข่าวสารคดี ก็จัดหาเครือข่าย
นักข่าวซึง่ เป็นเพือ่ นของผูจ้ ดั มาเป็นวิทยากรจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนและมีสว่ นร่วมในการวัดผลประเมินผลประสบการณ์
ในด้านดังกล่าวเป็นต้น
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การจัดการเรียนรู้ของครอบครัวนี้มีการเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย เนื่องจากเป็นครอบครัวนักข่าวสารคดีซึ่งครอบครัวต้องออกพื้นที่ถ่ายท�ำข่าวสารคดีในพื้นที่ต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ พืน้ ทีใ่ ดทีม่ เี ครือข่ายบ้านเรียนซึง่ ผูจ้ ดั มีขอ้ มูลดังกล่าวทางสือ่ และช่องทางทีใ่ ช้ในการติดต่อระหว่างครอบครัว
เช่นทาง Facebook, Line เป็นต้น ผู้จัดก็จะน�ำผู้เรียนไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวบ้านเรียนอื่น ๆ นอกจากนี้
ผูจ้ ดั ยังได้น�ำผูเ้ รียนไปเรียนรูก้ บั สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ ต่าง ๆ ในช่วงทีเ่ ดินทางไปถ่ายท�ำข่าวสารคดีในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ อีกด้วย
มีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกบ้าน ครอบครัวบ้านพานิชภักดิ์ ได้จดั บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกบ้าน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย เช่นมุมหนังสือ มุมการวางวัสดุ
อุปกรณ์ด้านการถ่ายท�ำข่าวสารคดีเช่นกล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการฝึกให้ผู้เรียนตัดต่อภาพ มุมฝึก
ด้านศิลปะ มุมดนตรีซึ่งมีเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงให้ผู้เรียนได้ฝึกการร้องเพลง นอกจากนี้ยังมีห้องครัวให้ผู้เรียนได้ฝึก
การท�ำอาหารอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่ผู้เรียนซึ่งเป็นลูกคนโตของผู้จัดจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในบ้าน ส่วนลูกคนเล็กชอบเรียนรู้
นอกบ้านเป็นหลัก ครอบครัวได้จดั สภาพแวดล้อมนอกบ้านให้มคี วามร่มรืน่ มีการปลูกไม้ยนื ต้น ผลไม้ ไม้ดอกและ ไม้ประดับ
และมีมุมส�ำหรับนั่งพักผ่อนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนที่เป็นลูกคนเล็กก�ำลังเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ชอบการเรียนรู้ในเชิงธรรมชาติและสนใจศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในบริเวณนอกบ้านเช่นสนใจธรรมชาติของผีเสื้อ
ตลอดจนสัตว์ป่าที่มากินผลไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านเช่นกระรอก กระแตและนกชนิดต่าง ๆ
ครอบครัวได้มีการใช้สื่อ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ สื่อทางไกล เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
อย่างหลากหลาย เช่น หนังสือ มีหลากหลายประเภทซึ่งผู้จัดใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเช่น
คู่มือ บทความ สารคดี เป็นต้น และหนังสือที่ให้ผู้เรียนใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองให้ความสนใจเช่นหนังสือที่
มีเนื้อหาในด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร คู่มือการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายวีดีโอหรือภาพนิ่ง หนังสือที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
ศิลปะ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ ผู้จัดจัดให้มีทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา ไอแพ็ดเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
เป็นเครื่องมือในการสืบค้นและเรียนรู้ในด้านที่ตนเองให้ความสนใจและใช้เป็นแหล่งสืบค้นเพื่อหาข้อมูลหรือองค์ความรู้
ในการถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งผู้เรียนทั้ง ๒ คนมีทักษะและความช�ำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้จัดได้ฝึกให้ผู้เรียนทั้ง ๒ คนได้ใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์
มือถืออย่างหลากหลายนอกจากใช้ในการติดต่อสื่อสารกับครอบแล้วยังใช้ในการถ่ายท�ำคลิปสารคดีในประเด็นที่ผู้เรียน
ให้ความสนใจ เช่น ประเด็นการให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางหู การให้อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น และผู้จัดฝึกให้ผู้เรียน
สามารถอัฟโหลดข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางสือ่ ออนไลน์ เช่น YouTube Facebook Line IG ด้วยตนเอง ครอบครัวพานิชภักดิ์
มีการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ การเรียนรู้จากสื่อบุคคล ครอบครัวได้น�ำ
ผูเ้ รียนไปเรียนรูจ้ ากผูร้ ว่ มจัดการเรียนรูต้ ามสนใจของผูเ้ รียนเช่นผูเ้ รียนมีความสนใจในด้านนิเทศศาสตร์การท�ำข่าวสารคดี
ดังนั้นครอบครัวจึงเชิญบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์การท�ำข่าวสารคดีจากสื่อมาร่วมจัดการเรียนรู้และ
ร่วมวัดผลประเมินผลผู้เรียน การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งครอบครัวนี้มีอาชีพ
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เป็นนักข่าวอิสระมีความสามารถด้านการท�ำข่าวสารคดีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น มิติ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มิติด้านอาชีพของคนในชุมชนเป็นต้น ดังนั้นผู้เรียนจึงได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ
การวั ด ผลประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ของผู ้ เรี ย นตามแผนฯ ซึ่ ง จั ด เป็ น กลุ ่ ม ประสบการณ์ นั้ น ผู ้ จั ด
และวิ ท ยากรหรื อ ผู ้ ร ่ ว มจั ด มุ ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย ได้ แ ก่
กลุ่มประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ผู้จัดใช้วิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้ด้วยการซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ให้อธิบายความรู้เกี่ยวกับตนเองตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน โดยเครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนกลุ่มประสบการณ์นี้ คือแบบบันทึกผลการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความรู้เกี่ยวกับตนเองในประเด็นต่าง ๆ และแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน กลุ่มประสบการณ์นิเทศศาสตร์
ผูจ้ ดั ได้รว่ มกับเครือข่ายวิชาชีพนักข่าวเป็นผูร้ ว่ มจัดการเรียนรู้ ในด้านนีใ้ ห้แก่ผเู้ รียนและมีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผล
ความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยใช้วิธีการสังเกตและประเมินการฝึกปฏิบัติจริง ในภาคสนามเช่นการท�ำข่าวสารคดี
การพูดสื่อความในเชิงข่าว การใช้อุปกรณ์ในการท�ำข่าวเช่นการใช้กล้องถ่ายภาพ การใช้กล้องถ่ายวีดีโอ การตัดต่อวีดีโอ
การเขียนบทสคริปข่าวเป็นต้น โดยเครื่องมือที่ผู้จัดและเครือข่ายผู้ร่วมจัดใช้วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน
กลุ่มประสบการณ์นี้ คือแบบสังเกตและแบบประเมิน กลุ่มประสบการณ์ทักษะชีวิต ใช้วิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้
ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้อธิบายความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน โดยเครื่องมือที่ผู้จัดใช้วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนกลุ่มประสบการณ์นี้ คือแบบบันทึก
ผลการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนในประเด็นต่าง ๆ และแบบสังเกต
พฤติกรรมด้านทักษะชีวิตของผู้เรียน กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สู่อาชีพ วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนโดยใช้ วิธีการสังเกตและประเมินการฝึกทักษะการปฏิบัติจริงด้านอาชีพที่สนใจเช่นอาชีพนักข่าว อาชีพนักดนตรี
อาชีพน�ำเที่ยวเป็นต้น โดยเครื่องมือที่ผู้จัดใช้วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนกลุ่มประสบการณ์นี้ คือ
แบบสังเกตและแบบประเมินทักษะการปฏิบตั จิ ริงด้านอาชีพทีส่ นใจ กลุม่ ความรู้ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ) ผู้จัดวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยใช้วิธีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในกลุ่มความรู้ดังกล่าว
นอกจากนี้ผู้จัดได้ประเมินชิ้นงาน/ผลงานจากแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน โดยเครื่องมือที่ผู้จัดใช้วัดและประเมินผลความ
ก้าวหน้าของผู้เรียนกลุ่มประสบการณ์นี้ คือแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจและแบบประเมินชิ้นงานจากแฟ้มสะสมงาน
ของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้จัดวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยใช้วิธีการสังเกตและ
การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นต่าง ๆ ทีเ่ ป็นจุดเน้นของการจัดเช่นคุณลักษณะการมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น มีจิตสาธารณะเป็นต้น โดยเครื่องมือที่ผู้จัดใช้วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนด้านนี้
คือแบบสังเกตและแบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นของการจัดโดยครอบครัว
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้จัดวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยใช้วิธีการสังเกตและการประเมินด้าน
การจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ของผูเ้ รียนในสถานการณ์จริงเช่นการช่วยเหลือผูพ้ กิ ารทางสายตาเป็นต้น
โดยเครือ่ งมือทีผ่ จู้ ดั ใช้วดั และประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รียนด้านนีค้ อื แบบสังเกตและแบบประเมินด้านการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน
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มีการก�ำหนดระดับผลการวัดและประเมินกลุ่มประสบการณ์ทั้ง ๕ กลุ่มประสบการณ์และด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ไว้ที่ ๓ ระดับคือระดับดีเยีย่ ม ดี และพอใช้ ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนก�ำหนดไว้ ๒ ระดับคือผ่านและไม่ผา่ น
การก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนไว้ ๒ แบบคือแบบที่ ๑ ก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผล
เป็นแบบยืดหยุน่ กล่าวคือการวัดและประเมินผลตามสถานการณ์และสถานทีท่ ผี่ เู้ รียนติดตามครอบครัวไปปฏิบตั งิ านนอก
สถานที่และแบบที่ ๒ คือการก�ำหนดระยะเวลา ในการวัดและประเมินผลเป็นรายปีตามแผนฯ ที่ส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่
ผูจ้ ดั น�ำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อนให้ผเู้ รียนเพือ่ ทราบโดยผูเ้ รียนมีการปรับปรุงตนเองตามการสะท้อน
ผลของผู้จัดและน�ำมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนต่อไป ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้
อย่างหลากหลายเช่น การเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มประสบการณ์การนิเทศศาสตร์ ผู้เรียนเรียนรู้การท�ำข่าวสารคดี นอกสถานที่
ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยการเรียนรู้คือภาพถ่าย คลิปวีดีโอข่าวสารคดีที่ผู้เรียนถ่ายและตัดต่อเอง บันทึกการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียนเป็นต้น ส่วนการเรียนรู้กลุ่มประสบการณ์ในเชิงวิชาการผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยการเรียนรู้ในรูปแบบรายงาน
และแฟ้มสะสมงานรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มประสบการณ์ ผู้เรียนไม่ได้ทดสอบ NT/O-NET ด้วยเหตุผลเพราะผู้จัดไม่ได้
มุง่ เน้นจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนในเชิงวิชาการแต่มงุ่ เน้นในเชิงวิชาชีพซึง่ ไม่สอดคล้องกับการทดสอบดังกล่าว ผูจ้ ดั ได้จดั ท�ำ
รายงานการประเมินตนเองให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่
ความส�ำเร็จ/ความภาคภูมใิ จของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของครอบครัวพานิชภักดิ์ ด้านการบรรลุ
จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายของการจัดการศึกษา คืออยากให้ผเู้ รียนเป็นคนดีมคี วามสุข
ใฝ่เรียนรูม้ ที กั ษะชีวติ และมีจติ สาธารณะอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขและบรรลุในประเด็นด้านสัมพันธภาพ
ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว จากการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน มุมมองของผู้เรียนผู้เรียนมองความส�ำเร็จและความภาค
ภูมิใจของตนเองในประเด็นการได้เรียนรู้ร่วมกับครอบครัวและประเด็นได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเองส่งผลให้
ตนเองได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดทักษะชีวิต ทักษะทางอาชีพตามความต้องการของตนเองต่อไป
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคเพราะครอบครัวมีความพร้อมในการจัดผู้เรียน
มีความพร้อมในการเรียนรู้และได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและ
จากส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพังงา
ข้อเสนอแนะ ส�ำนักงานเขตพื้นที่ควรจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและควรจัดให้ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์
แก่ครอบครัวอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสนใจจะจัดการศึกษาโดยบ้านเรียนต่อไป ครอบครัว ทีจ่ ะจัดการศึกษาโดยบ้านเรียนนัน้ จะต้อง
ศึกษาวิธกี ารจัดจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีอ่ ย่างเข้าใจก่อนโดยตรวจสอบความประสงค์ของผูเ้ รียนเป็นหลักว่ามีความประสงค์
จะให้ครอบครัวจัดการศึกษาให้แก่ตนเอง โดยวิธนี หี้ รือไม่โดยอาจศึกษาจากเครือข่ายบ้านเรียนในพืน้ ทีเ่ ป็นข้อมูลประกอบ
ในการตัดสินใจด�ำเนินการจัดและเมือ่ ได้รบั อนุญาตให้จดั แล้วผูจ้ ดั ควรร่วมกับผูเ้ รียนในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันและ
ร่วมกันวัดผลประเมินผลการจัดเพือ่ ร่วมกันปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพทัง้ วิธกี ารจัดวิธกี ารวัดผลประเมินผลและผลการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้รับว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและจุดเน้นของการจัดหรือไม่
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๑๑ ครอบครัวรามัญอุดม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ครอบครั ว มอบหมายให้ นางสาววิ จิ ต ร รามั ญ อุ ด ม
เ ป ็ น จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ซึ่ ง มี ศั ก ดิ์ เ ป ็ น ย ่ า เริ่ ม จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ตั้ ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา  ๒๕๕๑ ให้ กั บ นายศั ก ดิ์ ศิ ล า
รามัญอุดม ก่อนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูเ้ รียนเคยเรียนทีโ่ รงเรียน
โคกกลอยวิทยา สพป.พังงา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ความสนใจ/
ความถนัดสนใจกับคอมพิวเตอร์ ดนตรี เหตุผลหรือมูลเหตุในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ระบบการศึกษาในโรงเรียนไม่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน จัดการศึกษาพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนตามถนัดความสนใจ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จะมีเวลามากกว่าในห้องเรียน และจัดการเรียนรูไ้ ด้หลากหลายและมากกว่า จุดมุง่ หมาย
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพือ่ ให้ผเู้ รียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ในการด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดท�ำ
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดี่ยว โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ
กลุ่มครอบครัวอื่น ๆ โดยมีเหตุผล เป็นครอบครัวแรกที่ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพังงา  มีแนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สามารถน�ำผู้เรียนไปเรียนรู้ในบางกิจกรรมของสถานศึกษา  เช่น
กิจกรรมลูกเสือ เข้าค่ายวาดภาพ การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเป็นรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ
การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ จัดจ้างครูพิเศษ ครูใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผู้ให้ความรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สโมสรโรตารี่
เทศบาลเมืองกะทู้
วิธีการปรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัด สนใจ โดยครูพเิ ศษ ย่า ลูกเสือ ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกับโรงเรียน กิจกรรมเพือ่ สังคม ร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั
โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การเล่นดนตรี ร้องเพลงในงานต่าง ๆ เป็นวิทยากร Computer Summer camp
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
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การก�ำหนดตารางการเรียนรู้ ช่วงเช้า  เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ช่วงบ่าย เรียนรู้ตามความถนัด สนใจ ช่วงเย็น
กีฬา  มีการเรียนรู้ในรายวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ ครูเจ้าของภาษา(สอนที่บ้าน) คอมพิวเตอร์
Phuket School.com, โครงการ LEGO ROBOT CAMP ดนตรี ป.แสงทับทิม (โรงเรียนเอกชนนอกระบบ) จ้างครูดนตรี
สอนที่บ้าน สถาบันทางดนตรีสยามกลการมีการเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโอกาสต่าง ๆ เข้าร่วม
กิจกรรมทีส่ นใจเช่น ลูกเสือ วาดภาพ พลศึกษา ชุมชน/ท้องถิน่ กิจกรรมพัฒนาชุมชน (ร่วมก่อสร้างอาคาร กศน.โคกกลอย)
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการเรียนรู้โครงการ ตามแนวพระราชด�ำริ
สื่ อ /แหล่งเรีย นรู้/ภูมิปัญ ญา มีการจัดบรรยายกาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มีห้องเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ สื่อทางไกล
เทคโนโลยี หนั ง สื อ /ซี ดี คอมพิ ว เตอร์ เรี ย นรู ้ ผ ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต เครื่ อ งดนตรี ใช้ ใ นการเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ซ้ อ ม
มีการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น บุคคลต้นแบบ (นายสังคม ทองมี) ครูสอนพิเศษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน (โครงการตามพระราชด�ำริ) สถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของการเรียนรู้
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ และร่ อ งรอยที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ้ ก ารวั ด และประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าของผู้เรียนทั้งกลุ่มสาระ/กลุ่มประสบการณ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง วิธีการทดสอบ
สัมภาษณ์ ดูหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้/การจัดกิจกรรม/การเข้าร่วมกิจกรรม เกียรติบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิ จ กรรม ฯลฯ มี ก ารก�ำหนดการให้ ค ะแนนหรื อ เกรด จากการวั ด และประเมิ น ผลผู ้ เรี ย นตามกลุ ่ ม สาระหรื อ
กลุ ่ ม ประสบการณ์ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ และกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย น ประเมิ น ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : เกรด ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน ส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะสั ง เกตการปฏิ บั ติ ดู เ อกสาร/สั ม ภาษณ์ กิ จ กรรมที่ ด�ำเนิ น การและกิ จ กรรมที่ เข้ า ไปร่ ว ม :
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูกิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วมจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด โดยการประเมินผลระหว่างเรียนและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินผล
โดยคณะกรรมการฯ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีการน�ำผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อนให้ผู้เรียน
เพื่อทราบ มีการแจ้งผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของครอบครัว
มีการจัดท�ำหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ แฟ้มสะสมผลงาน
ชิ้นงาน เกียรติบัตร ภาพกิจกรรม ผู้เรียนมีโอกาสทดสอบทางการศึกษา (NT/O-NET) เพราะต้องการรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้
ในระดับใด ครอบครัวจัดท�ำเอกสารเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา  อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในรอบปีการศึกษา ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
ครอบครัวมีความภาคภูมิใจ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา  ประสบความ
ส�ำเร็จตามความมุ่งหวัง ประกอบอาชีพที่มั่นคงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีปัญหาอุปสรรคบ้าง เนื่องจากเป็นครอบครัว
แรกที่ขอจัดการศึกษา แต่ก็ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลที่มีความรู้ทางการศึกษา/เครือข่ายบ้านเรียน จนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนประสบ
ความส�ำเร็จด้านการศึกษาประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีความสุข
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๑๒ ครอบครัวสมพรานนท์
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เนื่องจากปัญหา
ด้านสุขภาพของเด็ก เป็นเด็ก LD สมาธิสนั้ แต่มคี วามเป็นอัจฉริยภาพสูง
มีพฒ
ั นาด้านการสือ่ สารโดยใช้ภาษาอังกฤษโดดเด่น พูดภาษาไทยไม่ชดั
แยกเสียงไม่ได้ ออกเสียงภาษาไทยไม่ชัด มีปัญหาไม่สามารถไปเรียน
รวมกับเพือ่ นในชัน้ เรียนได้ เพราะสมาธิสนั้ สนใจเรือ่ งราวอะไรไม่ได้นาน
ไม่ท�ำตามค�ำสัง่ หากไม่ตรงกับความถนัดและความสนใจและเกิดอาการ
เครียดจนแสดงปฏิกริยาออกซึง่ ความก้าวร้าว มีความสามารถด้านดนตรี
เล่นดนตรีได้หลายชนิด สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูดคุยติดต่อกับ
คนอืน่ ได้อย่างคล่องแคล่ว  แม่จบพยาบาลศาสตร์แต่ลาออกมาดูแลลูก เพราะเชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถดูแลให้ลกู มีพฒ
ั นาการ
ตามวัยและส่งเสริมศักยภาพได้ตามความคาดหวังของครอบครัว คุณพ่อนายวรุชา  สมพรานนท์ คุณแม่นางนภัสสรณ์
สมพรานนท์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พยาบาลศาสตร์) ปัจจุบันอายุ ๔๕ ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้จัดการศึกษาให้
ลูกเด็กหญิงพิมพ์พรรณ์ สมพรานนท์ ซึ่งเป็นเด็กสมาธิสั้น แต่มีความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ชอบออกแบบวางแผนประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกในบ้าน โดยเสนอเป็นขัน้ ตอนพร้อมวาดภาพประกอบ
และเขียนเรื่องโดยใช้ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ก่อนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียน อนุบาลภูเก็ต จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อ
๑. ดูแลลูกซึ่งมีสุขภาพไม่ดี ให้รับการดูแลแก้ไขได้ทันท่วงที เพราะต้องกินยาตามที่หมอสั่งและเรียนรู้ทันที
หลังจากกินยา หากไปอยูใ่ นระบบโรงเรียน อาจไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากครู ซึง่ ต้องรับภาระในการดูแลเด็กทัง้ ชัน้ เรียน
๒. อยากให้ลูกเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจ และมีความสุขที่จะได้เรียนตามศักยภาพตนเอง โดยไม่
ติดกรอบเวลาและเนื้อหาที่จะเรียนรู้
๓. พัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะทางโดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี การออกแบบ จากการคิด
แบบนอกกรอบของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ดูตัวอย่างจากครอบครัวที่เคยจัดมาแล้วและมีแนวทางการเรียน
รู้คล้ายคลึงกับพัฒนาการเด็กมาปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความสนใจ และค�ำนึงถึงสุขภาพ ความพร้อมของ
เด็กเป็นหลัก โดยมีรูปแบบการจัดแบบครอบครัวเดี่ยวแต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น
เพราะต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาของบ้านเรียนแต่ละบ้าน เพื่อให้ได้แนวทางและวิธีการที่ดี
น่าสนใจน�ำไปปรับใช้ ให้เด็กได้มีประสบการณ์ได้พูดคุย กับครอบครัวอื่น ตลอดจนการน�ำเด็กไปออกค่ายภาษาอังกฤษ
การน�ำเสนองาน การเป็นมัคคุเทศก์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
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การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ จัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ งานอาชีพ และ เรื่องของตนเอง (โดยบูรณาการสาระสุขศึกษา 
สังคมศึกษา  ศิลปะ) บิดามารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้เองในบางกลุ่มประสบการณ์ และจัดหาหรือจ้างครูพิเศษ มาสอน
เพิ่มเติม เช่น สอนดนตรี (เปียนโน อกุเลเล่ ขลุ่ย ฯลฯ) การสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ ซึ่งเด็กจะเป็นคนเลือก
ครูทเี่ ข้ามสอนเอง จัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเรียนรูต้ ามธรรมชาติ ตามทีเ่ สนอไว้ในแผนการจัดการศึกษา มีการมอบหมายงาน
ในบางโอกาส เช่น ให้ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ที่สนใจ และสรุปองค์ความรู้ผ่านสื่อรูปภาพ ตามล�ำดับความคิดพร้อมบรรยายประกอบเป็นภาษาอังกฤษ เปิดโอกาส
ให้เด็กร่วมกิจกรรมกับบุคคลอืน่ ตามความเหมาะสมกับโอกาส มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝังความมีจติ สาธารณะ
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเก็บขยะ
การปลูกข้าวไร่ การให้อาหารสัตว์เลี้ยง ฯลฯ
การก�ำหนดตารางเรียนรู้ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ช่วงบ่ายเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ หรือครูที่จ้าง
มาสอนเพิม่ เติมช่วงเช้า เรียนภาษาไทยวันอังคารและพฤหัสเรียนกลุม่ ประสบการณ์ทเี่ หลือ แต่ไม่ได้ก�ำหนดตายตัว สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
มีการติดต่อกับบ้านเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือคนละระดับ ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด ต่างภาค
โดยน�ำเด็กไปพักที่บ้านด้วยกัน ให้เด็กได้มีโอกาสเล่น ท�ำกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวที่เยี่ยมเยือน
โดยมีการป้อนค�ำถามเพือ่ ดูความคิด ความรูท้ เี่ กิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ขอ้ เสนอแนะ กระตุน้ ให้เกิดค�ำถามข้อสงสัย
และการค้นหาค�ำตอบโดยผ่านการพูดคุยและการแสวงหาค�ำตอบ
บ้านเรียนจัดสื่อแหล่งเรียนรู้ โดยจัดเป็นมุมหนังสือ จัดวัสดุอุปกรณ์การเรียนไว้พร้อม มีเครื่องคอมพิวเตอร์
เครือ่ งพริน้ โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต เครือ่ งดนตรี การโหลดแอพพลิเคชัน่ ทีเ่ กีย่ วกับหนังสือเรียน หนังสือเสริมให้สามารถ
เปิดเรียนได้ตามความสนใจ คุณพ่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม การเขียนโปรแกรมสร้างรูปการ์ตูน ครูสอนดนตรี
สอนเปียโน สอนขลุ่ย ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ
บ้านเรียนใช้สอื่ การเรียนรูท้ กุ รูปแบบทัง้ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ สือ่ การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLIT
มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เน้นการเรียนรู้จากสื่อ Utub การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องของตนเอง เด็กได้เรียนรู้
จากบุคคลภายนอกทุกวัน เพราะติดตามผูป้ กครองไปท�ำกิจกรรมนอกบ้าน โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
กิจกรรมในวันส�ำคัญตามประเพณีและวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ๒ ลักษณะ คือ
๑. ประเมินโดยครอบครัวเอง โดยการสังเกตพฤติกรรมในการท�ำงาน การตัง้ ค�ำถาม การให้ ลงมือท�ำงาน อ่าน
เขียน น�ำเสนอเรือ่ งทีเ่ ขียนประกอบการวาดภาพ ซึง่ เด็กจะมีความสามารถสูงในการน�ำเสนอความคิดของตนเองเป็นล�ำดับ
ภาพและเรื่องโดยใช้ภาษาอังกฤษ
๒. ประเมินร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดย
การสัมภาษณ์ การพูดคุย การให้น�ำเสนองาน การจัดนิทรรศการผลงาน
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เครื่องมือที่ใช้ ใช้แบบประเมินผลงาน และข้อค�ำถามเพื่อการสอบถามก�ำหนดไว้คะแนนเป็นเกรดใน
กลุ่มประสบการณ์แบบผ่าน กับ ไม่ผ่าน ในการประเมินกิจกรรมที่ท�ำร่วมในชุมชน เช่น วันสงกรานต์ การประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่องใช้จากขยะ ฯลฯ มีการก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยก�ำหนดประเมินร่วมกับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและการก�ำหนดในการส่งร่องรอยหลักฐานทุก ๆ ปี ในเดือนธันวาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลส�ำหรับการจัด
ท�ำรายงานผลและตัดสินคุณภาพผู้เรียน โดยมีผู้รับผิดชอบลงมาประเมินผลที่บ้าน ๒-๓ เดือนต่อครั้ง ส�ำหรับครอบครัว
มีการประเมินผู้เรียนทุกครั้งหลังการเรียนรู้ เพราะต้องการให้ได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ
แก่ผเู้ รียน ได้น�ำผลจากการพูดคุย สังเกตพฤติกรรม การสร้างชิน้ งาน สะท้อนให้เด็กรูแ้ ละหาตัวอย่างทีด่ มี าให้เปรียบเทียบ
จากสื่อต่าง โดยให้นักเรียนเปรียบเทียบเอง กระตุ้นให้อยากท�ำว่าถ้าต้องการให้ดีเท่าตัวอย่างหรือดีกว่าควรท�ำอย่างไร
ได้ทดสอบ O-NET ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพราะต้องการทราบถึงพัฒนาการความสามารถด้านการเรียนรู้
ของเด็กเมือ่ เปรียบเทียบกับมาตรฐานตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร ได้รจู้ กั ข้อสอบ และบรรยากาศของห้องสอบ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ดังนี้ภาษาไทย ๖๓.๒๕ คณิตศาสตร์ ๖๐.๐๐ ภาษา
อังกฤษ ๙๒.๕๐ วิทยาศาสตร์ ๔๔ และสังคมศึกษา ๕๕
ร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น งานออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ การสร้างการ์ตูน 2D
การสร้างภาพยนตร์สั้น ภาพวาด งานปั้น การเขียนเรื่องราวจากภาพ การเขียนโปรแกรมสร้างรูปการ์ตูน แอนิเมชั่น
การเล่นดนตรีและรวบรวมผลงานผ่านสื่อ ภาพถ่าย บันทึกวีดีโอ บันทึกประจ�ำวันสั้น ๆ ครอบครัวจัดท�ำรายงาน
ผลการจัดการศึกษา  โดยน�ำผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินร่วมกับ สพป.ส่วนหนึ่งและจากผลการประเมิน
โดยครอบครัวเอง รายงานต่อ สพป.ปีละ ๑ ครั้ง
ความภาคภู มิ ใจของครอบครั ว มี ค วามสุ ข กั บ การจั ด การศึ ก ษาให้ เ ด็ ก เด็ ก ก็ มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู ้
ได้เห็นพัฒนาการของลูกทีจ่ ดั การด้วยตนเองอย่างชัดเจน เหมาะสม มีความสามารถในการริเริม่ ท�ำงาน ตัง้ แต่การวางแผน
การลงมือท�ำและการน�ำเสนอผลงานเป็นล�ำดับขั้นตอน เด็กมีกระบวนการท�ำงานเป็นล�ำดับขั้นตอน สามารถตัดสินเลือก
ได้ด้วยตนเอง
ปัญหา/อุปสรรค ๑) การประสานงานเกี่ยวกับตัวผู้เรียนไม่ได้รับการบริการในเรื่องที่บ้านเรียนต้องการ
โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นน�ำในจังหวัด ปฏิเสธ
ที่จะให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ที่ต้องการเพิ่มเติมเทคนิควิธีการในเรื่องเทคนิคต่าง ๆ
๒) ความไม่ตอ่ เนือ่ งของผูร้ บั ผิดชอบจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ท�ำให้การสือ่ สารสร้างความเข้าใจไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวัง บ้านเรียนจึงต้องพึ่งพาตนเอง การรวมกลุ่มเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม มากกว่าจะได้รับค�ำปรึกษาชี้แนะ
ข้อเสนอแนะ ๑) การมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบบ้านเรียนระดับ สพป.ควรค�ำนึงถึงคนที่มีจิตบริการ
เข้าใจงานได้งา่ ย ชัดเจนมองภาระงานในลักษณะของการบูรณาการไม่แยกส่วนของการปฏิบตั ิ ๒) หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ควรศึกษาข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบ้านเรียน และสือ่ สารสร้างความเข้าใจทีช่ ดั เจนในทางการปฏิบตั เิ พือ่ ไม่เกิดข้อกังขา 
๓) สร้างข้อตกลงในการจัดการศึกษาของบ้านเรียนร่วมกันระหว่างบ้านและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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๑๓ ครอบครัวมุ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ตอนลูกเรียนอยู่ ป.๓ พบว่าเด็กถูกทิ้งไว้ในห้องเรียน ไม่มีครูดูแล เด็กใน
ห้องจะส่งเสียงดัง การคัดเลือกเด็กเข้าเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด
และพบว่าวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนให้สถาบันอืน่ เข้ามาประมูลเพือ่ สอนวิชาภาษา
อังกฤษ เรียนอาทิตย์ละ ๒วัน ๆ ละ ๑ ชม. ความรับผิดชอบของ ครูนอ้ ย สัง่ การบ้าน
มากเกินไป ส่งแล้วครูไม่ตรวจการบ้าน ไม่ตอบโจทย์การเรียนการสอน จึงได้ปรึกษา
กับคนรู้จักหารือการเรียน โรงเรียนเอกชน แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์อีก ต่อมาได้รู้จัก
กับคนที่เคยจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล และได้พบปะกับกลุ่มบ้านเรียนอื่น
พูดคุยกันจึงได้มคี วามคิดทีจ่ ะจัดการศึกษาแบบ บ้านเรียน จึงได้ศกึ ษารายละเอียด
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และตอบโจทย์ชวี ติ ของครอบครัว จึงเป็นเหตุผลในการ
จัดการศึกษาของครอบครัวมุ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อตอบโจทย์ของการด�ำเนิน
ชีวิตของครอบครัว เด็กไม่ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปโรงเรียน เพราะครอบครัว
ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง การท�ำงานบางครั้งต้องกลับมืดค�่ำ ท�ำให้เวลาในการด�ำเนินชีวิตของครอบครัวไม่สะดวก
บ้านเรียน มุ โดยคุณพ่อ นายธนวัฒน์ มุรธาธัญลักษณ์ คุณแม่นางชุตกิ าญจน์ มุรธาธัญลักษณ์ วุฒทิ างการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต อายุ ๕๓ ปี อาชี ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับเด็กชาย ชุติพนธ์ มุรธาลักษณ์ ระดับชั้น
ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปัจจุบันเรียนก�ำลังเรียนอยู่ชั้น ม.๑
แผนการจัดการศึกษา ครอบครัวได้ปรึกษากับคนที่เคยจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาแล้วและมีเครือข่าย
บ้านเรียนคอยแนะน�ำ โดยดูจากการด�ำเนินชีวิตของครอบครัวตัวเองเป็นหลัก แล้วน�ำมาปรับใช้ในการจัดท�ำแผนให้
สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน มีรูปแบบการจัดการศึกษา จัดแบบครอบครัวเดี่ยว แต่มีการเข้าร่วมกิจกรรม
กับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ บ้างเพื่อต้องการให้เด็กมีสังคม
การจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรูม้ ารดาเป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ การจัดกลุม่ สาระการเรียนรู้
ปรับรูปแบบวิธกี ารน�ำมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยจัดเป็นกลุม่ ประสบการณ์ ได้แก่กลุม่ วิชาการ ภาษา
อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาจีน กลุ่มการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การก�ำหนดตารางการเรียนรู้
ในแต่ละวัน ใช้ตารางเรียนจากชีวติ ประจ�ำวันในแต่ละกลุม่ ประสบการณ์ ได้ใช้เวลาเต็มทีก่ บั กิจกรรมทีส่ นใจ หรือได้เรียน
อย่างต่อเนือ่ งในวิชาทีต่ อ้ งการเรียนรูใ้ ห้จบกระบวนการ เช่น การทดลองต่าง ๆ หรือการตัดต่อคลิปวีดโี อ ในแต่ละวันจะมีการ
ก�ำหนดเรือ่ งทีจ่ ะเรียนไว้ แล้วมีการตรวจสอบจากผูป้ กครองอีกครัง้ บางวันออกไปเรียนรูข้ า้ งนอกบ้านพร้อมกับผูป้ กครอง
ส�ำหรับการเรียนรูใ้ นรายวิชาทีต่ อ้ งการเน้นเป็นพิเศษ เช่น คณิตศาสตร์ มีอาจารย์มาสอนทีบ่ า้ น ภาษาอังกฤษไปเรียนกับครู
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สอนพิเศษ การหาข้อมูลเพิม่ เติมเรียนจาก YouTube การเรียนรูร้ ว่ มกลุม่ ครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษาชุมชน ท้องถิน่
ต่าง ๆ มีการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวอื่น ชุมชน เช่น ร่วมจัดท�ำสารคดีสิ่งแวดล้อม การพูดโชว์ในงานประจ�ำจังหวัด การดู
หนัง ฟังเพลง ร่วมกันกับครอบครัว เพื่อดึงเนื้อหา มาพูดคุย แนะน�ำในสิ่งที่ดีและไม่ดี การคิดวิเคราะห์บทบาทการแสดง
กิจกรรมปั่นเล่าเรื่องเมืองถลาง กีฬาว่ายน�้ำ เรียนพุทธศาสนาในวัด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ผูเ้ รียนได้มโี อกาสบวชเณร การเรียนรูก้ ารปฏิบตั งิ านร่วมกัน เช่น การปลูกพืชผัก
สวนครัว การแสดงในงานต่าง ๆ เช่น การแสดงทอล์คโชว์
การจัดบรรยากาศ สือ่ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกบ้าน เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ ทีพ่ กั อาศัย
เป็นบ้านเดีย่ วในหมูบ่ า้ น จึงมีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดหาสือ่ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์
สื่อทางไกล เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีหนังสือจากรุ่นพี่ที่เรียนในระบบน�ำมาให้เรียนเพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เรียนจาก YouTube ในด้านเทคโนโลยี การตัดต่อคลิปต่าง ๆ การดูหนัง ฟังเพลงการเรียนรู้จากรายการวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ จะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใน
การเข้าไปร่วมกิจกรรมในวัด ร่วมท�ำความสะอาด ปลูกผักสวนครัว
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครอบครัวได้ก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยดู
จากการรายงานการเรียน และจัดกิจกรรม open house น�ำเสนองานของแต่ละบ้านเรียน โดยส่งเอกสารรายงานผล ครัง้ ที่ ๑
เดือนมิถุนายนของปี ครั้งที่ ๒ เดือนมกราคมของปี มีการก�ำหนดการ ให้คะแนนหรือเกรด จากการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามกลุ่มประสบการณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการน�ำผลที่ได้จากการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อนให้ผู้เรียนเพื่อทราบ และน�ำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน�ำค�ำแนะน�ำ 
จากคณะกรรมการประเมินฯ ในส่วนทีต่ อ้ งปรับปรุง/เพิม่ เติม มาด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ ผูเ้ รียนได้จดั ท�ำร่องรอยผลทีเ่ กิด
จากการเรียนรู้ ได้แก่ คลิปวีดีโอ เอกสารจากการเรียนกับครูพิเศษ เอกสารวัดผลการเรียนจากครูพิเศษ
ครอบครัวมีการจัดท�ำเอกสารเป็นรูปเล่มเพือ่ รายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค และผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนในรอบปีการศึกษา ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
ความความภาคภูมิใจของครอบครัว มีความสุข ลูกมีความสุข ตอบโจทย์การด�ำเนินชีวิต มีความกล้าในการ
แสดงออก มีความจ�ำและสมาธิที่ดี
ข้อเสนอแนะ บ้านเรียนที่จะขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรให้ศึกษารายละเอียดและความพร้อม
ของครอบครัวก่อน
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๑๔ ครอบครัวมากาสะ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลู ก เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของพ่ อ แม่ เด็ ก ซึ ม ซั บ แบบอย่ า งจาก
คนใกล้ชดิ พ่อแม่จะอยูใ่ กล้ชดิ ลูกมากทีส่ ดุ จะรูด้ วี า่ ลูกมีความต้องการและพฤติกรรม
อย่างไร ต้องการพัฒนาจริยธรรมน�ำความรู้ คนที่มีความรู้อาจน�ำความรู้ไปในทาง
ทีผ่ ดิ จึงต้องน�ำจริยธรรมเพือ่ สอนให้ลกู แสดงออกมาในสิง่ ทีด่ งี าม ต้องการใช้หลักการ
ศาสนาควบคูก่ บั การปลูกฝังจริยธรรมอิสลามเน้นหลักศาสนาทีจ่ �ำเป็นและเป็นการ
หล่อหลอมบุคลิกส�ำคัญของลูก เน้นให้ลูกเป็นคนดี วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้
สามารถจัดการเรียนรู้ให้ตามความถนัดและความสนใจของลูก ให้ลูกได้ค้นคว้า
และส่งเสริมความถนัดของลูก เป็นเหตุผลในการจัดการศึกษา ของครอบครัว
มากาสะ ซึ่ ง มี คุ ณ พ่ อ นายเกษม มากาสะ ปั จ จุ บั น อายุ ๔๒ ปี วุ ฒิ ท าง
การศึกษา  ปริญญาตรี นางสาวสุมาลี ยอดระบ�ำ  ปัจจุบันอายุ ๓๙ ปี วุฒิทาง
การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ อาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ผู ้ เ รี ย นนางสาว
อาฟา  มากาสะ ซึ่งมีความสนใจและความถนัด ในด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาอาหรับ/ภาษาฝรั่งเศส/มลายู และวิชา
ศิลปะ ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียนเรียนสวนสันติ (โรงเรียนเอกชน) สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และได้มาขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา  ๒๕๕๒ ในระดับชั้น ป. ๔-๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ และ
ปัจจุบันระดับชั้น ม.๔-๖ ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
เขต ๑๔ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการให้ลูกเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ไม่เน้นความเก่ง ต้องการให้เขาค้นพบตนเอง
แผนการจัดการศึกษา ครอบครัวจัดท�ำเองโดยศึกษาตัวอย่างจากคนที่ท�ำมาก่อน และร่วมกับโรงเรียน
พัฒนาทักษะเคเอสเอส มาปรับตามปรัชญาและจุดมุ่งหมายของตนเอง และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการลงไปช่วยจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยว
แต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัวอืน่ ๆ บ้างเพราะเห็นว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความหลากหลาย
ท�ำให้ ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ซึ่ ง กั น และกั น และสามารถน�ำมาปรั บ ใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ ลู ก ได้ และปรั บ
รูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสูการปฏิบัติ โดยจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๕ กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่มประสบการณ์อิสลามศึกษา  ๒) กลุ่มประสบการณ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ๓) กลุ่มประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ ว รรณคดี แ ละวั ฒ นธรรมอาหรั บ ๔) กลุ ่ ม ประสบการณ์ พั ฒ นาอาชี พ และเรี ย นรู ้ กั บ ครอบครั ว
๕) กลุ่มประสบการณ์กิจกรรมจิตอาสา
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การจัดการเรียนการสอน มารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ โดยจัดหาและจ้างครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ ภาษาอาหรับ และมีกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มครอบครัวและเครือข่ายบ้านเรียน ในระยะแรก
ครอบครัวจัดการเรียนรู้เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ หลังจากที่ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
มารดาเห็นความสนใจของลูกทีช่ อบอ่านหนังสือ จึงจัดกิจกรรมให้เขารักการอ่าน โดยมารดาอ่านให้ฟงั และเป็นทีป่ รึกษา 
ป้อนค�ำถามจากเรือ่ งทีอ่ า่ น เน้นด้านภาษา และศิลปะ การก�ำหนดตารางการเรียนรูใ้ นแต่ละวัน มีการจัดตารางการเรียนรู้
ในแต่ละวัน โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และกิจกรรมละหมาดทุกวัน วันละ ๔ ครั้งเวลา ๐๕.๓๐-๐๖.๐๐ น. เวลา ๑๒.๓๐๑๓.๐๐ น. เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น. ช่วงเวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. จะอ่านและท่องจ�ำอัลกุระอาน
เรียนคณิต/ไทย วิทย์ อังกฤษ วันศุกร์ท�ำแบบฝึกหัด บ่ายโมงถึงบ่ายสาม กิจกรรมการเรียนรู้กับครอบครัว (ท�ำกับข้าว
ซื้อของ) วันเสาร์อาทิตย์ ให้ศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษก็จะมีการเรียนรู้ร่วมกับ
กลุ่มครอบครัว ครูจ้างสอนและบุคคลเจ้าของภาษา  โดยเน้นภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว เครือข่าย
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ จะเรียนรู้กับเครือข่ายครอบครัว และเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครอบครัวไม่ได้จัดจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด แต่จัดแนะแนว
โดยมารดาให้ค�ำปรึกษาในทุกเรื่อง ทั้งการเรียนและเรื่องต่าง ๆ เช่น สนใจเรียนภาษา มารดา ก็จัดหาให้ ท�ำให้ผู้เรียน
ถนัดภาษา สามารถเรียนได้ถงึ ๓ ภาษา ส่วนกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ายสตรีแห่งธรรมเกี่ยวกับมารยาท คุณธรรม การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้ยังสอน
หนังสือให้เด็กด้อยโอกาส พม่า กะเหรี่ยงที่เชียงใหม่ สอนภาษาอาหรับที่บ้าน
สือ่ /แหล่งเรียนรู/้ ภูมปิ ญ
ั ญา จัดบรรยากาศการเรียนรูร้ ว่ มกับครอบครัว โดยมีมารดาเป็นทีป่ รึกษา และเรียนรู้
กับเจ้าของภาษา  โดยจัดตามความสนใจ เน้นการอ่าน พูดคุย และอธิบาย ให้อ่านแล้วมาคุยให้มารดาฟัง มีการบันทึก
หลังจากนั้น ก็พาไปดูสถานที่จริง ใช้สื่อต�ำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง คอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือ
นิทานทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ และเรียนรูจ้ าก ยูทปู การสอนศิลปะ การผลิตสิง่ ของจิว๋ มีการเรียนรูจ้ ากสือ่ บุคคล ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่นและสถานที่ต่าง ๆ เช่น เรียนรู้จาก นางสาวจิราภรณ์ จันทร์แก้ว วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป และเทคโนโลยี  เรียนกับนางสาวฮุสมา มะหะหมัด ภาษาอาหรับ Mr.Aishah moeller ผูช้ ว่ ยพยาบาล
ห้องสมุดประชาชนภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เด็ก โรงเรียนพัฒนาทักษะเคเอสเอส บ้านภาษาอังกฤษ ฟิวไอ กรุงเทพมหานคร และ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รียนทัง้ กลุม่ ประสบการณ์ รวมทัง้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการประเมินจากเอกสารร่องรอย หลักฐาน ชิ้นงาน
VDO ภาพนิง่ การก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด จากการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตามกลุม่ สาระหรือกลุม่ ประสบการณ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการก�ำหนดน�้ำหนักแต่ละกลุ่มประสบการณ์ คือ อิสลามศึกษา 
๓๐% ภาษาไทยและต่างประเทศ ๓๐% การเรียนรู้วรรณคดีอาหรับ ๓๐% การเรียนรู้อาชีพและการเรียนรู้กับครอบครัว
๑๐% กิจกรรม จิตอาสา  ผ่าน/ไม่ผ่าน การก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน ครอบครัวไม่ได้ก�ำหนด
จะประเมินตามความพร้อมของผู้เรียน เมื่อเห็นว่าลูกมีความพร้อมก็ขอประเมิน และมีการน�ำผลการเรียนมาสะท้อนเพื่อ
ปรับปรุง ร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้ครอบครัวจะให้ผู้เรียนจัดท�ำบันทึกการเรียนรู้ในสมุด เช่น ความประทับใจ เวลา
ไปศึกษานอกสถานที่ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ การจัดเก็บชิน้ งาน การจัดท�ำโครงงานภาษาอังกฤษ Post ลงใน Instragram
การจั ด ท�ำเอกสารเพื่ อ รายงานผลการบริ ห ารจั ด การ ครอบครั ว มี ก ารจั ด ท�ำรายงานการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้
ของผูเ้ รียนในรอบปีการศึกษา ให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพือ่ ตัดสินผลทีผ่ า่ นมาไม่คอ่ ยเจอปัญหา 
โดยจะรวมกลุม่ บ้านเรียนมาพูดคุยกันทุกวัน และสามารถแก้ปญ
ั หาได้ ความความภาคภูมใิ จของครอบครัว ลูกมีความสุข
ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีต่ นเองชอบและถนัด สร้างสิง่ ทีด่ งี ามให้กบั สังคม และเป็นคนดีครอบครัวมีความสุขกับการทีไ่ ด้ดแู ลลูก ๆ
เป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือตนเองได้
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๑๕ ครอบครัวเหี้ยมหาญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เหตุ ผ ลในการจั ด การศึ ก ษาของครอบครั ว เหี้ ย มหาญ
ครอบครัวเป็นครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม และเน้นในการใช้
คุณธรรมน�ำชีวิต ต้องการพัฒนาเด็กให้มีชีวิตที่มั่นคงทางจิตใจ และ
สร้างความรัก ความสัมพันธ์ในบ้าน เพือ่ ลดปัญหาทางสังคม ก็คอื วิถชี วี ติ
ของครอบครั ว ต้ อ งไปในทางเดี ย วกั น โดยอยู ่ บ นพื้ น ฐานของการ
ไม่บังคับจิตใจ แต่สร้างความสุขบนความถูกต้อง เลยยกเอาวิถีชีวิตเน้น
คุณธรรมน�ำทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา  ครอบครัวเลยจัดการ
ศึกษาเองเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
เน้นพัฒนาความสมบูรณ์ของมนุษย์ด้านศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มองการเรียนรู้
เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตในทุกมิติในทุกช่วงวัย และเน้นการพัฒนาเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ยืนหยัดได้
ในทุกสังคมเป็นผู้ให้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ครอบครัว เหี้ยมหาญ บิดา นายสมคิด เหี้ยมหาญ มารดา นางมยุรีย์ เหี้ยมหาญ วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี
อายุ ๔๓ ปี อาชีพ แม่บ้าน ผู้เรียน ด.ญ.สุชญา  เหี้ยมหาญ มีความสนใจ/ความถนัดของผู้เรียน ชอบขายของ เริ่มต้น
จากการผลิตของเล่น แล้วจ�ำหน่ายแกเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ปัจจุบันขายของผ่านอินสตาแกรม รับสินค้ามาแล้วโพสผ่าน
อินสตาแกรม ปัจจุบันก�ำลังเรียนอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ลูกเคยเรียนที่โรงเรียนอนุบาลอ่าวน�้ำบ่อ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ระดับชัน้ อนุบาล ๑-๓ ได้รบั การอนุญาตให้จดั การศึกษาโดยครอบครัว ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันศึกษาชั้น ป.๖
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้ศกึ ษาแผนของรุน่ พี่ ๆ ขัน้ ตอนแรกอ่านจากคูม่ อื ดูตวั อย่าง ช่วงแรก ๆ
เขียนแผนไม่เป็น เลยปรึกษาคุณนิม่ ในการจัดท�ำแผนในระดับชัน้ ป.๑-๓ ส�ำหรับ ชัน้ ป.๔-๖ ครอบครัวสามารถเขียนแผน
ได้ดว้ ยตัวเอง แล้วส่งให้เขตพืน้ ทีเ่ ป็นคนพิจารณาอนุญาต รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดีย่ ว
แต่มกี ารเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัวอืน่ ๆ บ้างโดยมีเหตุผลเพือ่ พัฒนาศักยภาพในด้านทีล่ กู ต้องการ
มีความถนัดความสนใจ เพือ่ ให้ลกู ได้ประสบการณ์ทแี่ ตกต่างมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีสงั คมกับเพือ่ น ๆ ขณะทีครอบครัว
ก็ได้ประสบการณ์ มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถน�ำมาใช้และปรับใช้จัดการศึกษาให้ลูกตนเอง
การจัดการเรียนรูข้ องครอบครัวจัดเป็นกลุม่ ประสบการณ์ ดังนี้ ช่วงชัน้ ที่ ๑ ป.๑-๓ จัดเป็น ๓ กลุม่ ประสบการณ์
คือ ๑) กลุม่ อิสลามศึกษา ๒) กลุม่ พัฒนาทักษะเครือ่ งมือในการเรียนรู้ ๓) กลุม่ เรียนรูก้ บั ครอบครัว ส�ำหรับช่วงชัน้ ที่ ๒ ป.๔-๖
จัดเป็น ๔ กลุ่มประสบการณ์ ได้แก่ ๑) กลุ่มอิสลามศึกษา ๒) กลุ่มพัฒนาทักษะเครื่องมือในการเรียนรู้ ๓) กลุ่มเรียนรู้
กับครอบครัว ๔) กลุม่ ความชอบ ความถนัด ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการเรียนรู้ คือ บิดาและมารดาเป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้
เป็นหลัก มีการจัดหาและจ้างครูพิเศษมาสอน ได้แก่วิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ และสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะด้าน
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เช่น เศรษฐกิจพอเพียง สือ่ เทคโนโลยี ครอบครัวมีวธิ กี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนตามความความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว คือต้องการให้ลูกสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณธรรมตามวิถีมุสลิม การก�ำหนดตารางการเรียนรู้ในแต่ละวัน แบ่งเป็น ๒ ช่วง
คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย การจัดตารางเรียนจะจัดแบบยืดหยุ่น คือ ในช่วงเช้าหลังเสร็จภารกิจงานบ้าน ก็จะให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ ช่วงเช้าจะเป็นการเรียนวิชาการ ๑-๒ ชั่วโมง โดยการศึกษาด้วยตัวเอง และการเรียนรู้ในรายวิชาที่ต้องการเน้น
เป็นพิเศษจะเรียนจากครูจ้างสอนพิเศษที่จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ๓ วิชา  ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนตามความชอบ ความถนัด เช่น ขายของ ประดิษฐ์ โพสต์ขายของผ่านอินสตาแกรม
การเรียนรูอ้ สิ ลามศึกษาจะเรียนจากครอบครัวและวิทยากรอิสลาม ทุกวัน และทุกวันศุกร์ทมี่ สั ยิด การเรียนรูก้ บั ครอบครัว
จะเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตอิสลามด้วยการพูดคุยกับพ่อแม่ การปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ส�ำหรับการเรียนรู้
ร่วมกลุ่มครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ พบปะกับเครือข่ายครอบครัวสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ระหว่างครอบครัว ส่วนเด็ก ๆ จะได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ทั้ง เล่น เรียน และท�ำกิจกรรม
หรือกิจกรรมอะไรก็ได้ตามสถานการณ์
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ครอบครัวปรับกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โดยบูรณาการสอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น กิจกรรมช่วยเหลือคนพลัดถิ่นโรฮิงญา  การช่วยเหลือให้เสื้อผ้า  อาหาร การรับสอนคัมภีรอัลกุรอ่าน
การเข้าค่ายคุณธรรมช่วงปิดภาคเรียน การฟังบรรยาย ศาสนธรรม การช่วยออกร้านในงานการกุศลของมัสยิด ฯลฯ
สื่อ แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้
ธรรมชาติที่มีอยู่ในบ้าน และรอบบ้านเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เป็นวิถี/วัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นสื่อในการเรียนรู้ บรรยากาศการท�ำงานบ้าน บรรยากาศวิถีวัฒนธรรมมุสลิมในชีวิตประจ�ำวันเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการ
ใช้สื่อ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ สื่อทางไกล เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต�ำราเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ ๒๕๕๑ หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือคู่มือต่าง ๆ สื่อคอมพิวเตอร์ ให้ลูกได้ค้นคว้าหาความรู้ ทีวีเพื่อให้ลูกได้รู้
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนความคิดกับครอบครัว การเรียนรู้
จากสือ่ บุคคล ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชุมชน ท้องถิน่ และสถานทีต่ า่ ง ๆ จะมีการพบปะกับเครือข่ายครอบครัวสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ระหว่างครอบครัว ส่วนเด็ก ๆ จะได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ทั้ง เล่น เรียน และท�ำ
กิจกรรม หรือกิจกรรมอะไรก็ได้ตามสถานการณ์ มีการเข้าค่ายคุณธรรมตอนปิดเทอม พานักเรียนไปเที่ยว แหล่งต่าง ๆ
กับพ่อแม่ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน การออกไปช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ช่วยขายของการกุศล การช่วยเหลือ
โรฮิงญาพลัดถิ่น เป็นต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รียนใช้แนวทางการพัฒนาการ
ผู้เรียน มากกว่าการให้เป็นคะแนน ดังนี้
รู้ เข้าใจ
หมายถึง ระดับคุณภาพ ๑
ปฏิบัติได้
หมายถึง ระดับคุณภาพ ๒
ประยุกต์ได้
หมายถึง ระดับคุณภาพ ๓
สร้างสรรค์/ต่อยอด/พัฒนา หมายถึง ระดับคุณภาพ ๔
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โดยพิจารณาจากร่องร่อย หลักฐานการเรียนรู้ เช่น แบบฝึกหัด ภาพถ่าย ชิน้ งาน วัดการปฏิบตั จิ ริง วิถชี วี ติ จริง
การสัมภาษณ์ สอบถาม บ้านเรียนท�ำการวัด/ประเมิน เขียนรายงาน แล้วมีผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่ มาอ่านพิจารณารายงานที่บ้านเรียนเสนอไป พร้อมให้ค�ำแนะน�ำ และรับรองรายงานผลการเรียน หลังจากนั้น
จะส่งรายงานไปยังเขตพื้นที่เข้าที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน มีการก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียนไว้
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง สิ้นเดือน พฤศจิกายน โดยส่งรายงานการประเมินต่อส�ำนักงานเขตพืน้ ที่ ส�ำหรับบ้านเรียนมีการวัด
ประเมินผลระหว่างเรียนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ดูพฒ
ั นาการ มีการน�ำผลทีไ่ ด้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อน
ให้ผู้เรียนเพื่อทราบ ด้วยการชี้แจงเหตุผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูก พร้อมยกตัวอย่าง ยกสถานการณ์มาเปรียบเทียบ
และฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ค�ำแนะน�ำบางอย่างจากผู้ประเมินที่เขตพื้นที่แต่งตั้งมา  จะน�ำมาพัฒนาผู้เรียนเพื่อต่อยอด
เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ/ศักยภาพที่มากขึ้น เช่น การขายของผ่านอินสตาแกรม เป็นต้น ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผล
ที่เกิดจาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แบบฝึกหัด ชิ้นงาน ผลงาน สะสมผลงานในรูปของแฟ้มสะสมผลงาน ผลงานงาน
ผ่านอินสตาแกรม โครงงาน รายงานการค้นคว้า เป็นต้น ไม่มกี ารทดสอบทางการศึกษา (NT/O-NET) เพราะไม่ได้ประสาน
กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แต่ก็มีการทดสอบบ้าง เช่น การสอบ Pre-NT ครอบครัวมีการจัดท�ำรายงานประเมิน
ผลการพัฒนาผู้เรียน ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลที่ได้แต่งตั้งจากเขตพื้นที่ รับรองผลการประเมินและ
ส่งเป็นรายงานให้เขตพื้นที่เพื่ออนุมัติผลการเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ครอบครัวมีความความภาคภูมิใจ ที่สามารถจัดการศึกษาให้ลูกตรงตามความถนัด ความชอบ ได้คลุกคลี
กับลูกตลอดเวลา  สามารถสื่อสารกับลูกได้อย่างเข้าใจ มีเหตุผล สื่อสารเข้าใจกันง่าย เห็นลูกมีความสุขกับการเรียน
พ่อแม่ก็มีความสุขไปด้วย
ปัญหา/อุปสรรค ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างกัน ระหว่างเขตพืน้ ทีก่ บั ผูจ้ ดั การศึกษา ทีม่ คี วามคิดไม่ตรงกัน และ
โต้แย้งในบางเรื่อง
ข้อเสนอแนะ ๑) อยากให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดระบบการจัดการศึกษาบ้านเรียนให้สะดวก มีระบบ/ขัน้ ตอน
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ๒) อยากให้เพิ่มเงินรายหัวส�ำหรับบ้านเรียนให้มากกกว่าเดิม เพราะ บ้านเรียนต้องจ่ายค่าเล่าเรียน
พิเศษ และการจัดการเรียนที่สูง เช่น หนังสืออ่านเพิ่มเติม ค่าคู่มือ ต�ำรา ๆ ๓) อยากให้มีการเงินให้กับผู้จัดบ้านเรียนด้วย
โดยการเทียบเคียงกับเงินประจ�ำต�ำแหน่งของครู ผู้บริหารในระบบ
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๑๖ ครอบครัวเบญจลักษณ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
กรณีลกู คนแรก (น้องบุค๊ ) เกิดจากครอบครัวมีความพร้อมทัง้
ในด้านเวลาที่สามารถทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการเรียนของลูกได้อย่างเต็มที่
ความพร้อมด้านฐานะทางครอบครัว รวมถึงความพร้อมด้านคุณวุฒขิ อง
พ่อแม่ ทีม่ อี งค์ความรูด้ า้ นการจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับลูกซึง่ เป็นเด็ก
มีความสามารถพิเศษ ในด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-กระบวนการคิด
นอกกรอบ ความสนใจ/ความถนัดของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีภาษา  ๓ ภาษา  อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน กรณีลูกคนที่ ๒ (น้องเบส)
เนื่องจากลูกตัวเล็ก จึงต้องการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและ
อารมณ์ให้กับลูก รวมทั้งความมั่นใจจากประสบการณ์การจัดการศึกษาของลูกคนแรก เมื่อลูกมีความต้องการอยาก
ออกมาเรียน ครอบครัวจึงเชื่อมั่นว่าจะส่งเสริมการศึกษาให้ลูกได้ดีกว่าและลูกมีความสุข จึงเป็นเหตุผลในการจัด
การศึกษาของครอบครัวเบญจลักษณ์ และมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้ลูกเรียนรู้
อย่างมีความสุข เติบโตอย่างสมบูรณ์ทงั้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญา ทีต่ รงกับศักยภาพทีเ่ น้นจุดเด่น
ของลูก (คุณลักษณะห้าประการ กาย อารมณ์ สังคมและธรรมชาติ สติปัญญา เทคโนโลยี)
ครอบครัวเบญจลักษณ์ นายครูทร หนูทอง วุฒิทางการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ/นักวิชาการอิสระ มารดาคือนางอรพิน หนูทอง ได้รับการอนุญาต ให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ให้กับบุตร จ�ำนวน ๒ คน คนที่ ๑ เด็กชายปวริศร์ หนูทอง ก่อนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เคยเรียนที่โรงเรียน
เทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ และได้ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๗ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ปัจจุบันผู้เรียน
ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในระบบ คือโรงเรียนเบญจมาราชูทิศนครศรีฯ ระดับชั้น ม.๖ ลูกคนที่ ๒ เด็กหญิงดุษฎี หนูทอง
มีความความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ ก่อนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูเ้ รียนเคยเรียนทีโ่ รงเรียนในระบบ
สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับประถมศึกษา ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘๒๕๕๙ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาครอบครัวได้ออกแบบเองโดยอิง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดเป็นหลักสูตรบูรณาการแบบสวนหย่อมทีม่ กี รอบแนวคิด
ของการจัดการศึกษาแบบองค์รวมทีเ่ น้นความหลากหลาย ยึดผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญและแบบสรุปร่วมพัฒนา โดยยึดเป้าหมาย
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (เน้นกระบวนการไม่เน้น รายละเอียดประเมินเน้นภาพรวม) แล้วจึงส่งเสริมพัฒนาจุดเด่น
เติมเต็มตามศักยภาพ รูปแบบการจัดการศึกษา จัดแบบครอบครัวเดีย่ ว แต่เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัว
อืน่ ๆ เนือ่ งจากบ้านเรียนเบญจลักษณ์มปี ระสบการณ์โดยตรง จากการทีค่ ณ
ุ พ่อเคยเป็นครูและเป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนมาก่อน
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จึงเลือกจัดการศึกษาเองตามความต้องการของลูก และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจกับโรงเรียนใกล้บ้าน
และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบครัวปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดผสมเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระและประสบการณ์ จ�ำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑. บูรณาการภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยี
๒. วิทยาศาสตร์ กับ สุขศึกษา (หมวดร่างกาย)
๓. ภาษาไทย + สังคมศึกษา (ศีลธรรม) + ศิลปะ
การจัดการเรียนการสอน ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการเรียนรู้ คือ บิดา มารดา เป็นผูจ้ ดั การเรียนรูเ้ ป็นหลัก
และมีการเข้าไปขอเรียนร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยบางรายวิชา  (น้องบุ๊คไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ En 372) กระบวนการ/วิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
เพื่อให้บรรลุต ามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวเบญจลักษณ์ ได้ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (skill) วิธีการได้มาของค�ำตอบมากกว่าเนื้อหาหรือค�ำตอบถูกผิด
ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ การเรียนรู้จากสื่อ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ จัดประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยการร่วมกิจกรรมกับชาวต่างชาติ เช่น เล่นกีฬา การเข้าเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
(En 372)
ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้ เรื่อง แหล่งก�ำเนิดเสียง ผ่านกิจกรรมการทดลอง ตามขั้นตอน ดังนี้ ให้ลูกอ่าน
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงก่อน จากนั้นคุณพ่อจะชวนคุยโดยการตั้งค�ำถาม และอธิบายเพิ่มเติม แล้วปฏิบัติการทดลอง
โดยใช้ขวดพลาสติก ขวดแก้ว แผ่นเหล็ก สังกะสี ครั้งที่ ๑ ใช้ไม้เคาะภาชนะดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบเสียงที่ได้ยิน แล้ว
จดบันทึกข้อสรุปว่า เสียงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ครั้งที่ ๒ ใช้ช้อนส้อมเคาะภาชนะดังกล่าว เปรียบเทียบเสียงที่ได้ยิน
จดบันทึกสรุป ครั้งที่ ๓ ใช้ช้อนส้อมเคาะ ขวดแก้วที่มีน�้ำ และขวดแก้วที่ไม่มีน�้ำ เปรียบเทียบเสียงที่ได้ยิน จดบันทึกสรุป
แล้วเปรียบเทียบเสียงจากการเคาะ ครั้งที่ ๑ ด้วยไม้ การเคาะครั้งที่ ๒ ด้วยช้อนส้อม และการเคาะ ขวดแก้วที่มีน�้ำและ
ไม่มีน�้ำ  สรุปผลการทดลองว่า  เสียงที่ได้ยินแตกต่างกันอย่างไร เพราะอะไร ประเมินผลโดยดูกระบวนการคิด การตอบ
ค�ำถาม การสรุปผลการทดลอง การเชื่อมโยงเปรียบเทียบข้อมูล (ใช้เครื่องมือประเมิน คือ การสังเกต ตรวจบันทึก
การทดลอง) เกณฑ์การประเมินจะดูว่าลูกท�ำได้ในระดับใด โดยจะก�ำหนดเป็นเกณฑ์คุณภาพ
ครอบครัวเบญจลักษณ์ มีการก�ำหนดตารางการเรียนรู้ในแต่ละวัน โดยภาคเช้าเรียนวิทย์ คณิต/ภาษาไทย/
อังกฤษ (แล้วแต่จะเลือก) ฟังเพลง เล่นเกม วาดรูป (Free Time) ภาคบ่ายอ่านหนังสือสังคม ภาษาไทย (จดบันทึกสรุป)
ภาคค�่ำ  เรียนภาษาอังกฤษจากยูทูป (มีคุณพ่อดูแล) เล่นเกม คุยแลกเปลี่ยนกับรุ่นพี่/ชาวต่างชาติ การจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาทีต่ อ้ งการเน้นเป็นพิเศษ จะมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นรุน่ พีใ่ นประเด็นทีส่ นใจ แต่ไม่ได้ก�ำหนดเป็นรายวิชา
โดยการพูดคุยทางโทรศัพท์ มีการเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ โดยจัดให้ลูก
เข้าไปเรียนร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในบางรายวิชา  เช่น น้องบุ๊ค เข้าไปเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (En 372)
กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้องเบสเข้าไปเรียนรู้กระบวนการกลุ่มการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาใกล้บ้าน
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะเน้นกิจกรรมทักษะชีวิต เช่น การฝึกให้ท�ำอาหารทานเองง่าย ๆ (ไข่ดาว,
ผัดผัก เป็นต้น) การท�ำเกษตร ปลูกผักทานเอง โดยเป็นผู้ช่วยคุณพ่อ และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยรับผิดชอบ
ท�ำความสะอาดถนนสาธารณะหน้าบ้าน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา ครอบครัวมีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เนื่องจากเป็นครอบครัวที่มีความพร้อม เช่น มีสนามบาสเก็ตบอล มีห้องกิจกรรมการเรียนรู้ มีพื้นที่
บริเวณกว้างส�ำหรับท�ำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เป็นต้น การใช้สอื่ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ สือ่ ทางไกล เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อเอกสาร หนังสือ จะเปิดโอกาสให้เลือกซื้อได้ตามความสนใจ การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะสืบค้น
ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ และแทปเล็ต มีการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น
และสถานที่ต่าง ๆ โดยการบันทึกเก็บเป็นภาพถ่าย โปรแกรมการท่องเที่ยวจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (ไม่บ่อยมากนัก)
ส่วนมากจะไปกับคุณแม่ (คุณแม่ไปราชการ)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินตามสภาพจริงตามเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง
ส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งโจทย์ค�ำถามให้คิดวิเคราะห์ ทดลองปฏิบัติเพื่อค้นหาค�ำตอบแล้วน�ำมาสรุปเป็นองค์ความรู้
ที่ได้รับในครั้งนั้น ๆ การวัดและประเมินผลจึงเป็นไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ประเมินจากการตอบค�ำถาม
ของลูก ประเมินจากการปฏิบตั กิ ารทดลองว่ามีขนั้ ตอนอย่างไร ประเมินจากการบันทึกสรุปความรู้ ประเมินจากการอธิบาย
ความรู้ความเข้าใจของลูกในเรื่องที่เรียนรู้ การก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด จากการวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม
กลุม่ สาระหรือกลุม่ ประสบการณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ครอบครัว ไม่ได้มกี ารให้คะแนน
หรือเกรด แต่จะให้ความส�ำคัญว่ากิจกรรมการเรียนรูใ้ นครัง้ นัน้ ๆ บรรลุตามเป้าหมายทีก่ �ำหนดหรือไม่ ส่วนการไม่ตดั สินผล
การเรียนเป็นคะแนนหรือเกรดจะไปขอประเมินผลการทดสอบกับโรงเรียน เช่น การประเมินผลระดับชาติ (O-NET) หรือ
ในบางรายวิชา บางกิจกรรมทีไ่ ปเรียนร่วมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ก็จะให้ทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นผูป้ ระเมินผล
การก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน ครอบครัวไม่ได้ก�ำหนดเป็นระยะเวลา แต่ด�ำเนินการควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นปกติ คือเรียนรู้และประเมินไปพร้อม ๆ กัน ส�ำหรับการวัดและประเมินผลที่ได้ไปท�ำกิจกรรม
หรือเรียนร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ก็จะไปวัดและประเมินผลตามก�ำหนดระยะเวลาที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ก�ำหนด มีการน�ำผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อนกลับให้ผู้เรียนเพื่อทราบทุกครั้งว่าอะไรที่ลูกคิด
ว่าท�ำได้ดี และอะไรที่คิดว่ายังไม่ดี เพราะอะไร และจะให้แก้ไขปรับปรุงทดลองใหม่ ค้นหาค�ำตอบใหม่ในทันทีจนกว่า
จะได้ข้อสรุป หรือค�ำตอบจากการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ
ร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้ จะมีการบันทึกเป็นภาพถ่ายและการจดในสมุดบันทึก รวมถึงการเก็บเป็นไฟล์
คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดสอบทางการศึกษา  (NT/O-NET) เหตุผลเพราะเป็นการตรวจสอบความสามารถ
ของลูกว่าสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามมาตรฐานทีก่ ารจัดการเรียนรูใ้ นระบบหรือไม่ เพือ่ ตรวจสอบเปรียบเทียบ มีการจัดท�ำเอกสาร
เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีการศึกษาส่งให้ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ การตัดสินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกปี
และจะมีการตัดสินผลการเรียนร่วมกันระหว่างครอบครัวกับเขตพื้นที่การศึกษา  การเลื่อนชั้นแบบผ่านชั้น ได้ใช้
เกณฑ์การตัดสินดีเยีย่ มในทุกรายการโดยมีคณะกรรมการจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โรงเรียนในระบบ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากภายนอกร่วมประเมินด้วย
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ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาของครอบครัว สิ่งที่ครอบครัวเบญจลักษณ์มีความภาคภูมิใจ คือได้
มองเห็นความส�ำเร็จของลูก เห็นว่าลูกมีความสุขกับการเรียนรู้ ได้คน้ พบค�ำตอบแก่ตวั เอง ว่าเราสามารถเรียนอะไรก็ได้ถา้ มี
ความสุข ก็จะมีความส�ำเร็จ และจะมีเรื่องที่น่าสนใจให้เรียนรู้ได้ไม่จบสิ้น ความส�ำเร็จในวันนี้ พบว่าลูกมีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ดีมาก ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ความคิด
เชิงระบบ อารมณ์ดี พูดจาฉาดฉาน มีความสามารถในการสืบค้นหาความรูท้ างอินเทอร์เน็ต รวมถึงการพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความรู้กับผู้รู้ ท�ำได้ดี จึงเป็นความส�ำเร็จ เพราะรู้สึกพอใจมาก
ปัญหา/อุปสรรค ในช่วงแรกพบว่า  ลูกโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่การส่งเสริมสนับสนุน
ยังไม่เพียงพอ อีกทั้งไปติดกรอบกับการเรียนร่วมที่โรงเรียนมากเกินไป ท�ำให้พัฒนาการเรียนรู้ด้านนี้ไม่งอกงามเท่าที่ควร
ในช่วงหลังจึงมาปรับการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบสวนหย่อม (ให้เรียนทุกอย่างทีอ่ ยากเรียน และส่งเสริมศักยภาพทีเ่ ป็น
จุดเด่นพิเศษ)
ข้อเสนอแนะ
๑. ไม่ควรจัดการเรียนรู้ให้ลูกเพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ แต่ควรจัดให้ตามความต้องการของลูก
โดยการตรวจสอบและค้นหาตัวตนของลูกให้ชัดเจนก่อน และจัดให้ตรงกับที่ควรจะเป็นไปได้ตามสภาพจริง
๒. ครอบครัวต้องมีองค์ความรูด้ า้ นความเป็นครู โดยส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรประเมินองค์ความรูข้ อง
ครอบครัวก่อนการอนุญาต
๓. ควรมีที่ปรึกษาส�ำหรับบ้านเรียน โดยบ้านเรียนเป็นผู้เสนอที่ปรึกษาต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
บ้านเรียนอาจจะขอให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดที่ปรึกษาให้
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๑๗ ครอบครัวพราว
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

ความสนใจของเด็กซึ่งถนัดในการเรียนดนตรี ด้านการใช้ภาษา  ชอบวาดภาพ อ่านหนังสือ และเขียนเรื่อง
จึงเป็นเหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว พราว หรือเด็กหญิงปภาดา ตันติบรรพกุล อีกทั้งพ่อและแม่มีความ
เชื่อมั่นว่าสามารถจัดการศึกษาให้ลูกเองได้ เพราะจบการศึกษาปริญญาตรี คุณพ่อนายพิชัย ตันติบรรพกุล จบวิศวะ
คุณแม่นางสาวกนกวรรณ ภูพันนา  จบสถาปนิก ปัจจุบันอายุ ๓๕ ปี อาชีพแม่บ้าน และเด็กมีความปลอดภัยสูงกว่า
มาอยูใ่ นระบบโรงเรียน เพราะพ่อและแม่เคยส่งลูกเข้าเรียนในระบบโรงเรียนชัน้ อนุบาล ๑ ปรากฏว่าเด็กไม่อยากไปโรงเรียน
เพราะครูบังคับให้เด็กนอนและท�ำงานตามที่ครูสั่ง ซึ่งเด็กไม่อยากท�ำ เพราะไม่ตรงกับความถนัด โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
ต้องการให้ลูกเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจ และมีความสุขที่จะได้เรียนตามศักยภาพตนเอง โดยไม่ติดกรอบเวลา
และเนื้อหาที่จะเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องของการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน และเพิ่มเติมความสามารถ
พิเศษโดยหาครู หรือบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทางมาสอนเพิ่มเติม รวมทั้งต้องการพัฒนาทักษะทางการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยมุง่ การน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจบนพืน้ ฐานของเหตุและผล เด็กหญิงปภาดา ตันติบรรพกุล ก่อนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวน้องพราวเคยเรียนที่โรงเรียนพรศิริกุล ระดับก่อนประถม สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง และได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับ ก่อนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ
ในระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ป.๓
แผนการจัดการศึกษา ครอบครัวจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาเอง โดยดูตวั อย่างจากครอบครัวทีเ่ คยจัดมาแล้ว
และมีแนวทางการเรียนรู้คล้ายคลึงกับพัฒนาการเด็กมาปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความสนใจ และปรึกษากับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แบบครอบครัวเดี่ยวแต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ
กลุม่ ครอบครัวอืน่ เพราะต้องการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวทางการจัดการศึกษาของบ้านเรียนแต่ละบ้าน เพือ่ ให้ได้แนวทาง
และวิธีการที่ดี น่าสนใจ น�ำไปปรับใช้ให้เด็กได้มีประสบการณ์ได้พูดคุยกับครอบครัวอื่น โดยสร้างเครือข่ายกับครอบครัว
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บ้านเรียนทัง้ ต่างจังหวัดและต่างภูมภิ าค โดยไปมาหาสู่ ไปพักทีบ่ า้ นของครอบครัว ท�ำให้ได้เห็นวิถชี วี ติ ของบ้านเรียนแต่ละบ้าน
การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดเป็น
กลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประสบการณ์คณิตศาสตร์ กลุ่มประสบการณ์วิทยาศาสตร์
กลุ่มประสบการณ์ภาษาและวรรณกรรม และกลุ่มประสบการณ์ความสามารถในการด�ำรงชีวิต
กระบวนการจัดการเรียนการสอน บิดา มารดา เป็นผูจ้ ดั การเรียนรูเ้ องในบางกลุม่ ประสบการณ์ และจัดหา
หรือจ้างครูพิเศษ มาสอนเพิ่มเติม เช่น สอนดนตรี (เปียโน อกุเลเล่ ฯลฯ) จัดการเรียนรู้ให้ลูกเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ใช้การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันเป็นหลักในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามล�ำดับขั้นตอน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จากการวิเคราะห์ ลงมือท�ำและสรุปแนวทางการปฏิบัติของตนเอง เช่น
น�ำสุนัขมาให้เลี้ยง การปลูกพืชผักสวนครัว การท�ำความสะอาดบ้าน การล้างจาน ซักผ้า ไม่เปรียบเทียบเด็กกับลูกคนอื่น
การเรียนรู้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม ไม่ได้ก�ำหนดเวลาเรียน แต่มีการก�ำหนดตาราง
การปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย เช่น ซักผ้า  ล้างจาน กวาดบ้าน แต่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และมีการ
ก�ำหนดเวลาเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ เช่น ดนตรี เรียนกับโรงเรียนสอนดนตรี ภาษาอังกฤษ
เรียนจากครูที่ผู้ปกครองจัดหามาให้
กระบวนการจัดกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝังความมีจติ สาธารณะ โดยเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะประโยชน์
เช่น เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมในจังหวัดตรัง การเข้าร่วมกิจกรรมกับบ้านเรียนอืน่ ๆ
ที่นัดพบกันในบางโอกาส ให้เด็กรับผิดชอบดูช่วยเหลือครอบครัว การมอบหมายงานให้รับผิดชอบเพื่อให้สร้าง
ความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ครอบครัว มีการเรียนร่วมกับกลุ่มครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา  ท้องถิ่นต่าง ๆ โดยติดต่อ
กับบ้านเรียนทีจ่ ดั การศึกษาในระดับเดียวกัน หรือคนละระดับ ทัง้ ในจังหวัด ต่างจังหวัด ต่างภูมภิ าค โดยน�ำเด็กไปพักทีบ่ า้ นด้วยกัน
ให้เด็กได้มีโอกาสเล่น ท�ำกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวที่เยี่ยมเยือน โดยมีการป้อนค�ำถามเพื่อดู
ความคิด ความรู้ที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อเสนอแนะ กระตุ้นให้เกิดค�ำถามข้อสงสัย และการค้นหาค�ำตอบ
โดยผ่านการพูดคุยและการแสวงหาค�ำตอบ
การใช้สอื่ และแหล่งเรียนรู้ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
โดยการจัดสือ่ แหล่งเรียนรู้ โดยจัดเป็นมุมหนังสือ จัดวัสดุอปุ กรณ์การเรียนไว้พร้อม มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งพริน้ เตอร์
โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต เครือ่ งดนตรี การโหลดแอพพลิเคชัน่ ทีเ่ กีย่ วกับหนังสือเรียน หนังสือเสริมให้สามารถเปิดเรียน
ได้ตามความสนใจ สื่อบุคคล มีคุณยาย ดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว คุณพ่อจะให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้โปรแกรม การเขียนโปรแกรมสร้างรูปการ์ตูน ครูสอนดนตรี สอนเปียโน และมีครูสอนภาษาอังกฤษ การใช้สื่อ หนังสือ
เอกสาร คอมพิวเตอร์ สือ่ ทางไกล เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ บ้านเรียนพราว ใช้สอื่ การเรียนรูท้ กุ รูปแบบทัง้ หนังสือ เอกสาร
คอมพิวเตอร์ สือ่ การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มาให้ลกู ได้เรียนรู้ เน้นการเรียนรูจ้ ากสือ่ ยูทปู การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง
เช่น อุปกรณ์การท�ำความสะอาดบ้าน เปียโน การเลี้ยงสุนัข โดยให้ค�ำแนะน�ำ ให้ค้นหา บางครั้งก็จัดให้ศึกษาเอง
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การเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่นและสถานที่ต่าง ๆ เด็กได้เรียนรู้จากบุคคลภายนอก
ทุกวัน โดยแม่น�ำเด็กไปท�ำงาน ไปตลาด ไปห้างสรรพสินค้า ไปวัดบ่อยครัง้ เพราะต้องการให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากสถานการณ์
จริง ๆ เช่น ไปตลาดให้เด็กจ่ายค่ากับข้าว ไปวัดไหว้พระสวดมนต์ ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว และน�ำเรื่องที่พบมา
พูดคุยกันเพื่อประเมินความสามารถของเด็ก
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีวธิ กี ารวัดและประเมินผล ๒ ลักษณะ คือ ๑) ประเมินโดยครอบครัวเอง
โดยการสังเกตพฤติกรรมในการท�ำงาน การตั้งค�ำถาม การให้ลงมือท�ำงาน อ่าน เขียน น�ำเสนอเรื่องที่เขียน ๒) ประเมิน
ร่วมกับ สพป.ตรัง เขต ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ความสามารในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ โดยการ
สัมภาษณ์ การพูดคุย การให้น�ำเสนองาน การจัดนิทรรศการผลงาน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบประเมินผลงาน และข้อค�ำถาม
เพื่อการสอบถาม ส�ำหรับการก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด จากการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามกลุ่มสาระ/
กลุม่ ประสบการณ์ รวมทัง้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน มีการก�ำหนดไว้ ๒ แบบ คือ ผ่านกับไม่ผา่ น
ซึง่ ผ่าน หมายถึง ปฏิบตั ไิ ด้ตามทีร่ ะบุพฤติกรรมไว้ ไม่ผา่ น หมายถึง ไม่สามารถปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ไิ ด้ไม่ครอบคลุมพฤติกรรม
ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
มีการก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยก�ำหนดการประเมินร่วมกับ สพป. ปีละ ๑ ครั้ง
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลส�ำหรับการจัดท�ำรายงานผลและตัดสินคุณภาพผูเ้ รียน ส�ำหรับครอบครัวมีการประเมินผูเ้ รียนทุกครัง้ หลัง
การเรียนรู้ เพราะต้องการให้ได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน และมีการน�ำผลที่ได้จาก
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อนให้ผเู้ รียนเพือ่ ทราบ โดยการน�ำผลจากการพูดคุย สังเกตพฤติกรรม การสร้าง
ชิน้ งาน สะท้อนให้เด็กรูแ้ ละหาตัวอย่างทีด่ มี าให้เปรียบเทียบจากสือ่ ต่าง โดยให้นกั เรียนเปรียบเทียบเอง กระตุน้ ให้อยากท�ำ
ว่าถ้าต้องการให้ดีเท่าตัวอย่างหรือดีกว่าควรท�ำอย่างไร ส�ำหรับการทดสอบทางการศึกษา (NT/O-net) นั้น ปัจจุบันเด็ก
ก�ำลังเรียนอยูช่ นั้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เด็กได้ทดสอบ เพราะต้องการทราบถึงพัฒนาการความสามารถ
ด้านการเรียนรู้ของเด็กเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ได้รู้จักข้อสอบ และบรรยากาศของห้องสอบ
ร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้ มีการจัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น งานประดิษฐ์ของใช้จาก
เศษวัสดุ ภาพวาด งานปั้น การเขียนเรื่องราวจากภาพ การเขียนโปรแกรมสร้างรูปการ์ตูน การเล่นดนตรี มีการจัดท�ำ
ร่องรอยการเรียนรูใ้ นทุก ๆ วัน ผ่านการเก็บภาพถ่าย บันทึกวีดโี อ บันทึกประจ�ำวันสัน้ ๆ เพือ่ ให้เห็นพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ในสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจ และรวบรวมไว้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปี รวมทัง้ ได้จดั ท�ำเอกสารเพือ่ รายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา 
อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีการศึกษาให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียน ครอบครัวจัดท�ำรายงานผลการจัดการศึกษา  โดยน�ำผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินร่วมกับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนหนึ่งและจากผลการประเมินโดยครอบครัวเอง รายงานต่อ สพป. ปีละ ๑ ครั้ง
ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาของครอบครัว ครอบครัวมีความสุขกับการจัดการศึกษาให้ลูก ลูกก็มี
ความสุขในการเรียนรู้ ได้เห็นพัฒนาการของลูกอย่างชัดเจน และเด็กมีกระบวนการท�ำงานเป็นล�ำดับขั้นตอน สามารถ
ตัดสินเลือกได้ด้วยตนเอง
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ปัญหา/อุปสรรค ๑) การประสานงานเกี่ยวกับตัวผู้เรียนไม่ได้รับการบริการในเรื่องที่บ้านเรียนต้องการ
๒) ความไม่ตอ่ เนือ่ งของผูร้ บั ผิดชอบจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ท�ำให้การสือ่ สารสร้างความเข้าใจไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
บ้านเรียนจึงต้องพึ่งพาตนเอง การรวมกลุ่มเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม มากกว่าจะได้รับค�ำปรึกษาชี้แนะ
ข้อเสนอแนะ ๑) การมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบบ้านเรียนระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรค�ำนึง
ถึงคนที่มีจิตบริการ เข้าใจงานได้ง่าย ชัดเจนมองภาระงานในลักษณะของการบูรณาการไม่แยกส่วนของการปฏิบัติ
๒) หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ควรศึกษาข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบ้านเรียน และสือ่ สารสร้างความเข้าใจทีช่ ดั เจนในทางการ
ปฏิบัติเพื่อไม่เกิดข้อกังขา  ท�ำไมจังหวัดนี้ท�ำได้ บ้านเรียนนี้ท�ำไม่ได้ และ ๓) สร้างข้อตกลงในการจัดการศึกษาของ
บ้านเรียนร่วมกันระหว่างบ้านและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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๑๘ ครอบครัวนนทพัทธ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
ลูกมีปญ
ั หาด้านสุขภาพจากโรคอักเสบภูมแิ พ้ (ภูมแิ พ้อากาศ) ซึง่ เกิด
จากกรรมพันธุแ์ ละภาวะทุพโภชนาการจากการเลือกรับประทานอาหาร ส่งผลให้
มีสขุ ภาพไม่แข็งแรง นำ�้ หนักตำ�่ กว่าเกณฑ์ ไม่คล่องแคล่วว่องไว เกิดภาวะติดเชือ้ ง่าย
และเจ็บป่วยจนต้องหยุดพักรักษาตัวที่บ้าน และเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการปรับตัวเข้าสู่สังคมในชั้นเรียน เป็น
เหตุผล ในการขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่ คุณพ่อนายนันทพันธ์ วรรณรัตน์
และคุณแม่นางชุตมิ า วรรณรัตน์ วุฒกิ ารศึกษา ปริญญาตรี อาชีพรับจ้างสอนพิเศษ
จุดมุ่งหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพือ่ ให้เสรีภาพผูเ้ รียนในการแสดงความต้องการตามความ
สนใจ พัฒนาตามศักยภาพและความถนัด เพื่อเริ่มการเรียนรู้จากพื้นฐานใกล้ตัว
ผ่านวิถีการด�ำเนินชีวิตตามสภาพความเป็นจริงบนพื้นฐานและหลักการที่สมาชิก
ในครอบครัวมีความเชื่อมั่น และยอมรับการปฏิบัติร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
โดยแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดท�ำโดยดูตวั อย่างของแผนฯทีไ่ ด้รบั อนุญาตแล้วหลาย ๆ แผน น�ำส่วนทีส่ ามารถ
น�ำมาปรับใช้ได้ และเพิม่ เติมในส่วนทีเ่ ป็นความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและตามสภาพความเป็นจริงของครอบครัว
โดยรับค�ำแนะน�ำจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาประยุกต์ใช้
รูปแบบการจัดการศึกษา จัดแบบครอบครัวเดี่ยวโดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัว
อื่น ๆ มีบ้านเรียนที่ขออนุญาตจัดการศึกษา โดยครอบครัวเพียง ๓ ครอบครัว ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสามครอบครัว
ความพร้อม ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการศึกษา และอยู่ค่อนข้างห่างไกลกัน ผู้จัดการศึกษา จึงประสงค์ให้จัดการศึกษา
ตามสภาพความพร้อมของครอบครัวเองก่อนให้เข็มแข็ง เหมาะสมกับผูเ้ รียน การจัดกลุม่ สาระการเรียนรู้ จัดเป็นรายวิชา
ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ คือ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษา พลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานพื้นฐานอาชีพ ๘) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน)
วิธกี ารจัดการเรียนรู้ ให้ผเู้ รียนตามความความสนใจ ความถนัด ความสามารถ เพือ่ ให้บรรลุตามจุดมุง่ หมาย
ทีก่ �ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวเนือ่ งจากผูเ้ รียนมีปญ
ั หาด้านสุขภาพทางกาย กระทบไปสูป่ ญ
ั หาทางจิตใจ
และสังคม ในบางครัง้ พบว่ามีปญ
ั หาทางอารมณ์รว่ มด้วย ผูจ้ ดั การศึกษาจึงเน้นกีฬา ให้ผเู้ รียนได้เรียนและเล่นหลากหลาย
ประเภทเพื่อค้นพบกีฬาที่ ผู้เรียนสนใจและถนัด ทั้งมวยไทย ว่ายน�้ำ  ฟุตบอล เทลวันโด ปิงปอง ขี่จักรยาน และการวิ่ง
ออกก�ำลังกายตามสวนสาธารณะ และพบว่ากีฬา เทควันโด ประเภทท่าร�ำ (พุม่ เซ่) เหมาะสมกับผูเ้ รียน จึงสนับสนุนให้เป็น
กีฬาหลัก ปัจจุบันลูกเข้าเรียนกีฬากอล์ฟส�ำหรับเยาวชนโครงการ “เรียนกอล์ฟฟรี มีไม้ให้ยืม” ของกองทัพบก ภาคที่ ๓
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และยังได้เรียนดนตรีประเภท ไวโอลีน เพื่อพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ และเรียนศิลปะ ระยะสั้น ๓๖ ชั่วโมง
ส่งเสริมให้มีอิสระทางความคิด และสามารถถ่ายทอดจินตนาการ สื่ออารมณ์ตนเองได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนด้วย
วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้เข้าเรียนลูกเสือ ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนาวิทย์ สัปดาห์ละครั้ง การเรียน
แนะแนว ผู้จัดการศึกษาน�ำพาผู้เรียน เรียนรู้การพัฒนาตนเอง และความรู้ในอาชีพ จากการพบเจอบุคคลในชีวิต
ประจ�ำวัน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เช่น คิดส์ซาเนีย (เมืองจ�ำลองช้าง
ส�ำหรับเยาวชน) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้จัดการศึกษาน�ำพาให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงพยาบาลและบริจาคเงิน หรือสิ่งของตามความพร้อม ปัจจุบันเริ่มโครงการจิตอาสาที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
สือ่ /แหล่งเรียนรู/้ ภูมปิ ญ
ั ญา ได้มกี ารจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกบ้าน เพือ่ ให้
เกิดการเรียนรู้มีบรรยากาศเหมือนห้องเรียนพิเศษ มีหนังสือเรียนครบทุกวิชา สื่อวีดีทัศน์ วีดีโอ อินเทอร์เน็ต เพื่อเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนสื่อ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ สื่อทางไกล เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย
- หนังสือเรียน ได้จากการจัดซื้อ รับบริจาค และดาวโหลดจากอินเทอร์เน็ต
- เอกสาร จัดหาตามความพร้อมและความสนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
- คอมพิวเตอร์ ใช้รว่ มกับโทรทัศน์ และปริน๊ เตอร์และใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ใช้ E-Book จาก
Webside Scimath.org.th, Iscieasy มีการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ
ดังนี้ ร่วมกิจกรรม Museum Thailand พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านจ่าทวี (ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ) พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติ สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ  อ่าวคุ้งกระเบน บึงฉวาก บึงบอระเพ็ด สวนสัตว์ซาฟารีเวิลร์ สวนสัตว์เขาเขียว
เมืองหิมะ ท้องฟ้าจ�ำลอง อุทยานการเรียนรู้พิษณุโลก สัปดาห์ละครั้ง ห้องสมุด สวนผักปุ้งกี๋ (สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 
๓ เดือน) ตลอดจนวัดใกล้บ้าน ตามวันส�ำคัญทางศาสนา
นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น สวนผักบุ้งกี้
สวนผักเกษตรอินทรีย์ไร้สาร โดยบูรณาการวิชาเกษตร (สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การเพาะกล้า  การปลูก การดูแลรักษา  การน�ำผลผลิตไปบรรจุ
เพื่อจ�ำหน่าย
การก�ำหนดตารางเรียนรู้ มีการปรับยืดหยุ่นตามสถานการณ์ของผู้เรียน ผู้จัดการศึกษาและสภาพแวดล้อม
ปัจจัยอื่น ๆ แต่พยายามให้ครบเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ที่ได้ก�ำหนดในแผนการจัดการศึกษา  หากมีกิจกรรมหรือ
องค์ความรูใ้ ดทีม่ คี วามสนใจ และความพร้อมเพิม่ เติมก็จะจัดบูรณาการการเรียนรู้ ส�ำหรับรายวิชาทีต่ อ้ งการเน้นเป็นพิเศษ
ประกอบด้วย
๑. กีฬาเทวันโด จากอดีตนักกีฬา และนักกีฬาในปัจจุบัน ของศูนย์ฝึกกีฬาเทวันโดไทเกอร์ไทพิษณุโลก
๒. ภาษาอังกฤษ จากผู้สอนชาวไทย ที่เคยศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ที่สถาบันอิงลิสพลัส อิงลิสโซน
๓. ภาษาจีน จากผู้สอนขาวจีน ที่สถาบันปูปู้กาว
๔. ไวโอลีน เรียนที่โรงเรียนไวโอลีน พิษณุโลก
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลจากพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในแต่ละสาระโดยใช้แบบทดสอบความรูใ้ นสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือท�ำโครงงานในสาระ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีกจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน กิจกรรมทีค่ รอบครัวจัดเพิม่ เติม
การเก็บหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ โดยใช้บันทึกการเรียนรู้ สมุดภาพ ใบงาน แฟ้มสะสมงานภาพถ่าย วิดีโอ เพื่อ
ให้เห็นพัฒนาการแลการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน เช่น การสังเกต การคิดวิเคราะห์
การแสวงหาความรู้ความเข้าใจ การทดลอง การน�ำข้อมูลที่ได้มาสรุปและประเมินผล การน�ำเสนอข้อมูลทั้งด้านเอกสาร
และการทดสอบด้วยการสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และแสดงความคิดเห็น การวัด
และประเมินผลเกี่ยวกับพฤติกรรม อากัปกิริยา ค�ำพูด การแสดงออกลักษณะนิสัย มารยาท การใช้ไหวพริบสติปัญญา 
การโต้ตอบ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา จากการพิจารณา สังเกต และสอบถามบุคคลใครอบครัว บุคลากรผู้ถ่ายทอด
ความรู้ เพื่อน เพื่อนบ้าน บุคคลรอบข้างที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งตัวผู้เรียนเอง
การวัดและประเมินผลทักษะการอ่าน การเขียนการพูด การฟัง เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียน
จากการอ่านหนังสือ ต�ำราเรียน เอกสาร การฟังสื่อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเอง สร้างสุนทรียภาพ และน�ำไป
แก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน สามารถน�ำเนื้อหาสาระที่อ่านหรือฟังมาคิดวิเคราะห์ น�ำไปสู่การเขียนและการพูดแสดง
ความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดความรู้และความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงด้วยส�ำนวนภาษาถูกต้อง
มีเหตุผล เข้าใจง่ายและชัดเจน เป็นไปตามล�ำดับขั้นตอน ในการน�ำเสนอ โดยมีตัวชี้วัดความสามารถ ดังนี้
๑. สามารถเลือกสื่อที่มีคุณค่าและมีความสนใจเพื่ออ่านหรือฟังตามจุดประสงค์ของตน
๒. สามารถจับประเด็นส�ำคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นจากเรื่องที่ได้อ่านหรือได้ฟัง
๓. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลแง่มุมต่าง ๆ เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ได้
๔. สามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลประกอบและถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้อื่น
ได้โดยการเขียนหรือการพูด
มีการก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด จากการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตามกลุม่ สาระหรือ กลุม่ ประสบการณ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการตรวจผลงานแบบฝึกหัด จากการสังเกตการท�ำกิจกรรม
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การน�ำผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อนให้ผู้เรียนเพื่อทราบ และน�ำมาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยเฉพาะการอ่านภาษาไทย เน้นเป็นพิเศษ คุณแม่จะเป็นผูแ้ นะน�ำ ให้ค�ำปรึกษาหารือ
ให้ก�ำลังใจในการเรียนค�ำที่ยากขึ้น และภาษาอังกฤษให้ได้เรียนกับเพื่อนบ้านที่มีความรู้ความสามารถ โดยการแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน
ครอบครัวจัดท�ำเอกสารเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา  อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในรอบปีการศึกษาให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
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ความความภาคภูมใิ จของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ได้จดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ผเู้ รียนไปพร้อม ๆ
กับการให้ผู้เรียนเข้ารับการรักษาตัวตามความเห็นและก�ำหนดนัดของแพทย์อย่างต่อเนื่องครบถ้วน ความสัมพันธ์
ในครอบครัวรักใคร่อบอุน่ บุคคลในครอบครัวดูแลเอาใจใส่ผเู้ รียนได้อย่างใกล้ชดิ สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
ได้อย่างเหมาะสม ได้จดั การศึกษาให้กบั ผูเ้ รียนตามหลักสูตรของระบบการศึกษาในโรงเรียนและเสริมกิจกรรมทีค่ รอบครัว
จัดตามความพร้อมและจุดเน้นเพือ่ พัฒนาและเพิม่ ทักษะตามความชอบและศักยภาพของผูเ้ รียน รวมทัง้ ได้เรียนรูว้ ชิ าและ
กิจกรรมที่สอนโดยผู้สอนอื่นและได้พบกลุ่มเพื่อนที่มีความหลากหลาย เพื่อให้มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับองค์กรและศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนท�ำให้เกิดความร่วมมือมีความเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ในลักษณะประชาสังคม
ความภาคภูมิใจ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง บุคคลแวดล้อมชื่นชม ในตัวผู้เรียน
ในเรือ่ งความตัง้ ใจ ความมีระเบียบวินยั การมีภาวะทัง้ ผูน้ �ำและผูต้ าม มารยาทดี ผูจ้ ดั การศึกษาได้ให้ค�ำปรึกษาครอบครัว
ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาโดยครอบครัวอีก ๒ ครอบครัว รวมทั้งมีผู้ปกครองและผู้เรียนในระบบโรงเรียนมาขอรับ
ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการจัดกิจกรรม
ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจาก มีครอบครัวที่จดทะเบียนกับ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ เพียง ๓ ครอบครัวและยังไม่
ได้มกี ารรวมตัวหรือจัดกิจกรรมร่วมกัน จึงท�ำให้ยงั ขาดความร่วมมือและแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ
เพื่อท�ำให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนมีน้อยจึงยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัว
บ้านเรียนได้มากนัก ต้องแสวงหาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ห่างไกลออกไปเพื่อท�ำกิจกรรมเสริมตามศักยภาพ
และความพร้อม
ข้อเสนอแนะ มีความประสงค์ให้มีหน่วยงานสื่อกลางในสังคมออนไลน์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มาประสาน
ความร่วมมือกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ค�ำแนะน�ำ ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เสนอความคิดเห็น ลดข้อขัดแย้ง
และสามารถเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายบ้านเรียนในต่างประเทศได้ในอนาคต
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๑๙ ครอบครัววัฒนข�ำ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว วัฒนข�ำ เนื่องจากลูกมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างเรียนในโรงเรียนในระบบ (ป.๑-ป.๒)
ก่อนเข้าเรียนในระบบโรงเรียน ลูกมีความสุข สนุกตามวัยมีความมัน่ ใจในตัวเอง
ความรูใ้ นคุณค่าของตนเอง มีการแสดงออกทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง ลูกเป็นคนช่างคิด
ช่างถาม ตามธรรมชาติและตามวัยของลูก แต่เมื่อน�ำลูกเข้าเรียนในโรงเรียนใน
ระบบสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกเคยแสดงออกมาตามธรรมชาติของเด็กที่กล่าวมาข้างต้น
หดหายไปหมด จึงตัดสินใจน�ำลูกออกจากระบบโรงเรียนแล้วจัดการศึกษาเอง
โดยครอบครัว และครอบครัวมีความเชื่อมั่น ศรัทธา มนุษย์สามารถพัฒนาได้โดย
ไม่มีขีดจ�ำกัด ครอบครัวต้องการชีวิตและความสุข อิสรภาพเสรีภาพในการเรียนรู้
ที่ไม่รู้จบ โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของครอบครัว “วัฒนข�ำ” เพื่อ
มุ่งเน้นต้องการให้ลูกค้นหาตัวตนของตนเองให้พบ รู้ตัวตนของตนเอง สามารถ
ด�ำเนินวิถีชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ “รู้ซึ้งถึงรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน เท่าทันอนาคต”
ครอบครัว วัฒนข�ำ มีคุณพ่อนายปริพนธ์ วัฒนข�ำ วุฒิการศึกษา ป.โท อายุ ๔๔ ปี เป็นนักพัฒนาองค์กรเอกชน
NGO สิ่งแวดล้อม คุณแม่นางวัชรภรณ์ วัฒนข�ำ อาชีพ นักวิชาการอิสระ ได้จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับเด็กหญิง
เพลงตะวัน วัฒนข�ำ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบัน
ได้ขอยกเลิกการจัดการศึกษาแล้ว สาเหตุที่ยกเลิกเพราะ ลูกเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันก�ำลังศึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
แผนการจัดการศึกษา ของครอบครัว “วัฒนข�ำ” มีการศึกษารูปแบบวิธีการจัดท�ำแผนจากเครือข่าย
ครอบครัวบ้านเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ ลักษณะของแผนเป็นแบบองค์รวมโดยประยุกต์ จากสภาพความเป็นจริง
ของสังคม ชุมชน ยึดฤดูกาลของแต่ละเดือน (Time Line) รายละเอียดของแผนเน้นการค้นหาศักยภาพของลูก
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีลกั ษณะการจัดการศึกษาเป็นแบบ “ครอบครัวเดีย่ ว” มีการเข้าร่วม
กิจกรรมกับกลุม่ เครือข่ายครอบครัวบ้านเรียนอืน่ ๆ รวมตัวกันปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกัน สร้างกระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
ผ่านทางการร่วมท�ำกิจกรรม เพื่อพัฒนาลูกให้มีศักยภาพในทุกมิติ (กาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา)
การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์
ช่วงขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว แผนการจัดการศึกษาจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
ตามหลักสูตรแกนกลาง ต่อมาปรับเปลีย่ นโดยบูรณาการแต่ละกลุม่ สาระเข้าด้วยกัน เป็นลักษณะโครงงานต่าง ๆ โครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์ โครงงานสัมมาชีพ ก�ำหนดเป็น ๓ กลุ่มประสบการณ์ ได้แก่ ๑) กลุ่มประสบการณ์เกี่ยวกับร่างกาย
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เน้นเข้าใจ รู้ตัวตนของตัวเอง คนหาตัวเองให้พบ ๒) กลุ่มประสบการณ์ เกี่ยวกับชุมชน เน้นสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ ๓) กลุ่มประสบการณ์เกี่ยวกับสังคม ความเข้าใจภาพรวมของโลก
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการเรียนรู้ คือบิดาและมารดาเป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ และมีการจ้างครูพเิ ศษ วิธกี าร
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ครอบครัว มีกระบวนการ วิธีการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบสนองตาม
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับวัย มีการส่งเสริม
ให้ลกู ได้เรียนรูก้ บั ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ตามความถนัดและความสนใจ เช่นเรียนรูก้ บั ศิลปินสาขาดนตรี สาขางานศิลปะ
เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านด้านการน้อมน�ำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต ศึกษาพระบรมราโชวาท สะท้อน
ค�ำพ่อสอน และน�ำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาวิเคราะห์ ถึงเนื้อหา อารมณ์ ความหมาย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ภายในบ้านครอบครัวจัดหาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล มี Internet, Computer, TV., เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องบันทึกเสียง
และอุปกรณ์ตามความสนใจ เครื่องดนตรีสากลหลายชนิด อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ศิลปะ นอกจากนั้นยังมีหนังสือ
ส่วนมากเป็นหนังสือที่ซื้อตามความสนใจของลูก เช่นชุดสารคดีส�ำหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน สื่อ ประเภท CAI (Computer
Assisted Instruction) สื่อจาก YouTube สื่อประเภทบุคคล ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชุมชน เรียนรู้เรื่อง
งานประดิษฐ์จากใบตอง งานจักสานต่าง ๆ ได้แก่ พัด ตะกร้า กระด้ง ตะแกง เรียนรูก้ บั กิจกรรมงานประเพณีประจ�ำปีของชุมชน
ก�ำหนดตารางเรียนรู้ พ่อ-แม่-ลูก ก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวันรวมกันทุกวัน แต่ช่วงเช้าของทุกวัน
ลูกต้องเรียนรู้ตามตารางเรียนของโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล ช่วงบ่ายจะเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารโครงงานต่าง ๆ การเรียนวิชาดนตรีสากล กับอาจารย์ มาลาลีน หอมกลิน่ ทอง
การเรียนรู้วิชาศิลปสากล กับอาจารย์รักษ์พงษ์ อโศกตระกูล ลูกเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน กลุ่มบ้านเรียนเพื่อเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับร่วมกัน ในระหว่างการเรียนรู้ทุกกิจกรรม มีการบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ เป็นรูปภาพ วีดิโอ
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในโอกาสต่าง ๆ ซึง่ คุณพ่อเป็นวิทยากร ลูกเข้าร่วมในฐานะผูช้ ว่ ยวิทยากรผูด้ �ำเนินการ
จัดค่าย “ค่ายปรับแต่งจิตส�ำนึกผู้มีประวัติต้องคดีต่าง ๆ ” ค่ายดนตรี “พัฒนาศักยภาพด้านดนตรี” ร่วมกิจกรรมค่าย
กับเพื่อนวัยเดียวกัน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครอบครัวมีการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดเวลา
ในระหว่างการปฏิบัติและระหว่างการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินตามสภาพจริง ประเมินระหว่างปฏิบัติ ประเมินจาก
ชิ้นงาน ผลงาน มีการวิภาค วิจารณ์ผลงานชิ้นงาน ร่วมกันมีการยอมรับค�ำวิจารณ์ อย่างมีเหตุผล มีการปรับปรุง แก้ไข
เป็นการน�ำผลจากการประเมินตามสภาพจริงไปพัฒนาให้การเรียนรู้มีความหมาย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการ
สังเกต ซักสอบถาม พูดคุย การประเมินจากผลงาน มีการน�ำผลงาน หลักฐาน ร่องรอย ผลการปฏิบัติกิจกรรม ผลที่
ได้จากการท�ำแบบฝึกหัด มาวิเคราะห์ พูดคุย หากยังพบว่าลูกยังไม่เข้าใจ ท�ำอะไรไม่ได้ ก็ทบทวนใหม่ กรณีพบว่าผลงาน
ยังไม่เป็นที่พอใจ หรือยังไม่ประทับใจ มีการปรับปรุงแก้ไข การประเมินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
การประเมินด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยเข้าร่วมรับการประเมิน ด้วยวิธีทดสอบวัดผลการเรียนรู้
จากมูลนิธิ “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” ของโรงเรียนวังไกลกังวล
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ครอบครัวมีการก�ำหนดคะแนนและเกรด ก�ำหนดสัดส่วน ๗๐ : ๓๐
คะแนน ๗๐ เป็นการประเมินจากคุณภาพการปฏิบัติงานจริง ๆ หลักฐานร่องรอย การเรียนรู้ ชิ้นงาน
แบบฝึกหัด ผลงานต่าง ๆ ของลูก ลักษณะการประเมินเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา
คะแนน ๓๐ เป็นผลการประเมินจากร่องรอยการเรียนรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียน
วังไกลกังวล เป็นการประเมินจากการท�ำข้อทดสอบตามที่โรงเรียนวังไกลกังวลก�ำหนด
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ครอบครัวได้ใช้วธิ กี ารสังเกตพฤติกรรม จ�ำแนกแต่ละด้าน
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูข้ องครอบครัว ก�ำหนดประเมินคุณภาพปีละ ๑ ครัง้ จะท�ำการประเมิน
ก่อนที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาประเมิน เพื่อน�ำผลการประเมินคุณภาพของครอบครัวบ้านเรียนไปประกอบการ
ประเมินของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ครอบครัวมีการน�ำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของลูก มาร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันสะท้อน ความจริง
ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผลการเรียนรู้
ของลูก มี ๒ ส่วน ส่วนแรก เป็นส่วนของตัวลูกหรือผู้เรียนเป็นผู้บันทึกหรือร่องรอย ที่แสดงผลการเรียนรู้ ผลที่ได้จาก
การจัดกิจกรรม ประสิทธิภาพของโครงงาน รองลงมาเป็นส่วนของ พ่อ-แม่ เป็นบันทึกสรุปผลการสอน หลังจากปฏิบัติ
การสอนแล้ว ข้อค้นพบในการจัดการเรียนรู้ ประเด็นที่จัดได้ว่าการเรียนการสอนประสบความส�ำเร็จ หรือประเด็น
ที่จะต้องพัฒนา หลักฐานร่อยที่บันทึกเป็นรูปภาพถ่ายกิจกรรม และวีดิโอ มีการวิเคราะห์เนื้อหา และความสนใจของลูก
ครอบครัวไม่มีการสอบ NT/O-net ทั้งนี้เป็นเพราะไม่ได้รับการติดต่อ สื่อสาร
ครอบครัวมีการจัดท�ำเอกสารรายงานผลการบริหารจัดการของครอบครัว มีการส่งรายงานดังกล่าว
ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง การรายงานที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเวลา และเอาใจใส่ในการท�ำ
ความภาคภูมใิ จ ครอบครัวมีความสุข ลูกมีความสุขในการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กล้าแสดงออก
เชื่อฟังพ่อแม่ รับฟังเหตุผล เชื่อมั่นในตนเอง ความส�ำเร็จ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว พบว่าลูกสามารถค้นพบตัวตน
ของตนเอง คือความถนัดและความชอบและสนใจ ด้านดนตรี และศิลปะ ท�ำให้รู้เป้าหมาย ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง รู้สึกชีวิตมีคุณค่า การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
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๒๐ ครอบครัวอัลอิสรอช ปาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

ครอบครัว อัลอิสรอช ปาย มีเหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เนื่องจากชุมชนมุสลิมเป็นชุมชน
ทีอ่ ยูท่ ามกลางสังคมทีห่ ลากหลาย ชาวมุสลิมจะต้องมีการปฏิบตั ติ นตามหลักปฏิบตั ขิ องศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด
ในยุคปัจจุบันสังคมไทยมีอารยธรรมต่าง ๆ หลั่งไหลเข้ามาหากไม่ช่วยกันด�ำรงรักษาจารีตประเพณีดั้งเดิมของมุสลิม
ก็อาจจะถูกครอบง�ำจากสังคมภายนอกชุมชนได้ ชุมชนจึงเห็นความส�ำคัญที่จะให้เด็ก เยาวชน ในชุมชนมุสลิมได้ปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา 
จุดมุง่ หมาย โดยเด็กสามารถปฏิบตั ติ วั อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสขุ และมีศาสนาอิสลามเป็นเพือ่ ต้องการให้เด็ก
ได้เรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลาม ควบคู่ไปกับการเรียนสามัญ (กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้มีชีวิตอย่างมีคุณธรรม และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้อง เป็นคนดีของสังคม สามารถปฏิบัติงานตาม
หลักปฏิบตั ขิ องศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด น�ำความรูไ้ ปต่อยอด เพือ่ สืบทอดศาสนาในโอกาสต่อไปเพือ่ ทีจ่ ะได้ดแู ลบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด มองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของเขา  เพื่อที่จะได้ช่วยชี้แนะวางแผนต่อยอดในการศึกษาระดับต่อไป และได้
ท�ำในสิ่งที่ตนเองถนัด มีพื้นฐานการใช้ศาสนาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตอย่างถูกต้องการด�ำเนินงาน การจัดตารางเรียน
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางศาสนา  โดยผู้น�ำชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  เน้นการเรียน
ตามหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียน โดยมีวิชาเพิ่มเติมคือวิชาคุณธรรม ตามหลักศาสนาอิสลามตอนเริ่มแรกก็ดูตัวอย่าง
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว และน�ำมาปรับกับแผนการจัด
การศึกษาของเป้าหมายของบ้านเรียนเรา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และคิดร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ครอบครัวอัลอิสรอช มีผจู้ ดั การศึกษาคือ นายอัคราช แสนพรม วุฒทิ างการศึกษาปริญญาตรี ปัจจุบนั อายุ ๓๗ ปี
อาชีพค้าขาย ได้รับมอบหมายจากบิดาและมารดา  ให้จัดการศึกษาให้บุตรหลาน จ�ำนวน ๓ คน คือ ๑) เด็กชาย
ฮะปิบบูล้ ลอฮ มูฮมั หมัดซอดิก ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ระดับประถมศึกษา ป.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๔๙ ๒) เด็กหญิง ฮาวา มูฮัมหมัดตอดิก ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประถมศึกษา ป.๑ ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ๓) เด็กหญิงฮันนะฮ มูฮัมหมัดตอดิก ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประถมศึกษา  ป.๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รูปแบบการจัดการศึกษา จัดเป็นกลุ่มครอบครัวมีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมร่วมกัน
ในหลายครอบครัวโดยมีเหตุผล คือ การจัดการศึกษาของบ้านเรียนอัลอิสรอฺฮปาย จัดเป็นกลุม่ ของผูป้ กครอง เพือ่ ขออนุญาต
จัดการศึกษา โดยมอบหมายให้ผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน รวมกลุ่มกันสอน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๙ คน
ใช้ใต้ถนุ บ้านเป็นสถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน แบ่งเป็นห้องเรียนตามระดับชัน้ ตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
เนื่องจากเด็กมีหลายระดับ จึงจัดให้เหมาะสมกับวัย เพื่อตรงตามเกณฑ์ และเป็นการง่ายในการจัดประสบการณ์ และ
การเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาการ และอื่น ๆ คือ เป็นการฝึกเด็กในการอยู่ร่วมกันอย่างมีระบบ ระเบียบ ในการอยู่ร่วม
กับผู้อื่น ทั้งทางด้านวินัย อารมณ์ สังคม ฝึกการท�ำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการเป็นผู้น�ำ ผู้ตามที่ดี
การจัดการเรียนการสอน โดยขอความร่วมมือกับผูป้ กครอง ญาติพนี่ อ้ ง ผูค้ นในสังคมหมูบ่ า้ น ช่วยกันระดม
ความคิด ช่วยเป็นผูส้ อน ผูจ้ ดั กิจกรรมตามความเหมาะสม เพือ่ เป็นการดึงศักยภาพของทรัพยากรบุคคลทีม่ อี ยูเ่ นือ่ งจาก
เป็นการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนรวมกลุ่ม จึงไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามความสนใจ หรือความถนัด
ได้อย่างเต็มรูปแบบ เป็นรายบุคคลจะเป็นเพียงแต่สนับสนุน และชี้แนะผู้ปกครองถึงความสนใจ ความถนัดของเด็ก ๆ
เพือ่ ให้ผปู้ กครองช่วยต่อยอดเป็นรายบุคคลได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรในชุมชนทีม่ คี วามรูม้ าเป็นอาสาสมัครมาสอน
ผู้เรียน ตามรายวิชาที่ถนัด โดยมีผู้รับมอบจัดการศึกษา เป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการ ในบางวิชามีการจ้างผู้ที่มีความรู้
เฉพาะทาง เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มาสอนเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน
ส่วนกิจกรรมด้านศาสนา มีผู้น�ำทางศาสนามาจัดกิจกรรมตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามทุกวัน
เน้นการฝึกเด็กให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีระบบ ระเบียบ วินยั ฝึกการท�ำงานเป็นกลุม่ รูจ้ กั การเป็นผูน้ �ำและผูต้ ามมีการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (น�้ำท่วม) การเยี่ยมผู้ป่วย การร่วมท�ำ
ความสะอาดแม่น�้ำ ร่วมกับ อสม.ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย ส�ำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวโดยครูผู้สอน
เกี่ยวกับศาสนา  ที่เน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม กิจกรรมจิตอาสา  จัดให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมช่วยกัน
พัฒนาศาสนสถานร่วมกิจกรรมชุมชนในงานประเพณีท้องถิ่น ในวันส�ำคัญทางศาสนา งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพเป็นต้น
ส่วนกิจกรรมลูกเสือจัดโดยน�ำผู้เรียนเข้าค่ายคุณธรรม โดยบูรณาการกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการก�ำหนด
ตารางเรียนรู้ ด้านวิชาการทีจ่ ดั ในแต่ละวัน เพือ่ เป็นการให้ความรู้ ด้านวิชาการแก่เด็ก เนือ่ งจากมีเด็กหลายระดับชัน้ เรียน
วิชาศาสนาอิสลาม มีการใช้ครูที่ได้รับการอบรมเป็นการเฉพาะโดยตรง เพราะต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ และปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง วิชาภาษาอังกฤษ มีการใช้ครูต่างประเทศ เพื่อฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสาร
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ด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ที่ใช้สถานที่ไต้ถุนบ้านเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน แบ่งห้องในบ้าน
เป็นห้องเรียนมีฝากั้นเป็นห้อง ๆ จ�ำแนกห้องเป็นแต่ละชั้นเรียน ในปัจจุบันส่วนมากก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์
มือถือ ในการค้นหาเรื่องหรือสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องคอยดูแลเด็กว่า  ค้นดูอะไรบ้าง ส่วนใดที่ไม่เข้าใจเด็กก็
สามารถถามได้ทันที เช่น หนังสั้นต่าง ๆ ท�ำดีสุดท้ายเป็นอย่างไร ท�ำชั่วสุดท้ายเป็นอย่างไร เป็นต้น สื่อการสอนที่ส�ำคัญ
คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอนทางด้านอาชีพ การตัดเย็บเสื้อผ้า  การท�ำขนม ครูสอนศาสนาใช้เอกสาร ต�ำรา  คู่มือ
แบบฝึกตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด ไม่เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ เนือ่ งจากเป็นเด็กระดับประถมศึกษา เรามีแม่บา้ น
ที่มีความสามารถท�ำขนม-ตัดเย็บเสื้อผ้าได้ หรือแม้แต่มีฝีมือในการประดิษฐ์ดอกไม้เทียม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่องรอยทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ ได้ด�ำเนินการวัดและประเมินผล โดยวิธี
การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามตัวเด็ก การตรวจผลงาน รับการวัดและประเมินผลการเรียนรูจ้ ากส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปีละ ๑ ครั้ง มีการทดสอบความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
มีการก�ำหนดตามแนวทางหนังสือแนะแนวประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การพูดคุยซักถาม ด�ำเนินการทดสอบ
เป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทันท่วงที ทดสอบเป็นภาคเรียน ที่ ๑ และ ภาคเรียนที่ ๒ ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร หลังการประเมินผลการเรียนรู้ ก็จะมีการวิเคราะห์น�ำมาปรึกษาหารือ เพือ่ ปรับปรุงพัฒนา
ทั้งครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ผู้เรียนได้ท�ำแบบฝึกหัด หลังจากได้เรียนรู้เนื้อหาจากบทเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ
มีการทดสอบ เพราะต้องการตรวจสอบว่าเด็กสามารถน�ำความรู้ไปคิดวิเคราะห์ ในการตอบค�ำถามได้หรือไม่อย่างไร
เพือ่ จะสามารถไปต่อยอดการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ครอบครัวจัดท�ำเอกสารเพือ่ รายงานผลการบริหารจัดการ มีการจัดท�ำ
รายงานผลการศึกษาของเด็กทุกคนเสนอส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต ๑ ทุกสิน้ ปีการศึกษา
ความส�ำเร็จ/ความภาคภูมิใจ การที่สามารถติดตามช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา และสามารถผ่านพ้น
สถานการณ์คบั ขันได้ ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ คือ บางครัง้ ความเข้าใจระหว่างผูจ้ ดั การศึกษา และผูป้ กครอง
ไม่เข้าใจตรงกัน ท�ำให้เกิดผลในการพัฒนาเด็ก
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๒๑ ครอบครัวบุษกร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว บุษกร เนื่องจาก
เป็นชาวมุสลิม อาจมีกิจกรรมแตกต่างด้านวัฒนธรรม ผู้ปกครอง
จึงมีความห่วงใยว่า เมื่อก้าวไปสู่สังคมทั่วไป เด็กจะไม่ค่อยสนใจ
ประเพณีของตนเอง รู้ไม่มาก รู้ไม่ถูกต้อง ไม่อยากให้เป็นภาระ
ของสั ง คม อยากให้ ลู ก ที่ เรารั ก มี พื้ น ฐานที่ ดี โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
ศีลธรรม ศาสนา เรียนรูป้ ฏิบตั ไิ ปตามวิถชี วี ติ ของมุสลิม มีความต้องการจัด
การเรียนไปด้วย พร้อมแทรกวัฒนธรรมและศาสนาไปด้วย เพื่อให้เป็น
เด็กที่ดี โตขึ้นมาเป็นคนดีในสังคม เป็นพ่อ เป็นแม่ที่ดีในอนาคตนั่นคือ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จุดมุ่งหมายส�ำคัญให้เด็กอยู่ในกรอบของศาสนา คือ จบจากเราต้อง
อยู่ในกรอบของศาสนา  ถ้าหากไปเรียนข้างนอกอาจจะแหวกแนวออกไป ถ้าเราไม่ท�ำลูกเราก็จะไปเลย เราท�ำก็จะอยู่
ในกรอบศาสนา ตามค�ำสอน ซึ่งครอบครัวบุษกร ได้มอบหมายให้ นางประดับใจ รุจิพรรณ วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี
ปัจจุบันอายุ ๓๑ ปี อาชีพ แม่บ้าน เป็นผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ผู้เรียน ๑) ด.ญ.อุมามะห์ ชายทุ่ย ชั้นประถมศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ๒) ด.ญ.ยูวัยรียะห์ ชายทุ่ย ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ปัจจุบันนั้นสองคนจบการศึกษา
ภาคบังคับและศึกษาต่อโรงเรียนในระบบ
แผนการจั ด การศึ ก ษา เริ่ ม แรกท�ำไม่ เ ป็ น ไม่ รู ้ วิ ธี ก ารที่ จ ะท�ำอย่ า งไร ได้ มี อ าจารย์ โรงเรี ย นมาช่ ว ย
น�ำรูปแบบของในระบบโรงเรียนมาปรับ เอาหลักสูตรมาปรับ และจัดท�ำร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาจากครู
ที่อยู่รอบโรงเรียนก่อน
รูปแบบการจัดการศึกษา น�ำไปปรึกษากับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หาตัวอย่างมาให้ดู เขียนและปรับแก้ไข
ให้เข้ากับเรา ท�ำเป็นกลุ่มหลายครอบครัวมารวมกันจัด จัดอย่างไรรูปแบบการสอน โดยใช้บุคลากรในชุมชน ใช้ทรัพยากร
คนในท้องถิ่นในเรื่องของวิชาการ ใช้รูปแบบการจัดแบบครอบครัวเดี่ยว โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ
กลุ่มครอบครัวอื่น ๆ เพราะลูกได้ท�ำศาสนกิจครบถ้วน และครอบครัวช่วยกันจัดการศึกษากันเองให้เป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ ผูเ้ รียนจบการศึกษาเข้าไปอยูใ่ นสังคมแล้วจะไม่สร้างปัญหา
และจัดเป็นกลุ่มครอบครัว มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมร่วมกันในหลายครอบครัว เพื่อให้เด็กได้รู้จัก
ศีลธรรม ศาสนา ของตนเอง และปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ ได้ทันที
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้บคุ ลากรในชุมชน นีค่ อื วิธกี ารใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ ทีม่ คี วามสามารถในวิชาการ
มาสอน โดยมีจิตอาสา ไม่มีเงินค่าตอบแทน จ้างครูมาสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ใช้ครูชาวต่างชาติ จ้างเป็นชั่วโมง เน้นพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลัก ไม่ทิ้งสาระวิชา การจัดหลักสูตรวิชาที่สอน เราจัด
เป็นแบบกลุม่ ประสบการณ์ หรือสาระการเรียนรู้ จัดเน้น ๘ สาระครบตามหลักสูตรแกนกลางฯ ไม่สามารถท�ำแบบพ่อแม่
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สอนลูกตามความถนัดความสนใจ วิชาอะไร ทีเ่ รียนเกีย่ วข้องกัน ก็จะเอามาสอนรวมกันแบบบูรณาการ มีบดิ าและมารดา
เป็นผู้จัดการเรียนรู้ ผู้จัดการศึกษาไม่ได้คัดกรองเด็ก สอนแบบโรงเรียนทั่วไป เด็กชอบวิชาใดเป็นพิเศษจึงส่งไปเรียนต่อ
เช่น ดนตรี
การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ มีการซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกปฏิบัติของส�ำนักพิมพ์ต่าง ๆ ใช้หลักสูตร BBL
มาช่วยสอน เวลาสอนจะสอนตามปกติ ใช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ในการค้นหาเรื่องหรือสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้
แต่ผใู้ หญ่กต็ อ้ งคอยดูแลเด็กว่า ค้นดูอะไรบ้าง ส่วนใดทีไ่ ม่เข้าใจเด็กก็สามารถถามได้ทนั ที เช่น หนังสัน้ ต่าง ๆ ท�ำดีสดุ ท้าย
เป็นอย่างไร ท�ำชั่วสุดท้ายเป็นอย่างไร สื่อการสอนที่ส�ำคัญ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอนทางด้านอาชีพ การตัด
เย็บเสื้อผ้า  การท�ำขนม ครูสอนศาสนาใช้เอกสาร ต�ำรา คู่มือ แบบฝึกตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด ไม่เน้นการใช้
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นเด็กระดับประถมศึกษา มีแม่บ้านที่มีความสามารถท�ำขนม-ตัดเย็บเสื้อผ้าได้ หรือแม้แต่มีฝีมือ
ในการประดิษฐ์ดอกไม้เทียม
จัดตารางการเรียนรู้รายวัน เวลาเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด แต่ละวันก็เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ในวิชาที่สอนอยู่ ที่เน้นเป็นพิเศษคือศาสนา และการปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้มา ไม่ได้สนใจการสอนระบบ Stem ได้นําเด็ก
ไปทัศนศึกษา วิธีแสวงหาความรู้ ไม่ต้องให้เด็กเรียนในห้อง หาประสบการณ์นอกสถานที่ ไปเรียนรู้ในอ�ำเภอปาย มีอะไร
บ้าง พาไปช่วยท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน สังคม ดูวิถีชีวิตชุมชน ช่วงก่อนผู้ปกครองเข้ามาช่วยพาไป ทุกครอบครัวเป็นคน
ขออนุญาตจัดการศึกษา บางคนก็สอนเอง และก็มาช่วยกันสอน เป็นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมศูนย์
การกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผนวกกับวิชาศาสนา เช่น ลูกเสือ เนตรนารี การจัดกิจกรรมดูตามแนวหนังสือ
ไม่มีการเข้าค่าย จึงอยากได้ครูลูกเสือ มาสอนเพิ่ม กิจกรรมจิตอาสา ช่วยงานบุญ ทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางสังคม เราก็ส่ง
เด็กเข้าไปร่วมกิจกรรม และอธิบายให้เด็กรู้ทุกครั้ง ใช้สถานที่ไต้ถุนบ้านเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน แบ่งห้องเรือน
เป็นห้องเรียนมีฝากั้นเป็นห้อง ๆ จ�ำแนกห้องเป็นแต่ละชั้นเรียน กิจกรรมที่ครูสอนอยู่ก็น�ำเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่
และเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนในวิชา หรืออาจจะเห็นในสิ่งที่เรียนมาก่อน ซึ่งยังไม่เคยได้เห็น
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีการทดสอบความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้งและ
ใช้วธิ กี ารสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ โดยยึดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน ตามแนวทางของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีการท�ำข้อสอบ ส่วนเด็กทีเ่ ขียนหนังสือไม่ได้ ใช้วธิ สี งั เกตพฤติกรรม มีตารางบันทึกประจ�ำวัน มีระเบียบการ
วัดผล เกณฑ์ตามแผนการจัดการศึกษา (วัดผลตามโรงเรียนในระบบ) ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาจะมา
ทดสอบผู้เรียน ทางบ้านเรียนก็มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้เด็ก ๆ ท�ำการบ้าน และจัดกิจกรรม
ถาม-ตอบ ค�ำถามในสิง่ ทีไ่ ด้เรียนมา บางครัง้ ก็ให้เด็กตัง้ ค�ำถามในสิง่ ทีเ่ ด็กอยากรู้ การก�ำหนดคะแนนนอกจากทีก่ ระทรวง
ศึกษาธิการได้ก�ำหนดไว้แล้วนัน้ เราก็ดเู ด็กแต่ละคนว่ามีความสามารถไปทางด้านไหน และให้คะแนนเพือ่ เป็นก�ำลังใจกับเด็ก
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนบางคนก็ตามสภาพของเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ไปเรื่อย ๆ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีเป็นบางวิชาที่วิชาไหนเด็กไม่เก่ง ก็ด�ำเนินการประเมินผลเป็นระยะ ส่วนวิชาไหน
ที่เด็กเรียนเก่ง เราก็ก�ำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกครั้งที่ด�ำเนินการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ผู้เรียนดูและได้ให้ก�ำลังใจในการวัดและประเมินผลครั้งต่อไป เพื่อให้
เด็กไม่ท้อที่จะเรียนต่อ การทดสอบทางการศึกษา (NT/O-NET) ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของเด็ก
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ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาของครอบครัว เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมามีพฤติกรรมที่ดี รู้จริง มีความรู้
ด้านวิถชี วี ติ หัดเด็กเป็นมัคคุเทศก์ ให้ไปขายของ เนือ่ งจากอยูใ่ นเขตพืน้ ทีก่ ารท่องเทีย่ ว แต่บางครัง้ การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
และการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการแสดงวัฒนธรรม ต่าง ๆ ก็ต้องใช้เงินจ�ำนวนมากมาย ถ้ารัฐบาลช่วยเหลือได้ก็
จะท�ำให้การศึกษาแบบครอบครัวมีโอกาสถอดบทเรียนในสิง่ ทีด่ ี ๆ เอาไปบรรจุในหลักสูตร เพือ่ ให้เด็กไทยเป็นเด็กดี และ
เป็นผู้น�ำที่ดีของประเทศไทยในอนาคต
ปัญหา/อุปสรรค ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อโรงเรียน ความเข้าใจ การตั้งความหวังสูงเกินในการจัด
กิจกรรม คือ พ่อแม่เด็กคาดหวังในลูกมากแต่ผู้สอนไม่สามารถสอนได้ถึงจุดที่พ่อแม่หวัง เช่น ให้คนวาดรูปมาสอนศิลปะ
เป้าหมายของครอบครัวต่างกับโรงเรียน ผู้ปกครองพ่อแม่แต่ละคนคาดหมายกับเด็กต่างกัน แต่ก็เน้นคือให้ความส�ำคัญ
ด้านศาสนา พ่อแม่ท�ำเหมือนเอาลูกไปโรงเรียน แล้วก็มาต่อว่าครู ผู้ปกครองไม่เข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ มีการจัดประชุมปรับความเข้าใจกับผู้ปกครองทุกปี จัดให้มีการประชุมรวมของครอบครัว
ต้องบอกว่าเป้าหมายของเราต่างจากโรงเรียนต้องขอความร่วมมือของผู้ปกครอง
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๒๒ ครอบครัวน้องแฝด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

“เนื่องจากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว จึงมีความจ�ำเป็นต้องหาแนวทางในการร่นระยะเวลาให้ลูกสามารถค้นหา
ตัวเองในการน�ำไปสู่อาชีพเลี้ยงตัวเองได้รวดเร็วที่สุด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้กฎกติกา
ของสังคม” เพราะแม่ไม่สามารถดูแลลูกได้ตลอดไป เป็นเหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัวน้องแฝด มีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อค้นหาและส่งเสริมศักยภาพให้เด็กเรียนรู้และสามารถน�ำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
มารดา นางสาวณิชมน พูลเพิ่ม วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี อายุ ๔๐ ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ได้รับอนุญาต
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้บุตรแฝดจ�ำนวน ๒ คน คือ
๑. เด็กชาย พณัฎฐกรณ์ บุณยรักษ์ เป็นผู้เรียนประเภทผู้เรียนความสามารถพิเศษ นักกีฬากอล์ฟ เขียน
program robotic program games ก่อนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียนเมธังกราวาส
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
๒ เด็กหญิงภรณัฎฐกันต์ บุณยรักษ์ ประเภทของผู้เรียนความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เปียโน
กอล์ฟ และมีความต้องการพิเศษ การร้องเพลง การวาดรูป
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ครอบครัวจัดท�ำขึน้ เองแบบมองทีค่ วามสนใจและศักยภาพในตัวเด็ก
โดยบางรายวิชา จัดหาผู้สอนจากภายนอกมาเสริมให้ตามที่ผู้เรียนสนใจ และมีการให้เด็กค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมจาก
website ของต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กในการประกอบอาชีพ รูปแบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดี่ยว แต่มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ บ้าง โดยมี
เหตุผล เพื่อเพิ่มมิติสัมพันธ์ด้านสังคม การปรับตัว และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเด็ก มีการริเริ่มโครงการเรียนแบบ
stem ให้กับเด็กบ้านเรียนที่สนใจในการเรียนแบบออนไลน์
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การจั ด กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ปรั บ รู ป แบบวิ ธี ก ารน� ำ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ / ตั ว ชี้ วั ด ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
โดยจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ด้านความเข้าใจตนเองและค้นหาศักยภาพของตัวเอง
๒) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ๓) ด้านสังคม ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา โดยทัง้ ๓ ด้าน มีการประเมินแบบ
คุณภาพ โดยประเมินจากผลทีเ่ กิดขึน้ จริงในแต่ละปี และดูจากร่องรอยการเรียนรู้ ไม่ได้มกี ารประเมินโดยใช้แบบทดสอบ
การจัดการเรียนการสอน มารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ มีจัดหาหรือจ้างครูพิเศษ และการเรียนแบบ online
ของ Accellus Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา กระบวนการ/วิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนตามความความสนใจ
ความถนัด ความสามารถ เพือ่ ให้บรรลุตามจุดมุง่ หมายทีก่ �ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ลูกแฝดคนที่ ๑
เด็กชาย พณัฎฐกรณ์ บุณยรักษ์ สนใจวิทยาศาสตร์ program กลไก mechanic และกอล์ฟ จึงการเรียนแบบเน้นศักยภาพ
โดยให้ผู้เรียนลงเรียน online ของ Accellus Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ
ที่มีวิชาพื้นฐานถึงเกรด ๑๒ บางรายวิชาลงเรียนในระดับเกรด ๗ และวิชาฟิสิกส์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมถึงการเรียนกับศูนย์วจิ ยั พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรือ่ ง stem robotic ส่วนในด้านกีฬากอล์ฟ เน้นการลงแข่งและ
ฝึกฝนอย่างสมำ�่ เสมอ เพือ่ สอบเป็นโปรกอล์ฟ ลูกแฝดคนที่ ๒ เด็กหญิงภรณัฎฐกันต์ บุณยรักษ์ สนใจวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
skincare ดนตรี(เปียโน) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส จึงเรียน online ของ Accellus Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่เน้นภาษาและวิทยาศาตร์ รวมถึงฝึกเรียนเปียโนกับครูทุกวัน เพื่อสอบเลื่อนเกรด และน�ำไปสู่การร้องเพลง
การก�ำหนดตารางการเรียนรู้ในแต่ละวัน ในช่วงเช้า  เรียน online ของ Accellus Academy ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ๒-๓ ชั่วโมง ที่ร้าน รวมถึงเฝ้าร้านไปในตัว (ช่วยขายของ) จากนั้น เด็กหญิงภรณัฎฐกันต์ บุณยรักษ์
เรียนเปียโน ๑ ชัว่ โมง ส่วนเด็กชาย พณัฎฐกรณ์ บุณยรักษ์ เขียนโปรแกรม เวลา ๑๕.๐๐ น. เริม่ ซ้อมกอล์ฟ จนถึง ๑๙.๐๐ น.
ทุกวัน การเรียนรู้ในรายวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ เด็กชาย พณัฎฐกรณ์ บุณยรักษ์ สนใจด้านการเขียน program
แต่ขาดบุคลากรด้านการสอนเขียน program เด็กหญิงภรณัฎฐกันต์ บุณยรักษ์ ต้องการเรียนร้องเพลงและภาษาเกาหลี
แต่ขาดบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ เรียนร่วมในรายวิชากอล์ฟ
กับเด็กที่มาซ้อมกับโปรกอล์ฟคนเดียวกันทุกวัน และเรียนร่วมในวิชาลูกเสือ ยุวกาชาดกับที่โรงเรียนใกล้บ้าน ส�ำหรับ
เด็กชาย พณัฎฐกรณ์ บุณยรักษ์ ได้มกี ารร่วมเป็นทีมแข่งขันกับภาควิชาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในรายวิชา robotic และ stem
กระบวนการ/วิธีการจัดปรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ให้เด็กไปเรียนร่วมปีละครั้ง
โดยเข้าค่ายกับทางโรงเรียน ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีการให้เด็กไปช่วยเหลือที่บ้านเด็กก�ำพร้า
สือ่ /แหล่งเรียนรู/้ ภูมปิ ญ
ั ญา มีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกบ้าน เพือ่ ให้เกิด
การเรียนรู้ มีหอ้ งสมุด ห้องซ้อมกอล์ฟ ห้องซ้อมเปียโน และห้องฝึกประกอบหุน่ ยนต์ ใช้สอื่ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์
สือ่ ทางไกล เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ ใช้การเรียน online ของ Accellus Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเรียนรู้
การท�ำงานศิลปะจากไม้ เพราะเป็นแหล่งไม้ แต่ไม่ค่อยสนใจ เนื่องจากสนใจในเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วัดจากร่องรอยการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผนที่เน้นพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน โดยเน้นคุณภาพที่เกิดขึ้นจริง และพัฒนาการในแต่ละปี ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถประเมินได้แบบ holistic
ด้วยตัวผู้เรียนเอง และมีการถ่ายคลิปวีดีโอที่ท�ำขึ้นในขณะที่เรียนแต่ละบทเรียน ตัวผู้เรียนจะมีการสรุปและรายงาน
ด้วยตนเอง ถึงที่มาและวิธีการ มีการก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด จากการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามกลุ่มสาระ
หรือกลุม่ ประสบการณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนก�ำหนดไว้แค่ผา่ นหรือไม่ผา่ น มีการก�ำหนด
ระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียนปีละ ๑ ครั้ง จากร่องรอยการเรียนรู้มีการน�ำผลที่ได้จากการประเมินมาพูดคุย
ในลักษณะ การต่อยอดการเรียนรู้ ที่ท�ำให้ผู้เรียนชัดเจนในความรู้มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใกล้อาชีพ
หรือสาขาอาชีพที่ต้องการจะเรียนหรือจ�ำเป็นในอนาคต
ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจาการเรียนรู้ บันทึก Clip วีดีโอ การท�ำบันทึก program ถ้วยรางวัล
ประกาศนียบัตร การเขียนบันทึก และการน�ำเสนอแต่ละผลงานโดยผู้เรียน การทดสอบทางการศึกษา (NT/O-NET)
ไม่ได้ทดสอบ เหตุผลเพราะ ไม่ได้คิดว่าจะไปแข่งกับเด็กในระบบ เพราะแนวทางของบ้านเรียนน้องแฝด เน้นส่งเสริม
ศักยภาพและเน้นการปฏิบัติลงมือท�ำได้จริง ซึ่งการทดสอบทางการศึกษา ไม่สามารถย้อนร่องรอยการเรียนรู้จากเด็กได้
ทั้งหมด เพราะการสอบเป็นแค่การท่องจ�ำ ครอบครัวได้จัดท�ำรายงานสรุปการเรียน พร้อมร่องรอยการเรียนรู้ เป็น Clip
วีดีโอ และผลงานที่เกิดขึ้นจริงทุกปี แต่ฝ่ายประเมิน สพป.แพร่ เขต ๑ ยังขาดความเข้าใจในการประเมิน โดยพยายาม
ดึงข้อมูลสรุปผลการเรียน ไปสู่เกณฑ์การประเมินกลาง ซึ่งทางบ้านเรียนน้องแฝด ไม่ได้ใช้การประเมินแบบเกณฑ์ เพราะ
ทางบ้านเรียนน้องแฝด เน้นการพัฒนาศักยภาพและสิง่ ทีจ่ �ำต้องได้ทเี่ กิดจากการปฏิบตั ิ มากกกว่าการสอบหรือใช้เกณฑ์กลาง
ที่ท�ำให้เด็กไม่สามารถเรียนได้ตามความสามารถของตัวเอง
ความภาคภูมใิ จของการจัดการศึกษาของครอบครัว เด็กมีผลงานทีเ่ กิดจากการเรียนรูจ้ ริงไม่ใช่แค่การสอบ
และเด็กมีความภูมใิ จกับผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ความรูห้ ลายวิชามารวมกัน และ ทีส่ �ำคัญเด็กได้เรียนรูต้ ามความสนใจ
และได้ศึกษาด้วยตนเอง
ปัญหา/อุปสรรค ฝ่ายประเมินผลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ควรท�ำงานและวางแผนร่วมกับกลุ่ม
ส่งเสริมในการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา  จึงท�ำให้เวลาประเมินไม่เข้าใจรวมถึงการไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับหลักการ
โดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ จึงท�ำให้การท�ำงานร่วมกับครอบครัวมีปัญหาและความขัดแย้ง

100 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๒๓ ครอบครัวแสนพรม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
เหตุผล หรือมูลเหตุในการจัดการศึกษาของครอบครัว
แสนพรม เนื่องจากการศึกษาภาคปกตินั้นไม่สามารถที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับการศึกษาหรือเด็ก และไม่สามารถที่จะเอื้อ
ให้เด็กใช้ความสามารถที่ตนถนัดได้อย่างเสรี เนื่องจากถูกบีบให้เรียนรู้
ในสิ่งที่จ�ำกัดให้เรียน และใช้เวลากับบางรายวิชาหรือบางกิจกรรม
ที่ตนเองไม่ถนัด ท�ำให้ความโดดเด่นของสิ่งที่ตนถนัดนั้นถดถอยหรือ
ขาดการพัฒนาอย่างเต็มที่ ดังนั้นทางครอบครัวจึงอยากจัดการศึกษา 
โดยครอบครัวเองหรือกลุ่มครอบครัว ที่มีความต้องการสอดคล้องกัน
เพือ่ สร้างสรรค์ระบบการศึกษาไทยให้ได้คณ
ุ ภาพ และทัดเทียมกับอารยประเทศทีป่ ระสบผลส�ำเร็จในการศึกษาในหลาย ๆ
ประเทศ เช่น สิงคโปร์ ที่ได้รับการจัดอับดับผลส�ำเร็จทางการศึกษาได้เป็นอันดับ ๑ ของโลกในขณะนี้
ครอบครัวแสนพรม โดยนายประพันธ์ แสนพรม และ นางปาริชาติ แสนพรมวุฒทิ างการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖
อายุ ๔๓ ปี อาชีพรับจ้าง ผู้เรียน คือ เด็กชายอาลีฟีน แสนพรม เป็นผู้เรียนความสามารถพิเศษ ท่องจ�ำค�ำภีร์อัลกุรอ่าน
เป็นภาษาอาหรับตามความสนใจ/ความถนัดของผู้เรียน ด้านภาษา  และด้านการท่องจ�ำพระมหาค�ำภีร์อัลกุรอ่าน
ก่อนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียน อนุบาลการุณย์ สพป.ตาก เขต ๒ ครอบครัวแสนพรหม
เป็นครอบครัวที่จัดการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว จ�ำนวน ๑ คน จัดการศึกษา
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระดับประถมศึกษา 
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้จัดการศึกษาจัดตามความใฝ่ฝันของลูก ต้องการจะเป็น
ผูท้ อ่ งจ�ำพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอ่านด้วยปากเปล่าทัง้ เล่ม ซึง่ ทัง้ เล่มมีทงั้ หมด ๓๐ บท แบ่งเป็น ๖,๖๖๖ วรรค และมีตวั อักษร
ทั้งหมด คือ ๑,๐๒๗,๐๐๐ ตัวอักษร โดยไม่ผิดเลย ซึ่งการศึกษาในระบบของไทยไม่สามารถที่จะเอื้อให้ท�ำได้เลย
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจัดท�ำขึ้นในกลุ่มสาระทั่วไป ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยศึกษาจากตัวอย่างแผนการจัดระบบของกลุ่มผู้จัดการศึกษาอื่น ๆ ที่มีความมุ่งหมายเดียวกันเป็นตัวอย่าง เช่น ของ
กลุ่มบ้านเรียนที่อ�ำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียน Internation Islamic school ที่กรุงเทพฯ มาเป็นบรรทัดฐาน
เพราะกลุ่มเหล่านี้ได้ด�ำเนินการจัดการศึกษามาก่อนและประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี
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รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดเป็นกลุ่มครอบครัว มีการจัดการเรียน การสอน และจัดกิจรรม
ร่ ว มกั น ในหลายครอบครั ว โดยมี เ หตุ ผ ลเพื่ อ ให้ ง ่ า ยต่ อ การจั ด การ และประหยั ด ทรั พ ยากรบุ ค คลในการจั ด
การศึกษาเนื่องจาก บุคลากรที่ดีมีคุณภาพที่สามารถจัดการศึกษาได้ดี ค่อนข้างยาก เช่น วิชาอัลกุรอ่าน เป็นต้น ดังนั้น
จึงได้การจัดการศึกษาโดยใช้ระบบกลุ่มครอบครัวขึ้น การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์จัดเป็นรายวิชา
ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ การจัดการเรียนการสอน บิดาและมารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้
และมีการจัดหาหรือจ้างครูพิเศษมาสอนด้วย โดยมีกระบวนการ/วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามความความสนใจ
ความถนัด ความสามารถ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา  โดยจะเน้นความมุ่งหวัง
ของเด็กก่อน เพราะเด็กมีความต้องการทีจ่ ะท่องจ�ำพระคัมภีรอ์ ลั กุรอ่าน ควบคูไ่ ปกับการเรียนตามกลุม่ สาระวิชาพืน้ ฐาน
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถกลับไปเรียนต่อในระบบปกติได้หลักจากทีส่ ามารถท่องจ�ำพระคัมภีรอ์ ลั กุรอ่านได้แล้ว ดังนัน้ ในช่วงปีแรก
ของเด็ก ผู้จัดการศึกษา  จึงมุ่งเน้นไปที่ด้านการท่องจ�ำพระคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นหลัก โดยทางผู้จัดการศึกษาจะให้เน้น
พระคัมภีร์อัลกุรอ่านในช่วงเช้า  ตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น. และช่วงเย็นตั้งแต่ ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ในวันปกติ และ
ในวันอาทิตย์ จะใช้เวลาตัง่ แต่ ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น. เพือ่ ทีจ่ ะให้เด็กจบวิชาพระคัมภีรอ์ ลั กุรอ่าน ได้เร็วขึน้ การก�ำหนดตาราง
การเรียนรู้ในแต่ละวัน มีการก�ำหนดตารางการเรียนรู้ในแต่ละวัน ดังนี้ เวลา ๐๖.๐๐-๙.๓๐ น. ท่องจ�ำค�ำภีร์อัลกุรอ่าน
เวลา ๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. เรียนสายสามัญ ๘ กลุ่มสาระเรียน คอมพิวเตอร์ และเข้ามัสยิดทุกวันศุกร์ ส�ำหรับการเรียนรู้
ในรายวิชาทีต่ อ้ งการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิชาท่องจ�ำอัลกุรอ่าน กับผูท้ รงคุณวุฒทิ ที่ อ่ งจ�ำได้ ซึง่ ผูท้ างคุณวุฒิ เรียนจบการท่องจ�ำ
พระคัมภีร์อัลกุรอ่านจากประเทศซาอุดิอาราเบียมาโดยตรง ซึ่งทางครอบครัวได้พิจารณา  คัดสรรมาเป็นอย่างดี
โดยจะจัดบ้านเรียน ๑ แห่ง เป็นสถานทีท่ �ำการเรียนการสอนวิชานีเ้ ป็นพิเศษ และมีการเรียนรูร้ ว่ มกลุม่ ครอบครัว เครือข่าย
สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อไปบ�ำเพ็ญประโยชน์เป็นบางครั้ง และได้มีการติดต่อสถานศึกษาระดับมัธยม
ของอ�ำเภอ เพื่อให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์ทางการศึกษา  เช่น มีการใช้กล้องจุลทรรศน์ กล้องดูดาว และสารเคมีบางชนิดที่มี
การควบคุมในรายวิชาวิทยาศาสตร์
กระบวนการ/วิธกี ารจัดปรับกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ทางผูจ้ ดั การศึกษาจะมุง่ เน้นให้เด็กใช้คณ
ุ ธรรมน�ำความรู้
เป็นหลัก ส�ำหรับกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดฯ ทางผู้จัดไม่ได้ด�ำเนินการ เพราะไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม
ที่ปลูกฝัง เพราะวิชาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้เด็กเข้าใจถึงคุณธรรม หรือแก่นแท้ของคุณธรรมตามหลักอิสลามอย่างแท้จริง
โดยที่เด็กจะได้รับการฝึกการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอิสลาม เช่น การถือศีลอด โดยทางผู้จัดการศึกษาจะให้เด็ก
ฝึกการถือศีลอด การละหมาด การบริจาคทาน สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้เด็กได้รู้สึกอย่างแท้จริงด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งความหิว
กระหายของผู้ยากไร้ เด็กจะเข้าใจซึ่งการแบ่งปัน มิใช่เรียนเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
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ผู้จัดการศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในหลาย ๆ บ้านเรียน เพื่อให้เหมาะสมตามแต่ละบริบทของวิชา
ที่เรียน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ทางผู้จัดก็จะเชิญผู้ปกครองหรือผู้จัดการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
มาท�ำการสอนในบางชัว่ โมง การใช้สอื่ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ สือ่ ทางไกล เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ ทางผูจ้ ดั การ
ศึกษาได้ใช้แผนการสอนและเครื่องมือ/สื่อการสอน บางรายวิชาจาก Internation Islamic school ที่กรุงเทพฯ
การเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ ได้มีการน�ำเด็กไปละหมาดที่มัสยิด
เป็นประจ�ำทุกวันศุกร์ ซึ่งที่มัสยิดเด็กจะได้รับการอบรมและปลูกฝังศีลธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิ คืออีหม่าม ที่เป็น
ผูจ้ ดั การศึกษาแบบบ้านเรียนเหมือนกัน และในทุก ๆ ปี (ซึง่ จัดติดต่อกันมา ๓ ปีแล้ว) ผูใ้ หญ่ในชุมชน บางท่านก็ได้สนับสนุน
ให้เด็กได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ในชุมชน เพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายและท�ำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกับผู้ปกครองและคน
ในชุมชน อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บ้านเรียนได้จัดท�ำขึ้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้จัดการศึกษาได้ใช้หลักการประเมินผลแบบระบบปกติของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระวิชา ซึ่งทางผู้จัดการศึกษา ประเมินด้วยตนเอง ในอัตราส่วนร้อยละ ๗๐ และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ประเมิน อีกร้อยละ ๓๐ โดยให้เด็กไปสอบที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยที่
แบบประเมิน ทางส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นผูอ้ อกแบบทดสอบในทุก ๘ กลุม่ สาระวิชา การก�ำหนดการให้คะแนน
หรือเกรด จากการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตามกลุม่ สาระหรือกลุม่ ประสบการณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน มีการก�ำหนดการคะแนนตามมาตรฐานดังนี้
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 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง การก�ำหนด
ระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผูเ้ รียน จะเหมือนกับโรงเรียนในระบบปกติ โดยแบ่งเป็นภาคเรียน หรือปีการศึกษา
และมีการปิดภาคเรียนเหมือนกับโรงเรียนในระบบทุกประการ มีการน�ำผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
มาสะท้อนให้ผู้เรียนเพื่อทราบ โดยมีการวิเคราะห์กันภายในกลุ่มของผู้จัดการศึกษาเองเป็นหลัก แต่ส�ำหรับเด็ก
จะเน้นการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล แต่จะไม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้เกรดหรือคะแนนมาชี้วัดตัวเอง เพราะทางผู้จัด
คิดว่า จะเป็นการบั่นทอนผู้เรียนมากกว่าจะให้ผลดีกับผู้เรียน โดยที่ทางผู้จัดการศึกษาจะใช้เกรดหรือคะแนน
มาปรับปรุงระบบการสอนของตัวผู้จัดการศึกษามากกว่า  เพราะทางผู้จัดมีความเชื่อว่า  เด็กที่มาเรียนมีอัจฉริยะภาพ
ของตัวเอง การสอนเป็นเพียงเครื่องมือที่ท�ำให้เด็กรู้ถึงอัจฉริยะภาพในตัวเด็กเอง และสามารถดึงมันออกมาใช้ได้
อย่างถูกต้อง ส�ำหรับร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้ ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจาการเรียนรู้ เช่น การเก็บผลงาน
แฟ้มสะสมงาน ภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ท�ำบน Facebook
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ครอบครัวมีการทดสอบทางการศึกษา  (NT/O-NET) โดยมีเหตุผลเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ทางผู้จัดการศึกษา
ได้มีโอกาสทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.๓ ซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก คือ คะแนน NT ได้สูงสุดในจังหวัดตาก
มีการจัดท�ำเอกสารเพือ่ รายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค และผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในรอบปีการศึกษา
ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน มีการจัดท�ำรายละเอียด โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม
สาระ และทุกรายวิชาแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ รายงานส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทุกรายวิชา ทุกชั้นปี และทุกคนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ทางผู้จัดการศึกษา ท�ำมาตลอด ๓ ปี ผู้จัดการศึกษามีความ
พอใจถึงผลส�ำเร็จเป็นอย่างมาก จากผลการประเมินและความส�ำเร็จตามที่ผู้จัดการศึกษามุ่งหวัง และมีความภาคภูมิใจ
เป็น ๒ เท่า โดยมี ๒ สถานะ คือ ครู และพ่อแม่ เพราะทางผู้จัดการศึกษามีทั้งลูกศิษย์ และลูก ในเวลาเดียวกัน
ส�ำหรับตัวผูจ้ ดั การศึกษา ในการทีไ่ ด้เป็นผูจ้ ดั การศึกษาแก่ลกู ของตนเองนัน้ ก็เหมือนกับเราเป็นผูท้ สี่ ร้างเขาเองในทุก ๆ อย่าง
ไม่ได้ฝากไว้ในมือของคนอื่น และรู้สึกได้ว่าเราได้ให้เวลากับลูกเราได้เต็มที่ และคิดว่าลูกของเราได้รับ คือ ความอบอุ่น
ที่แท้จริงที่ลูก ๆ ทุกคน พึงหวังจะได้รับจากผู้ที่เขาเรียกว่า พ่อ หรือ แม่
ปัญหา/อุปสรรค ระบบการศึกษาในปัจจุบนั ไม่เอือ้ ให้เกิดเสรีภาพในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ ข้อเสนอแนะ
กระทรวงศึกษาควรมองผูร้ บั การศึกษาเป็นหลัก ไม่ใช่มองแต่สงิ่ ทีอ่ ยากให้เด็กเป็น เพราะไม้บรรทัดอันเดียว ไม่สามารถ
จะใช้วัดรูปทรงที่เราเห็นทั้งหมดในโลกได้ เพราะไม้บรรทัดใช้วัดเป็นเส้นตรงได้เท่านั้น
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๒๔ ครอบครัวไทยเจริญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
“ต้องการส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดี โดยการศึกษาทางศาสนา 
โดยการท่องจ�ำคัมภีร์อัลกุรอาน อิสลามศึกษา และการเรียนสายสามัญ
ต้องการให้ลูกเป็นหมอ ที่สามารถท่องจ�ำคัมภีร์อัลกุรอาน และมีความรู้
ด้านศาสนา  เป็นคนดีและคนเก่ง” เป็นเหตุผลในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
ครอบครัว ไทยเจริญ มีบดิ าชือ่ นายสุเอช ไทยเจริญ มารดาชือ่
นางสาวกชกร อิสมิมานะ วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา อายุ ๔๐ ปี อาชีพ ค้าขาย ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว ให้กับเด็กหญิงกัญญาภัค ไทยเจริญ ซึ่งมีความสามารถพิเศษ ท่องจ�ำคัมภีร์อัลกุรอาน ในระดับชั้น ป.๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้ลูกมีความรู้ด้านศาสนาและสายสามัญ สามารถ
ประกอบอาชีพเพือ่ ช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างได้ โดยครอบครัวจัดแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากการ
ศึกษาเอกสารจากบ้านเรียนปาย ศูนย์การเรียนที่บ้านป่า และโรงเรียนอัลเราะห์สามัญกรุงเทพ และท�ำร่วมกับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดเป็นกลุม่ ครอบครัว มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมร่วมกัน
ในหลายครอบครัวโดยมีเหตุผล เพื่อเป็นการผูกสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
กับคนในกลุ่ม โดยมีการให้ผู้จัดการศึกษาแบ่งความรับผิดชอบสาระการเรียนรู้ของเด็กตามความถนัดของผู้จัดการศึกษา 
โดยจัดเป็นรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บิดาเป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ และให้ผจู้ ดั การศึกษาแบ่งความรับผิดชอบสาระการเรียนรูข้ องเด็กตามความถนัด
ของผู้จัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามความความสนใจ ความถนัด ความสามารถ เพื่อให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว จะเน้นการท่องจ�ำคัมภีร์อัลกุรอาน โดยเด็กจะเรียน
ในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๓๐ น. ส่วนการเรียนสายสามัญ ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ใช้ชว่ งเวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. มีการประกอบ
ศาสนกิจ ตามเวลา มีการก�ำหนดตารางการเรียนรู้ในแต่ละวัน ดังนี้
- เวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๓๐ น. ท่องจ�ำคัมภีร์อัลกุรอาน
- เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. เรียนสายสามัญ ๘ กลุ่มสาระ เรียนคอมพิวเตอร์ และเข้ามัสยิดทุกวันศุกร์

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

105

การเรียนรู้ในรายวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ จะเน้นวิชาท่องจ�ำคัมภีร์อัลกุรอาน และเรียนภาษาอังกฤษ
และภาษาพม่าเพิ่มเติมการเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ มีการประชุม
ภาคเรียนละ ๑-๒ ครั้ง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร เช่น ท�ำความสะอาดโรงเรียน เรียงรองเท้าในมัสยิด และส่งผลการประเมินให้แก่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งในปีการศึกษาปัจจุบัน ได้ยกเลิกวิชาลูกเสือ แล้วจัดเป็นกิจกรรมชุมชนแทน คือ
ชุมชนคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับเด็กชั้น ป.๑ ชุมนุมบาสเก็ตบอล ส�ำหรับเด็กชาย ชั้น ป.๒-ป.๔ และชุมนุมเย็บปักถักร้อย
ส�ำหรับเด็กผู้หญิง ชั้น ป.๒-ป.๔
ครอบครัวจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน ตามแหล่งเรียนรู้ตามบทเรียน และ
ตามความเหมาะสม ใช้แบบเรียนตามหลักสูตรแกนกลางในการสอนตาม ๘ กลุ่มสาระ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม และมีการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ที่มีความรู้ในชุมชน รวมถึงมีการพาเด็กออกนอกสถานที่
เพื่อเพิ่มเติมความรู้
การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตามแบบมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีอัตราส่วนคะแนน ร้อยละ ๗๐ และ
การทดสอบจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ ๓๐ ก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด ดังนี้
เกรด
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐
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ช่วงคะแนน
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง มีการก�ำหนดระยะ
เวลาในการประเมินเป็นภาคเรียน และปีการศึกษา มีการแจ้งผลการเรียนและข้อเสนอแนะให้กบั ผูเ้ รียน อธิบายเหตุผลถึง
ข้อบกพร่องของผู้เรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนระหว่างเรียน เช่น เปลี่ยนครูผู้สอน หรือเปลี่ยนแผนการจัดการศึกษา 
ในส่วนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนอ่อน จะมีการหาสาเหตุและวิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ทราบถึงปัญหา จะมีแนวทางแก้ไข คือ
มีการทบทวนบทเรียนให้เด็กเป็นรายบุคคล และแยกเด็กมาสอนเสริม ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้
เช่น การเก็บผลงาน แฟ้มสะสมงาน ภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ท�ำบน facebook มีการทดสอบทางการศึกษา 
(NT/O-NET) เพราะต้องการทราบประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของบ้านเรียนว่าได้ผลในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนอื่น ๆ มีการจัดท�ำเอกสารเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในรอบปีการศึกษาให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
ความส�ำเร็จ/ความภาคภูมิใจครอบครัว คือ ผลการเรียนของผู้เรียนจากการทดสอบ NT มีคะแนนสูงกว่า
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ รวมถึงผลการท่องจ�ำคัมภีร์อัลกุรอ่าน เป็นที่น่าพอใจ
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ คือ ข้อสอบการวัดผลและประเมินผลทีม่ าจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มีความยากมาก โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และระเบียบขัน้ ตอนในการ ขออนุญาตจัดตัง้ บ้านเรียนมีความยุง่ ยากล�ำบาก
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๒๕ ครอบครัวจิ๊บ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�ำปาง เขต ๑
“เน้นการสร้างให้ผู้เรียนพึ่งตัวเองได้” เป็นเหตุผลในการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ของครอบครัว จิบ๊ ล�ำปาง เพราะธรรมชาติ
ของการด�ำรงชีวิตเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรเรียนรู้ ก่อนที่จะเดินไปเรื่องไกลตัว
ความมุ่งหวังในเหตุผลส�ำคัญนี้ เป็นพื้นฐานที่อยากให้ผู้เรียนได้มีการ
ฝึกฝนในการช่วยเหลือตนเอง มีความผูกพันในหน้าที่หรืองานที่ได้ท�ำ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาต่ อ ไปในภายภาคหน้ า  และเมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น
ผู้เรียนจะมีความหลากหลายในการเรียนรู้ อาจน�ำแนวทางการเรียนรู้
นั้นมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ใช้ชีวิตในอนาคตได้
แต่ความมุ่งหวังนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้เรียนสามารถที่จะเลือกหรือปรับการเรียนรู้ของตนเองไปตามศักยภาพ
ความชอบ ความมุ่งมั่นในอนาคต ที่จะสานต่อให้เกิดอาชีพหรือการเลี้ยงตัวเองต่อไปได้ แต่การเรียนรู้ที่หลากหลายตั้งแต่
เริ่มต้นจะเป็นพื้นฐานที่สานต่อให้รู้จักวิถีการด�ำรงชีวิตได้ ท�ำในส่งที่ท�ำได้ด้วยตนเองได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี
บ้านเรียน จิ๊บ ล�ำปาง โดยมีบิดานายชูชาติ ขวัญกลัด มารดา นางชุติกาญจน์ ขวัญกลัด วุฒิการศึกษา ปวช.
ปัจจุบนั อายุ ๔๗ ปี อาชีพค้าขาย ได้รบั การอนุญาตให้จดั การศึกษาโดยครอบครัวให้กบั บุตรคือ ด.ญ.ชลันธร ขวัญกลัด ระดับ
ชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปัจจุบันศึกษาชั้น ป.๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ก่อนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียน พินิจวิทยา ล�ำปาง ระดับชั้นอนุบาล ๒
จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีแรงจูงใจจากการด�ำรงชีวติ ทีอ่ ยูไ่ ด้ดว้ ยปัจจัย ๔ อันเป็นพืน้ ฐาน
ของความมุ่งหวังที่จะฝึกฝนการด�ำรงกิจวัตรของผู้เรียน ให้รู้จักการใช้ชีวิตที่เกิดการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว
ซึ่งเป็นชีวิตที่จะต้องมีการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัวอย่างถูกต้อง เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอและน�ำไปสู่ปลายทาง
ที่รู้จักการพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในเรื่องของอาหาร ความเป็นอยู่ การดูแลตัวทั้งร่างกายสุขภาพ การดูแลผู้เป็นสมาชิก
ในครอบครัวเดียวกัน การสร้างนิสัยให้เกิดความรับผิดชอบทั้งตนเองและสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน การด�ำรงชีวิต
ให้อยูร่ อดปลอดภัย และในระหว่างทีม่ กี ารเรียนรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ ภายในครอบครัวแล้วก็จะมีการเรียนรูเ้ พิม่ เติมออกไปเป็น
วงกว้างกับผู้อื่นกับสังคมภายนอก ด้วยลักษณะและวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย โดยสอดแทรกคุณธรรม การน�ำทางชีวิต
ให้ตนเองและผู้อื่นต่างเกิดความสุข และเกิดความดีในสังคมต่อกัน การเรียนรู้ การปฏิบัติการรู้เท่าทัน ต่อบุคคลในสังคม
ที่พบเจอในหลายเพศ หลายวัย
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ครอบครัวได้เรียนรู้การท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากการปรึกษาเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และน�ำข้อมูลมาเรียบเรียงอธิบาย รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดี่ยว เพราะ
เป็นครอบครัวแรก ของ สพป.ล�ำปาง เขต ๑ การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย มารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ และบิดาเป็น
ผู้เสริมความรู้ จ�ำนวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ และรายวิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้การบูรณาการ
แบบใกล้ตัว โยงในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะแยกได้หลายสาระการเรียนรู้ เช่น การเพาะกล้าต้นอ่อนงอกเพื่อการบริโภค
และออกจ�ำหน่าย น�ำเข้าสู่การปฏิบัติ ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่ได้คือ วิทยาศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพ คณิตศาสตร์ และ
สังคมศึกษา ครอบครัวจะเน้นการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนือ้ หาระวิชาทีเ่ รียนในแต่ละระดับชัน้ และน�ำมาบูรณาการ
ให้มคี วามเข้ากันได้ และพาผูเ้ รียนไปเรียนรูแ้ บบนอกห้องเรียน โดยมีการใช้เนือ้ หาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมทีป่ ฏิบตั จิ ริงใน
แต่ละกิจกรรม ซึง่ ผูเ้ รียนจะเรียนรูไ้ ด้หลายวิชา เช่น การเรียนปลูกผักทีช่ อบ เป็นแนวคิด กุศโลบายทีจ่ ะดึงความรูส้ กึ อยาก
เรียนของผู้เรียนเข้ามาในกิจกรรม โดยเน้นที่ความชอบเป็นหลักว่าชอบอะไร เมื่อได้ในสิ่งที่ชอบก็จะมีการท�ำความรู้จัก
ในผักชนิดนั้น เช่น ชื่อผัก การเพาะปลูก ฤดูกาล ทางเลือก ในการบริโภค มีแนวทางการพัฒนาจากการท�ำภายใน
ครัวเรือนไปสู่การน�ำออกการจ�ำหน่าย
การเรียนรูใ้ นช่วง ๓ ปีแรก (ป.๑-ป.๓) ผูเ้ รียนได้รบั การเรียนรูเ้ น้นการปฏิบตั จิ ริงอย่างหลากหลาย แต่พอเริม่ ขึน้
ในช่วง ๓ ปีหลัง (ป.๔-ป.๖) ผูเ้ รียนเริม่ มองเห็นความชอบของการเรียนรูท้ ชี่ ดั เจนขึน้ และเลือกทีจ่ ะท�ำเป็นการเรียนรูห้ ลัก
ในส่วนของความหลากหลายด้านอื่น จะเป็นการเสริมในการพัฒนาตนเองส�ำหรับการใช้ชีวิตประจ�ำวันจะมองเห็น
ความส�ำคัญทีเ่ กิดจากความชอบมากขึน้ ประกอบกับผูเ้ รียนมีภาระความรับผิดชอบในครอบครัวร่วมกัน คือ การเลีย้ งหลาน
จึงท�ำให้เบีย่ งเบนการเรียนออกนอกแผนการสอนทีร่ ะบุไว้บา้ ง แต่ผสู้ อนจะพยายามดึงให้เชือ่ มโยงกับเนือ้ หาสาระทีผ่ เู้ รียน
ควรรับรู้ตามวัย วิธีการเรียนรู้จึงอยู่ที่การคิดค้นวิธีการจากผู้สอนสู่ผู้เรียนหรือจากความเห็นชอบของผู้เรียนตอบสนอง
ต่อผูส้ อน โดยเปิดโอกาสทีจ่ ะร่วมตอบสนอง และการใช้กศุ โลบายให้ได้เนือ้ หาสาระความรูแ้ ต่ได้ประโยชน์ทพี่ งึ พอใจ ท�ำให้
เกิดความขยันที่จะไขว่คว้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้น ป.๖ ทุกเนื้อหาสาระการเรียนรู้เน้น
การน�ำไปใช้ปฏิบตั จิ ริง ในชีวติ ประจ�ำวันหรือทางเลือกทีผ่ เู้ รียนมีความถนัด ครอบครัวได้กำ� หนดตารางการเรียนรูโ้ ดยได้
ก�ำหนดแผน แต่แผนทีก่ �ำหนดก็สามารถปรับเปลีย่ นเวลาเรียนตามโอกาสและความพร้อม ครอบครัวปรับกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนให้เป็นกิจกรรมทีเ่ อือ้ ต่อผูอ้ นื่ ในสังคม เช่น การเพาะกล้ามะเขือแจกผูส้ งู อายุในหมูบ่ า้ น จัดหาต้นไม้ดว้ ยการติดต่อ
สื่อสารกับผู้อื่นเพื่อน�ำไปบริจาควัด กิจกรรมทางศาสนา  เช่น การถวายปฏิบุคลิกทาน สังฆทาน
ครอบครัวต้องการเน้นการเรียนรู้ทางภาษา ๓ ภาษา ได้แก่ ๑) ภาษาจีน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ ผ่านไลน์ของลุง
๒) ภาษาเกาหลี เรียนรู้กับเจ้าของภาษา เรียนกับพี่เขย ๓) ภาษาอังกฤษ ติดต่อสถานที่ เรียนตามชั่วโมงเน้นการสนทนา
มากกว่าหลักไวยากรณ์ มีการเรียนรู้รวมกลุ่มครอบครัว เช่น ผู้เรียนไปร่วมงานศิลปะกับชุมชนทัศนศิลป์ การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วม เช่น งานวันเด็ก
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ครอบครัวจัดบรรยากาศภายในบ้าน นอกบ้าน อาศัยความเป็นอยู่ภายในบ้านเป็นสถานที่เรียนรู้ จัดท�ำสวน
เกษตรตามฤดูกาล ครอบครัวมีหนังสือทีใ่ ช้เพือ่ การเรียนรู้ โดยได้รบั บริจาคจากหน่วยงานทีเ่ อือ้ เฟือ้ และเรียนรูจ้ ากเครือ่ ง
มือสือ่ สาร คอมพิวเตอร์ มือถือ วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงบุคลากรทีใ่ ห้ความรูใ้ นเรือ่ งภาษา ผูเ้ รียน
ได้เรียนรู้จากทางโทรศัพท์ การบอกกล่าว ความเคลื่อนไหวในเฟสบุ๊ค หนังสือแจ้งจากเขตพื้นที่ ทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาที่ออกมาเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียนเรียนรู้แบบบูรณการ โดยการวัดผลประเมินผลเป็นการประเมินระหว่างเรียนและปลายภาค
ในอัตราส่วน ร้อยละ ๗๐ และมีเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร่วมประเมินร้อยละ ๓๐ ซึง่ จะประเมินผลตามสภาพจริง เช่น จากข้อสอบ
แฟ้มสะสมผลงาน อื่น ๆ มีการให้คะแนนและการให้เกรด ครอบครัวยึดตามรูปแบบการศึกษาในระบบ การก�ำหนดระยะ
เวลาในการวัดและประเมินผล อัตราส่วนระหว่างครอบครัว : เขตพืน้ ที่ ในการประเมินผลการเรียน มีการประเมินระหว่าง
ภาคเรียน โดยมีการประเมินด้วยวิธตี า่ ง ๆ ปลายภาคเรียน ประเมินโดยผูจ้ ดั การศึกษาร่วมกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในส่วนของ
การวัดผลประเมินผล จะวัดผลเทอมละ ๑ ครั้ง โดยเขตพื้นที่น�ำข้อสอบมาจัดสอบ มีการสะท้อนผลให้ผู้เรียน เพราะ
เชื่อว่าจะเกิดการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยเหตุผลที่ให้มองเห็นภาพเป็นนามธรรมถึงผลที่จะได้ในอนาคต
ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้ ด้วยการรวบรวมภาพถ่ายไปพร้อมกับการเรียนรู้และจากการ
การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ผูเ้ รียนมีโอกาสได้ทดสอบทางการศึกษา (NT/O-NET) เหตุผลเพราะส�ำนักงานเขตพืน้ ทีป่ ระสาน
ให้ครอบครัวมาสอบ NT การจัดท�ำเอกสารเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา  อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนในรอบปีการศึกษา ให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัวจัดท�ำเอกสารเป็นแฟ้มสะสมผลงาน รวบรวมภาพถ่าย
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา
ปัญหา/อุปสรรค การเรียนรู้ของผู้เรียนในสิ่งที่สนใจ ในบางกิจกรรมจะต้องรอเวลาที่เหมาะสม เนื่องจาก
บางกิจกรรมมีค่าใช้จ่าย และบางกิจกรรมต้องสรรหาครูมาสอน
ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้จัดการศึกษามุ่งหวังได้
ค่อนข้างดี ได้ตอบสนองการเรียนรู้แบบสนุกสนาน มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงออกได้และเกิดการยอมรับ
และการรับค�ำแนะน�ำจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนมีความมั่นใจว่าเส้นทางที่ก้าวเดินต่อไปในข้างหน้า  ด้วยโอกาสและเวลาที่อยู่
อย่างเต็มที่ สามารถน�ำพาผู้เรียนก้าวสู่อนาคตที่มุ่งหวัง
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๒๖ ครอบครัววิถีไทย
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
“ต้ อ งการให้ ลู ก มี ค วามผู ก พั น ใกล้ ชิ ด กั บ พ่ อ แม่ แ ละ
ครอบครั ว และขณะเดีย วกันพ่อ แม่และครอบครัวก็ต้องการให้
ความรัก ความอบอุ่นกับลูกอย่างเต็มที่ ต้องการปลูกฝังให้ลูกเป็น
คนใฝ่รู้ รักที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของลูก ต้องให้ลูกมี
พัฒนาการตามวัย ตามธรรมชาติของเด็ก ไม่ตอ้ งการให้ลกู ถูกบังคับด้วย
การปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ต้องการให้ลกู มีอสิ ระ เสรีภาพทางความคิด สามารถ
คิดนอกกรอบได้ แต่การคิดนอกกรอบต้องค�ำนึงถึง เหตุ-ผล ถูกต้องตาม
ท�ำนองครองธรรม ในดุลพินิจของพ่อและแม่ เพราะกรอบเหล่านั้นจะ
ท�ำให้ลูกไม่มีความสุข ท�ำให้ความต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ของลูก หดหายไป ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาการ
ทางด้านสมอง อารมณ์ และจิตใจของลูกผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติของการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนในระบบมีตาราง
เวลาเรียน ช่วงเวลาตามตารางเรียนเด็กต้องเรียนคณิตศาสตร์ แต่ความเป็นจริงความต้องการของเด็กต้องการเรียนศิลปะ
ดังนั้นการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้เกิดจากความต้องการของผู้เรียน แต่มีการเรียนรู้เพราะถูกบังคับให้ต้องเรียน การที่ต้อง
เรียนในครั้งนี้จึงเป็นความทุกข์ อนึ่ง ครอบครัวเชื่อว่าความรัก ความผูกพัน ความเข้าใจซึ่งกันและกันของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
จะสร้างความก้าวหน้าในพัฒนาการและการเรียนรู้ของลูกในทุกมิติ” จึงตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ครอบครัว..วิถีไทย มีบิดาชื่อนายสงกรานต์ นาใจ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อายุ ๔๓ ปี (อดีตเป็นนักยิงปืน)
มารดา ชื่อ Miss Graziella Najai วุฒิทางการศึกษา Master อายุ ๓๔ ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ได้รับการอนุญาตให้จัด
การศึกษาโดยครอบครัว คือ เด็กหญิงนารี นาใจ ระดับชั้นอนุบาล ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ปัจจุบันผู้เรียน
ก�ำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ก่อนจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนเคยเรียน
ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ต�ำบลโป่งผา จังหวัดเชียงราย ผูเ้ รียนมีความสนใจด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย
และภาษาจีน)
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ต้องการมุ่งเน้นให้ลูกเป็นคนมีเหตุผล อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข รูจ้ กั ตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ รักทีจ่ ะเรียนรูใ้ นสิง่ ต่าง ๆ และใหม่ ๆ อยูเ่ สมอและต้องการให้ลกู ได้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข รู้จัก ผิด ชอบ ชั่ว ดี ค้นหาตัวตนของตนเองให้พบ ไม่เป็นภาระของผู้อื่นหรือสังคม
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของครอบครัว “วิถีไทย” มีการศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดการศึกษา  โดยครอบครัว Home School ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีการปรึกษาหารือ
กับเครือข่ายครอบครัวบ้านเรียนอื่นที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
แผนการจัดการศึกษา จาก Website ของครอบครัวบ้านเรียนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้ว ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขัน้ พืน้ ฐานและแนวคิด ความต้องการของครอบครัว การประสานงานกับเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เกีย่ วกับ
แนวทาง วิธีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือ แนะน�ำ อธิบายรายละเอียด สร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบ
แนวทางการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ครอบครัวปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ด้วยความเต็มใจ และพึงพอใจร่วมกัน
รูปแบบการจัดการศึกษา มีลกั ษณะการจัดเป็นแบบครอบครัวเดีย่ ว มุง่ เน้นความต้องการของผูเ้ รียน ให้เข้า
ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายกลุ่มบ้านเรียน กลุ่มเด็กที่อยู่ในมูลนิธิเด็ก มีกิจกรรมทุกเสาร์อาทิตย์และปิดภาคเรียน การสร้าง
เครือข่ายและการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายบ้านเรียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน พ่อ-แม่-ลูก
ได้มโี อกาสได้เรียนรูร้ ว่ มกัน แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันในกลุม่ เครือข่าย เพิม่ เติมในสิง่ ทีข่ าดให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
เป็นการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับครอบครัวบ้านเรียน
การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดผสม
เป็นรายวิชาตามกลุม่ สาระและกลุม่ ประสบการณ์ ได้แก่ ๑) กลุม่ ประสบการณ์เกษตรพืน้ บ้าน ประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียง ปลูกผักสวนครัว ๒) กลุ่มประสบการณ์ด้านกีฬา ประกอบด้วย กีฬายิงปืน ยิงธนู เล่นสกี ว่ายน�้ำ ขี่จักรยาน
ขีม่ า 
้ ๓) กลุม่ ประสบการณ์ภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ๔) กลุม่ ประสบการณ์ดา้ นประกอบ
อาหาร ประกอบด้วย การท�ำขนม ท�ำกับข้าว ๕) กลุ่มประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงราย (ปู่ ย่า)
วัฒนธรรมสวิตเซอร์แลนด์ (ตา-ยาย) และ ๖) กลุม่ ประสบการณ์ดา้ นศิลปะ (วาดรูประบายสี) การแสดง (ร้องเพลง เต้นร�ำ)
ดนตรี (ขลุ่ย Hulala)
บิดาและมารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้และมีการจัดหาหรือจ้างครูพิเศษ มีกระบวนการ/วิธีการจัดการเรียนรู้
จุดเน้นของครอบครัวทีส่ �ำคัญคือด้านภาษาและทักษะชีวติ ลูกมีความต้องการเรียนรูภ้ าษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาไทย เนื่องจากคุณแม่ คุณตา  คุณยาย เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ การสื่อสารพูดคุยกับลูก ใช้ภาษาเยอรมันในการ
สนทนาพูดคุย นับว่าเป็นการเรียนรู้ด้านภาษาที่มีต้นทุนสูงจากครอบครัวโดยแท้ การเรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ลูกจะเรียนรู้กับคุณแม่และกลุ่มอาสาสมัคร เนื่องจากแม่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ชาวต่างชาติที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับเด็กพิเศษของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิเศษ จ้างครูพิเศษ ครูสอนภาษาจีน (เหล่าซือ) สัปดาห์ละ
๔ วัน วันละ ๒ ชั่วโมง
ในด้านการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต กระบวนการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเข้านอนสังเกตพฤติกรรม
ลูกว่าต้องการเรียนรูเ้ กีย่ วกับอะไร ครอบครัวก็จดั การตามความต้องการของผูเ้ รียน โดยเดินทางไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่ต้องการเป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ พักตามโฮมสเตย์ เพื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี
วิถชี วี ติ ของบ้านทีไ่ ปพัก เรียนรูท้ ฟี่ าร์ม เดินป่า กางเต็นท์นอนสถานทีต่ า่ ง ๆ บางครัง้ ไปต่างประเทศ ก็จะเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างจากคนไทยการเรียนรู้ไม่ก�ำหนดตารางที่ตายตัว เกิดขึ้นตามความสนใจหรือความต้องการของ
ผูเ้ รียน ยกเว้นช่วงเวลาเรียนเสริมพิเศษภาษาจีน ภาษาอังกฤษ จะมีการก�ำหนดกิจกรรมทีแ่ น่นอน ครอบครัวเน้นให้ผเู้ รียน
เรียนรูอ้ ย่างมีความสุขมากกว่าเน้นวิชาการ การเรียนรูเ้ กิดขึน้ ตลอดเวลา ส่งผลถึงพัฒนาการด้านสมอง อารมณ์ จิตใจ
ผู้จัดจะสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน แล้วพิจารณาความเหมาะสม ใช้การพูดคุย สร้างความเข้าใจปรับเปลี่ยนอย่างมีเหตุผล
จัดหา ส่งเสริม สนับสนุน ทุกวิถีทางให้กิจกรรมที่ลูกท�ำบรรลุวัตถุประสงค์
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ครอบครัวมีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในบ้านมีมุมต่าง ๆ ประกอบด้วย มุมคณิตศาสตร์
มุมศิลปะ มุมภาษา มุมดนตรี ที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเข้ามาใช้
มุมสื่อที่มีอยู่ในบ้าน ภายนอกบ้าน มีบ้านต้นไม้ มีต้นไม้ แปลงผัก อ่างส�ำหรับเล่นน�้ำ ปั่นจักยานได้รอบหมู่บ้าน เป็นทาง
เล็ก ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย ครอบครัวจัดหาสื่อของมอนเตสซอรี่ มีลักษณะเป็นสื่อที่ใช้เล่นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ หนังสือประเภทแบบฝึกด้านต่าง ๆ เน้นตามช่วงวัยของลูก มีแบบฝึก
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน แบบฝึกบางส่วนดาวโหลดจากเว็บไซด์ของต่างประเทศ วิชาต่าง ๆ
จัดท�ำเป็นเอกสารเป็นเล่ม หนังสือประเภทนิทานมีภาพประกอบ ทั้งที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน
สือ่ ทีเ่ ป็นประเภทเกมส่งเสริมความจ�ำ ทกั ษะการคิดทัง้ จากต่างประเทศ ในประเทศและครอบครัวจัดท�ำขึน้ เอง ครอบครัวน�ำ
ผูเ้ รียนไปศึกษาเรียนรูจ้ ากญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย คนสวนทีบ่ า้ น เพือ่ น ๆ ทีร่ า้ นเบเกอรี่ เพือ่ น ๆ ของพ่อแม่ กลุม่ บ้านเรียน
ในเครือข่าย สถานที่แหล่งเรียนรู้ตามโอกาส
ครอบครัวมีการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดเวลาในระหว่างการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสังเกต สอบถามจากคนใกล้ชิด ไม่มีการวัดผลเป็นเกรดหรือคะแนน มีการน�ำผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรม
ผลทีไ่ ด้จากการประเมินจากการท�ำแบบฝึกหัด มาวิเคราะห์ พูดคุย หากยังพบว่าลูกยังไม่เข้าใจ ท�ำอะไรไม่ได้ ก็ทบทวนใหม่
กรณีพบว่าผลงานยังไม่เป็นทีพ่ อใจ หรือประทับใจ มีการปรับปรุงแก้ไข การประเมินเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ครอบครัวมีการ
จัดเก็บร่องรอยการเรียนรู้ ชิ้นงาน ภาพถ่าย คลิปวีดิโอ
ความภาคภูมใิ จของครอบครัว คือ ผูเ้ รียนมีความสุขในการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กล้าแสดงออก
เชื่อฟังพ่อแม่ รับฟังเหตุผล เชื่อมั่นในตนเอง
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๒๗ ครอบครัวรักษ์ปัญญ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
“ต้องการให้ลูก ๆ ได้รับความรักความอบอุ่น โรงเรียน
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูก ๆ เรือ่ งภาษาต่างประเทศ”
ครอบครัวต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยวิธีธรรมชาติ
ไม่ใช่การท่องจ�ำและน�ำมาใช้ในชีวิตไม่ได้ โรงเรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูก ๆ เรือ่ งภาษาต่างประเทศได้ ก็อยูใ่ นตัวเมืองซึง่ ไม่สะดวก
ที่ครอบครัวจะส่งลูก ๆ ไปเรียนได้ ต้องการให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์
เป็นตัวของตัวเอง ต้องการสอนด้านศีลธรรมแก่ลูก เป็นเหตุผลในการ
จัดการศึกษาของครอบครัว โดยคุณพ่อคือนายเจตสิทธิ์ โกฎิยี่ และ
ผู้จัดการศึกษาคือคุณแม่นางวิจิตรา สุเมธธรรมกุล จัดการศึกษาให้กับลูกในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๓) จ�ำนวน
๒ คน คือ เด็กชายรักษ์ปัญญ์ โกฎิยี่ และเด็กหญิง ปภาวรินทร์ โกฎิยี่
ครอบครัวมีจดุ มุง่ หมายของการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาความสามารถในการสือ่ สารภาษาต่างประเทศ เหมือนเด็ก
ที่เติบโตในต่างประเทศ ต้องการให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ให้ลูกรู้จักใช้ชีวิตที่ดี เป็นคนดีทั้งต่อครอบครัว
และสังคม โดยได้ศกึ ษาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและตัวอย่างแผนบ้านเรียนทีไ่ ด้รบั การอนุญาตให้ใช้สอนได้แล้ว
ปรึกษาและขอความคิดเห็นจากบ้านเรียนอื่น ๆ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต รูปแบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว แต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากครอบครัวจัดการศึกษาห่างจากบ้านเรียนอื่น ๆ จึงจัดแบบเดี่ยว แต่ก็มีการคิดหากิจกรรมส�ำหรับลูก ๆ ร่วมกับ
บ้านเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน
การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ ปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่
การปฏิบัติ โดยจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) พัฒนาทักษะความรู้ให้สมวัย ๒) ส่งเสริมความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) แบบธรรมชาติ ๓) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เป็น
คนดีของสังคมและครอบครัว (สอนหลักพระคัมภีร์) ๔) ส่งเสริมให้รักและสนับสนุนงานสาธารณะประโยชน์ (ร่วมไป
ประกาศศาสนา) และจัดผสมผสานเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระกับกลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ด้านภาษา 
(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) โดยอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ด้านกีฬา  (ว่ายน�้ำ  ปั่นจักรยาน ฟุตบอล) ด้านเกษตร
(ท�ำแปลงเกษตรในพื้นที่ของบ้าน) และด้านศิลปะและดนตรี
ผู้จัดการเรียนรู้หลัก คือ มารดา จัดหาหรือจ้างครูพิเศษ และอื่น ๆ ได้แก่ ใช้อินเทอร์เน็ต สื่อประสบการณ์ตรง
ของมารดา เดินทางไปตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น โบสถ์ ตลาด สถานที่ส�ำคัญอื่น ๆ ในหมู่บ้าน เป็นต้น วิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมีการสอนภาษาที่สามที่จ�ำเป็น ได้แก่ ภาษาจีน และภาษาไทย
เนื่องจากที่บ้านตั้งอยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ภาษาจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นทั้งที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและในอนาคต
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ครอบครัวจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
กับโบสถ์ ในการช่วยประกาศข่าวดีในพระคัมภีร์ ท�ำอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการจัดตารางเรียนทุกวัน และเรียน
ตามตารางเรียน ดังนี้
- เริ่มเรียน เวลา ๐๙.๐๐ น. ของทุกวัน
- วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย โดยการอ่านและตอบค�ำถามจากแผ่นปฏิบตั งิ าน
- วันอังคาร และ พฤหัสบดี อ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เป็นการศึกษาครอบครัว
- วันศุกร์จะเรียนกีฬา ว่ายน�้ำ
การเรียนรูใ้ นรายวิชาทีต่ อ้ งการเน้นเป็นพิเศษดังนี้ ภาษาอังกฤษ เน้นการฟัง การพูด และการอ่าน โดยอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติ ภาษาจีน เน้นการฟังและการพูดโดยครูสอนพิเศษ มีการร่วมกลุ่มกับบ้านเรียนอื่นบ้างเป็นบางครั้ง มีการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านและชุมชนเป็นบางครั้ง มีการร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนใกล้เคียง โดยการด�ำเนินงาน
ประสานของเขตพื้นที่การศึกษา 
ครอบครัวจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหลัก จ�ำกัดเวลา ๒ ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีการดูโทรทัศน์ ให้อ่านหนังสือ ให้ดูวีดิโอเกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ
พาไปแหล่งเรียนรูแ้ ละร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น การจับปูนาในท้องนา การปัน่ จักรยานเพือ่ ศึกษาสิง่ แวดล้อม
แล้วกลับมาท�ำการวาดภาพพร้อมอธิบายให้ฟัง พาไปศึกษา สัมผัสของจริง เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จัดห้องเรียน
ในบ้าน มุมหนังสือ กระดานไวท์บอร์ดส�ำหรับครูและเด็ก ๆ ได้ท�ำงาน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น สื่อที่ใช้ เช่น หนังสือ/
ใบงาน/ใบกิจกรรม จัดท�ำสือ่ การสอนเองบางเรือ่ ง เช่น บัตรค�ำภาษาไทย จะใช้ของต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จากเว็บไซต์
สื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น khanacademy.com จะใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยใน
เว็บไซต์นี้จะมีวิดีโอสอนเรื่องต่าง ๆ และในแต่ละหัวข้อจะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนท�ำการทดสอบ เมื่อเด็กท�ำถูกต้องจะได้
แต้มคะแนน เพื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตนเอง จัดครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอน เช่น ครูอาสาชาวต่างชาติ ครูสอน
ว่ายน�้ำ ฯลฯ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากผลงาน การท�ำแบบฝึกหัด ผลงานการเขียน แบบบันทึกคะแนน
การอ่าน เป็นต้น การสังเกตการท�ำงาน ความตั้งใจ ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย กระบวนการท�ำงาน เป็นต้น
ไม่มีการให้คะแนนหรือเกรด ไม่ก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลที่ตายตัว มีการน�ำผลการประเมินมาใช้
พัฒนาลูกในส่วนด้อยให้ดีขึ้น ร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น เก็บชิ้นงานไว้ในแฟ้มพัฒนางาน ภาพการท�ำกิจกรรม
วิดีโอ ครอบครัวมีการท�ำเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษาส่งเขตพื้นที่การศึกษาทุกปี
ปัญหา/อุปสรรค คือ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง ท�ำให้การประสานงานไม่คล่องตัว
ช้า บ้านเรียนต้องได้ท�ำงานซ�้ำ เมื่อมีคนใหม่มารับผิดชอบแทน ไม่มีกิจกรรมจากเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนบ้านเรียน
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการประสานงานกับสถานที่ที่จะเข้าไปศึกษาให้ละเอียดพอควร
ความภาคภู มิ ใจของการจั ด การศึ ก ษาของครอบครั ว คื อ ผู ้ เรี ย นสามารถสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้
อย่างคล่องแคล่ว และสามารถอ่านได้ในระดับที่สูงกว่าอายุของผู้เรียนเอง มีความรักและผูกพันกันในครอบครัวเพิ่มขึ้น
มีความสุขทั้งพ่อ แม่ และเด็ก ๆ
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๒๘ ครอบครัวเกื้อกูล
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
“เด็กพิการไม่ได้รบั สิทธิในการเข้ารับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ ค วรจะได้ รั บ เหมื อ นเด็ ก ปกติ ที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
เนื่องจากความพิการและถูกทอดทิ้งจากผู้ปกครอง” เป็นเหตุผล
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่บิดา  มารดา  ได้มอบหมายให้
นายอนุวัฒน์ จันธิ นางสาวจริญญา  กฤติกานต์ วุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี อายุ ๔๒ ปี จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ผู้เรียน จ�ำนวน
๒๘ คน ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จุดมุง่ หมายเพือ่ ให้เด็ก
พิการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้านการบ�ำบัดฟืน้ ฟู และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
บ้านเรียนเกื้อกูลได้จัดท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ โดยอ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลาง ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมทีเ่ ป็นวัฒนธรรมใหม่
ของเด็กพิการที่มีความใกล้เคียงกับการใช้วิถีชีวิตที่เป็นพื้นฐานของคนปกติ
รูปแบบการจัดการศึกษาจัดเป็นกลุ่มครอบครัว มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมร่วมกันในหลาย
ครอบครัว โดยมีเหตุผลเนื่องจากบ้านเกื้อกูลมีเด็กพิการอยู่รวมกันหลายประเภทความพิการ เช่น พิการทางร่างกาย
บกพร่องทางสติปัญญา และพิการซ�้ำซ้อน การจัดการเรียนการสอนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้จัดหาหรือ
จ้างครูพิเศษอื่น ๆ พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ทัศนศึกษา ตามสถานที่ต่าง ๆ การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดเป็นรายวิชา
ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับรูปแบบวิธีการน�ำ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ จ�ำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มเรียนพิเศษ (นอกเวลา) และกลุ่มเรียน IT โดยให้ผู้เรียนเรียนตามความความสนใจ ความสามารถ และความถนัด
เรียนตามประเภทความพิการ และตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยไม่ได้มงุ่ เน้นทักษะด้านวิชาการ แต่มงุ่ เน้น
ให้เด็กพิการมีทักษะช่วยเหลือตนเองตามศักยภาพ
เด็กพิการได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ เช่น การเก็บขยะ ในหมูบ่ า้ น ปลูกต้นไม้
ตามโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน ภาคเช้า จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ
ภาคบ่าย ให้เด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ ดนตรี กีฬา ปลูกผัก งานอาชีพ ไม่เน้น
การเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระ มีบคุ ลากรจากการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มาช่วยสอนเด็กพิการ
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สื่อ แหล่งเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องนั่งเล่น ห้องสมุด ห้องการงานอาชีพ และห้องกายภาพบ�ำบัด และสภาพแวดล้อมภายนอก
เช่น สระว่ายน�้ำ  สวนหย่อมและสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ มีการใช้สื่อ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ สื่อทางไกล เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการของเด็ก มีการพาเด็กไปทัศนศึกษา ๑ ครั้งต่อเดือน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนเป็นรายบุคคล/สัปดาห์ และมีการเก็บ
แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก ส่วนการเรียนเป็นกลุ่มสาระ จะมีการสอบเก็บคะแนนแต่ละรายวิชา  โดยจัดท�ำเป็นสมุดพก
ประจ�ำตัวเด็ก ซึ่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาร่วมประเมินด้วยในปลายภาคเรียน การประเมินโดยใช้วิธีการสังเกต
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม มีการก�ำหนดการให้คะแนนตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดของระดับคะแนนที่ตั้งไว้ เช่น คะแนนจิตพิสัย แฟ้มสะสมงาน คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค
การก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน ทั้ง ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
การสะท้อนผลให้ผู้เรียนทราบ เพื่อสร้างก�ำลังใจและปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนของเด็ก โดยค�ำนึงถึง
ความพิการและข้อจ�ำกัดของเด็กเป็นรายบุคคล มีการเก็บแฟ้มสะสมผลงานของเด็กเป็นรายบุคคล เช่น ภาพถ่าย ข้อจ�ำกัด
ในความพิการ ครอบครัวจัดท�ำเอกสารเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในรอบปีการศึกษา ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน โดยท�ำเป็นสมุดพกประจ�ำตัว
ของเด็ก และจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ปัญหา/อุปสรรคของการจัดการการศึกษาโดยครอบครัว คือ ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านบุคลากร
เฉพาะด้าน ขาดแคลนวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ รวมถึงจ�ำนวนของเด็กพิการทีม่ ารับบริการเพิม่ มากขึน้
ท�ำให้พนื้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยคับแคบ ส่วนบุคลากรของบ้านเกือ้ กูลในปัจจุบนั ยังมีไม่พอเพียงและขาดความเชีย่ วชาญในบางรายวิชา
ที่ต้องสอน ขาดการสร้างความเข้าใจให้กับสังคมรอบข้าง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน เช่น งบประมาณ
บุคลากรเฉพาะทาง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
ความภาคภูมใิ จของครอบครัว เด็กพิการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และได้รบั การพัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม บ้านเรียนเกื้อกูลสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของเด็กพิการ ท�ำให้เด็กพิการ
สามารถใช้ชีวิตได้เทียบเท่ากับคนปกติ เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งท�ำให้เด็กพิการรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
โดยไม่คิดว่าตนเองเป็นภาระของสังคม
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๒๙ ครอบครัวลงมือปฏิบัติ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
บ้ า นเรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ โดยคุ ณ พ่ อ นายเทพฤทธิ์ นั น ทสกุ ล
คุณแม่นางสาวเดือน อินทร์จันทร์ วุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท อายุ ๓๗ ปี
อาชีพเจ้าหน้าที่มูลนิธิ/เกษตรกร/ค้าขาย ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เด็กชายพุทธิธาร นันทสกุล ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดั บ ชั้ น ป.๑ ก่ อ นการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ผู ้ เรี ย นเคยเรี ย นระดั บ
ชั้นเตรียมอนุบาลที่โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กกองบิน ๔๑ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.สุเทพ
โรงเรียนวัดโป่งน้อย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
โดยเด็กชายพุทธิธาร นันทสกุล มีความถนัดในด้านศิลปะพื้นบ้านล้านนา
(ดาบ เจิง กลองสะบัดชัย ซึง เครื่องรางของขลัง) และภาษาญี่ปุ่น
เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ
เนื่ อ งจากผู ้ เรี ย นไม่ มี ค วามสุ ข กั บ การอยู ่ ใ นห้ อ งเรี ย น มี อ าการเครี ย ด ซึ่ ง
แสดงออกทั้ ง ทางร่ า งกายและความประพฤติ ครอบครั ว จึ ง ตั ด สิ น ใจจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ซึ่ ง ผู ้ จั ด ได้ น�ำ
หลักคิดในเรื่องอิสรภาพการเรียนรู้และการเคารพผู้เรียนในฐานะปัจเจกบุคคล ที่มีลักษณะความถนัดเฉพาะ
จึ ง ส่ ง เสริ ม ผู ้ เรี ย นให้ ค ้ น หาตั ว ตนกั บ สิ่ ง ที่ ถ นั ด และได้ เรี ย นกั บ ครู เ ฉพาะด้ า น โดยมี ก ารพั ฒ นาด้ า นอื่ น ๆ
เป็นส่วนประกอบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความมีอิสระในการเลือกในสิ่งที่ตนเองสนใจ และใช้ความเพียรพยายาม
อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถพัฒนาสิ่งที่สนใจ
ไปสูก่ ารประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง ใช้วธิ กี ารศึกษาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีไ่ ด้รบั อนุญาตแล้ว
จ�ำนวน ๕ ฉบับ และอ่านคูม่ อื ประกอบ จัดท�ำแผนการจัดการศึกษา โดยครอบครัวแล้วส่งให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ตรวจและน�ำมาแก้ไขอีกครัง้ ผูจ้ ดั การศึกษาใช้รปู แบบการจัดแบบครอบครัวเดีย่ ว อาจเข้าร่วม
กิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ เนื่องจากพ่อแม่แต่ละบ้านมีความถนัดแตกต่างกัน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย และเด็ก ๆ ได้ใช้เวลาร่วมกัน
การจัดการเรียนรู้เป็น ๕ กลุ่มประสบการณ์ ได้แก่ ๑) กลุ่มสาระความรู้และประสบการณ์ในความสนใจเฉพาะ
ของผู้เรียน ๒) กลุ่มสาระความรู้และประสบการณ์การผลิตและสร้างสรรค์ปัจจัยการด�ำเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน ๓) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาการ ๔) กลุ่มประสบการณ์ทักษะการค้าขายและสร้างสรรค์ธุรกิจการประกอบอาชีพ และ ๕) กลุ่ม
สุขศึกษา พลานามัย จิตศึกษา และพระพุทธศาสนา 
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โดยมีมารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ จัดหาหรือจ้างครูพิเศษ ให้เรียนตามสถาบัน ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง
ครอบครัวใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูต้ ามความสนใจเฉพาะของผูเ้ รียน โดยเรียนกับครูเฉพาะด้าน เรียนรูจ้ ากวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน
การเดินทาง การพบปะผู้คน การประกอบอาชีพของพ่อแม่ เรียนรู้โดยใช้สื่อจากอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงกลุ่มประสบการณ์
เข้ากับสาระวิชาการ พาไปพบปะเรียนรูก้ บั บ้านเรียนอืน่ ๆ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนฝึกฝนและลงมือท�ำจนเกิดเป็นทักษะและ
ความถนัดเฉพาะ
โดยต้องการเน้นเป็นพิเศษในรายวิชาพื้นบ้านล้านนา (ดาบ-เจิง, กลอง, ดนตรีล้านนา) เรียนที่โฮงเฮียน
สืบสานภูมปิ ญ
ั ญาล้านนา พาเข้าร่วมบรรยากาศจริงของวิชาดาบ-เจิง การตีกลองสะบัดชัย ส�ำหรับภาษาญีป่ นุ่ เรียนที่ YMCA,
โรงเรียนสอนภาษาอิจนิ งั และโรงเรียนสอนภาษาครูหนึง่ Art Math เรียนทีบ่ า้ นฉ่ายแสนสนุก มีการเรียนรูร้ ว่ มกลุม่ ครอบครัว
เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านเรียนณัชชา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เครือข่าย
เชียงใหม่รักการอ่าน เรียนศิลปะการแสดง Creative Drama ที่บ้านเรียน Empty Space เข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิที่นา 
(The land foundation) เนื่องจากเป็นที่ท�ำงานของผู้ปกครอง ใช้มุมอ่านหนังสือในห้องน�้ำ  เพราะผู้เรียนชอบใช้เวลา
อยูใ่ นห้องน�ำ 
้ (ห้องส้วม) นาน ๆ ใช้หอ้ งเรียนธรรมชาติทมี่ ลู นิธทิ นี่ า พาไปเรียนภาษาอังกฤษกับกลุม่ เพือ่ นทีเ่ ป็นลูกครึง่ ต่างชาติ
สื่อที่ใช้ส่วนมากให้ดูการ์ตูน คลิปต่าง ๆ โดยเฉพาะเพื่อเป็นสื่อในการสอนภาษาต่างประเทศ ใช้ Application เช่น
สอนอ่าน Phonic, มานีมานะ และคณิตศาสตร์ Website เช่น Khan Academy มีการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ โดยการพาไปออกงานเพื่อใช้วิชาที่ได้เรียนมา  เช่น ฟ้อนเจิงในขบวนแห่
ครัวทานวัดแหลมลี่ อ.ลอง ตีกลองสะบัดชัย ในงานยกช่อฟ้าวัดป่าเสร้าน้อย ตีกลองสะบัดชัยในงานใส่ขันดอกบูชา
เสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวง ที่ผ่านมายังไม่ได้ออกงานบ่อยมาก เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการเรียน คือ กลองสะบัดชัย
เพิ่งเรียนจบคอร์สที่ ๑ ก�ำลังเรียนต่อคอร์สที่ ๒
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพาไปเยี่ยมญาติ ไปทัศนศึกษา  เช่น พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ชุมชนปากะยอ
เที่ยวทะเล เข้าร่วมอบรมต่าง ๆ เช่น TCDL เรื่องแผ่นดินไหว การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ และการท�ำปุ๋ยหมัก พบปะกลุ่ม/ค่าย
เช่น Wednesday play group เดินป่ากับเพื่อน ๆ ค่าย my way และค่ายเยาวชน การร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรม
มูลนิธิที่นา ท�ำแนวกันไฟกับชุมชน และกลุ่มเชียงใหม่รักการอ่าน
การก�ำหนดตารางการเรียนรู้ในแต่ละวัน ได้แก่
ช่วงเช้า : เรียนวิชาการ เขียนบันทึก และฝึกดาบ-เจิง กลอง
ช่วงบ่าย : เวลาส่วนตัวของเด็ก (ใช้สื่อ เล่น งานส่วนตัว)
ช่วงเย็น : พาออกก�ำลังกาย/พบปะเพื่อน
ก่อนนอน : อ่านนิทานภาษาอังกฤษ ดูหนังร่วมกับผู้ปกครอง
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การประเมิ น จะท� ำ ทั น ที ห ลั ง จากการท� ำ กิ จ กรรม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ในบางรายวิชาจะต้อง
มีการทดสอบ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ โดยเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างแม่ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษา  และครูผู้สอน
ในการประเมินจะมีใบบันทึกกิจกรรมทุกครั้ง ใช้การสังเกตจากทักษะ, ความสนใจ และการประยุกต์ใช้วิชาที่เรียน
การเรียนแบบกลุ่มประสบการณ์ วัดและประเมินผลแบ่งตามกลุ่มสาระ โดยมีการแบ่งเกรดเช่นเดียวกับโรงเรียนในระบบ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และทักษะการอ่านเขียน ประเมินผล เป็นแบบ ผ่าน/ไม่ผา่ น
มีการเก็บคะแนนและหลักฐานร่องรอย หลังเรียนทุกครั้ง โดยรวบรวมและตัดสินตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ปีละ ๑ ครั้ง
การสะท้อนผลการเรียนให้ผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้เป็นประจ�ำ และมักจะกระตุ้นให้ผู้เรียนทบทวนตัวเอง
อยู่เสมอ ๆ โดยแม่เป็นผู้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจาการเรียนรู้ทั้งหมด เนื่องจากเด็กอายุเพียงแค่ ๗ ปี แต่ถ้าเด็กโตกว่านี้
จะให้เด็กเป็นผู้รวบรวมหลักฐานร่องรอยด้วยตัวเอง ครอบครัวได้จัดท�ำเอกสารรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา 
อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีการศึกษาส่งให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานผลและทบทวน
กระบวนการจัดการศึกษาของผูจ้ ดั การศึกษา ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้เห็นชัดเจนถึงแผนการจัดการศึกษาและผลทีไ่ ด้จากการ
จัดการศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของครอบครัว คือ อยากได้ความช่วยเหลือด้านสื่อการสอน โดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์ และอยากให้มกี ารเชือ่ มโยงจุดเรียนรูท้ เี่ ป็นทรัพยากรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การจัดอบรมต่าง ๆ
หนังสือ สื่อการเรียนการสอน และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
ความส�ำเร็จนี้เป็นเพียงก้าวเล็ก ๆ คือ การท�ำให้ผู้เรียนได้ค้นพบความชอบ ความถนัดของตนเอง
ก้าวต่อไป คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
ตามที่ผู้เรียนชอบ และที่ผู้จัดภาคภูมิใจอีกอย่างคือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนน�ำทักษะที่มี ไปใช้บ่อย ๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง
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๓๐ ครอบครัวปัญโญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
อาชีพนักกอล์ฟ เป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียง และรายได้ดี
ถ้าติดอันดับต้น ๆ ของโลก นักกอล์ฟ ชื่อดังในระดับโลกหลายคน
มีชีวิตที่สุขสบาย การที่จะไปถึงเป้าหมาย จ�ำเป็นต้องฝึกซ้อมอย่าง
มุ่งมั่น ตั้งใจ และอุทิศเวลาให้กับการฝึกซ้อม เป็นเหตุผลในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวของครอบครัวปัญโญ
ครอบครัว ปัญโญ บิดาชื่อนายสุกัลย์ ปัญโญ มารดาชื่อนาง
ธารทิพย์ ปัญโญ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว
จัดการศึกษาให้แก่ เด็กชายสุทธินนั ท์ ปัญโญ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันก�ำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คุณพ่อเป็นนักกอล์ฟ และเป็นครูฝึกสอนกอล์ฟ มองเห็นแววของลูก ประกอบกับบุตรชายชอบที่จะเล่น
กอล์ฟ จึงเลือกที่จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพราะถ้าเรียนในระบบจะมีเวลาในการฝึกซ้อมกอล์ฟน้อย ครอบครัว
จึงสนับสนุนการตัดสินใจของบุตรชาย โดยใช้สนามฝึกซ้อม และสนามออกรอบฟรี ทัง้ สนาม Green valley และ สนาม Royal
Chiangmai จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อมุ่งพัฒนาสู่นักกอล์ฟอาชีพ ระดับ Top ๑๐ ของโลก
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้รูปแบบการจัดแบบครอบครัวเดี่ยว โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ
กลุม่ ครอบครัวอืน่ ๆ เพราะมีคณ
ุ พ่อเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถด้านกอล์ฟ และต้องการให้บตุ รชายมีทกั ษะ ความสามารถ
โดดเด่นเฉพาะเรื่องกอล์ฟ
ครอบครัวปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดผสมผสานรายวิชา
ตามกลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละกลุม่ ประสบการณ์ จ�ำนวน ๖ กลุม่ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ และพลศึกษา โดยบิดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้และจัดหาครูพิเศษ วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามความ
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
ที่เน้นกีฬากอล์ฟ ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) ทักษะด้านกีฬากอล์ฟ ๒) วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ เช่น การว่ายน�้ำ
ทุกวันอาทิตย์ และ ๓) จิตวิทยา โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน ด้านวิชาการ ๒ วันต่อสัปดาห์ (จ้างครูสอนพิเศษ ๒ คน)
ทักษะกอล์ฟซ้อมไดร์ฟ ๒ วันต่อสัปดาห์ และออกรอบ ๑๘ หลุม ๓ วันต่อสัปดาห์ หลังออกรอบจะซ้อมลูกสั้นทุกครั้ง
มีการเรียนรู้ในรายวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษกับชาวต่างชาติที่บ้าน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และไม่มีการเรียนรู้
ร่วมกลุ่มครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ อื่น ไม่ได้ท�ำตารางชัดเจน
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ภายในบ้านมีการจัดหาหนังสือเรียนตามหลักสูตร สื่อจากอินเทอร์เน็ต ใช้สื่อ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการศึกษานิทรรศการทางวิชาการ เช่น นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่
ทุกปี ๆ ละ ๑ ครัง้ และสถานทีต่ า่ ง ๆ ตามความเหมาะสม ยังไม่มกี ารเรียนรูจ้ ากสือ่ บุคคล ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชุมชน ท้องถิน่
วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนทั้งกลุ่มสาระ/กลุ่มประสบการณ์ โดยครูผู้สอนวิชาสามัญเป็นผู้ประเมิน
ส่วนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยังไม่ได้ด�ำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีกิจกรรมแนะแนว การปรึกษาหารือ
เป็นประจ�ำ ตลอดจนการวางแผนการเล่นอย่างต่อเนือ่ ง มีการประเมินผล ผ่าน ไม่ผา่ น ไม่มกี ารก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด
จากการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตามกลุม่ สาระหรือกลุม่ ประสบการณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน แต่มกี ารให้เกรดจากผลการท�ำแบบฝึกและผลการแข่งขันกอล์ฟทีพ่ ฒ
ั นาตามล�ำดับ โดยครูผสู้ อนก�ำหนดระยะ
เวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประเมินจากผลการแข่งขัน และน�ำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ในวิชากอล์ฟ มีการสะท้อนผลให้ผู้เรียนปรับปรุงเทคนิคการเล่นสม�่ำเสมอ ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิด
จาการเรียนรู้ จากแบบฝึกหัด ในสาระการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ทีเ่ รียนรู้ และใบประกาศ ถ้วยรางวัล และโล่รางวัล จากการแข่งขัน
เช่น ผู้เรียนได้รางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจังหวัดอื่นอย่างมากมาย และรางวัล Over all low
gross score 69 ณ สนามอินทนนท์ ระดับภาคเหนือ และมีสโมสรมาติดต่อขอไปร่วมทีม เช่น สโมสรช้าง และสโมสรสิงห์
มีการทดสอบทางการศึกษา  (NT/O-NET) ตามข้อบังคับของส�ำนักทดสอบทางการศึกษา  ครอบครัวจัดท�ำเอกสาร
เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรอบปีการศึกษา ให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน
ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของครอบครัวปัญโญ เช่น
- ด้านการท�ำจัดท�ำแผนซึง่ มีรปู แบบทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ควรมีการจัดอบรมและร่วมกันท�ำในระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา โดยควรมีตัวอย่างให้ได้ศึกษา 
- ด้านการศึกษา อยากให้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร
- ด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวสนับสนุนงบประมาณ แต่การไปแข่งขันต่างจังหวัด ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง และ
นักเรียนเตรียมคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟ จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มีหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณการแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของผู้เรียน เพราะเป็นชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่
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๓๑ ครอบครัวสานฝัน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
เป็นครอบครัวทีเ่ คยจัดการศึกษา แต่ปจั จุบนั ยกเลิกไปแล้ว
ของนายโตชิยกู ิ ยามาโมโต้ และนางบุญน�ำ ยามาโมโต้ วุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท อายุ ๕๓ ปี อาชีพรับจ้าง ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษา
โดยครอบครั ว จ�ำนวน ๑ คน จั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ ๑
ปีการศึกษา  ๒๕๔๘ นายมาสะยูกิ ยามาโมโต้ ก่อนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ผูเ้ รียนเคยเรียนทีโ่ รงเรียนวัดปางเติม ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ระดับชั้น ป.๑ ระดับการศึกษา
ที่ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประถมศึกษาปี ๑-๖ ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ปัจจุบนั การยกเลิกการจัดการศึกษาแล้วเพราะจบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
เด็กต้องการศึกษาต่อในระบบและวางแผนอนาคตตัวเองไว้ ไปศึกษาต่อโรงเรียนในระบบที่โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ระดับชั้น ม.๑-๖ ปัจจุบันเรียนที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับชั้นปีที่ ๑
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความเชื่อว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะเอื้อต่อการพัฒนา
ผูเ้ รียนอย่างแท้จริงและสามารถพัฒนาผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลได้ ท�ำให้ผเู้ รียนมีทกั ษะชีวติ สามารถเข้าถึงความรูแ้ ละผูส้ อน
บูรณาการความรู้ออกมาเป็นกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ไปตามความสามารถ ความสนใจเฉพาะตัวของผู้เรียน
มี จุ ด มุ ่ ง หมาย เพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เข้ า ถึ ง ความจริ ง ความดี ง าม ความสุ ข มุ ่ ง การพั ฒ นา
ทางจิตวิญญาณ คุณธรรม สติปัญญา รู้เท่าทัน และอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามและมีคุณภาพ
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้จัดท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยยึดตามแนวทางการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ เพราะครอบครัวรูจ้ กั ผูเ้ รียนดีและได้จดั ท�ำแผนการจัด
การศึกษาให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนลักษณะเฉพาะของผู้เรียน จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัวอืน่ เพราะในการพัฒนาผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล เน้นการพัฒนา
ทักษะชีวติ ให้เข้าถึงความรู้ และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในลักษณะการบูรณาการ กิจกรรมเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา
ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ
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การจัดการเรียนเป็นรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบิดาและ
มารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนทุกรายวิชา เช่นเดียวกับในระบบโรงเรียน โดยเน้นการด�ำเนินวิถีชีวิต
แบบพอเพียง และให้ผเู้ รียนสามารถก�ำหนดอนาคตตัวเองด้วยตนเอง ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กบั โรงเรียน
ใกล้เคียงอย่างสมำ�่ เสมอ ไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน ครอบครัวเน้นให้ผเู้ รียนเรียนรูว้ ชิ าการตาม ๘ สาระการเรียนรู้ ผูเ้ รียน
ได้ฝกึ ฝน ทักษะชีวติ ของตัวเอง โดยการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันในเนือ้ หา รายวิชา ผูเ้ รียนได้เรียนรูเ้ ฉพาะทางตามความสนใจ
โดยไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนเทควันโด กับ YMCA และได้ไปเรียนรู้ร่วมกับศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน เรียนร่วมกับโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านได้ จัดให้มีมุมอ่านหนังสือและภายนอกบ้านเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในบริเวณบ้าน นอกจากนี้ผู้เรียนได้ไปเข้าร่วมค่ายส�ำนักปฏิบัติธรรม
ธรรมศิลป์ ผูส้ อนได้จดั ให้ผเู้ รียนเรียนรูผ้ า่ นหนังสือ แบบเรียน คอมพิวเตอร์ และเรียนร่วมกับสถานศึกษาใกล้เคียง การเรียนรู้
จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ ครอบครัวได้พาผู้เรียนไปทัศนศึกษาทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ
ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในชุมชนนอกชุมชน ในอ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยผู้สอน ร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๘ สาระ
การเรียนรู้ ก�ำหนดอัตราส่วน ๖๐ : ๔๐ เป็นอัตราส่วนระหว่างครอบครัวและเขตพืน้ ที่ โดยได้ประเมินผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
มีร่องรอยหลักฐาน แฟ้มสะสมผลงาน ใช้การประเมินผลตามสภาพจริง จากการปฏิบัติจริง และข้อสอบที่จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  การตัดสินผลการเรียน มีการก�ำหนดเป็นเกรดและคะแนน โดยยึดตามรูปแบบการศึกษา
ในระบบ มีการก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนยึดตามรูปแบบของการศึกษาในระบบ และน�ำผลการเรียนรู้
มีการสะท้อนผล ทั้งจากตัวผู้เรียน ผู้สอน พ่อแม่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ผู้เรียนได้จัดท�ำแฟ้มสะสมงาน ภาพถ่าย
และเอกสาร มีการทดสอบ เพราะผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจจะสอบวัดความรู้เอง เพื่อตรวจสอบความรู้ของตนเอง ครอบครัว
จัดท�ำเอกสารเป็นแฟ้มสะสมผลงาน และเขตพื้นที่การศึกษาได้มาเยี่ยม ติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
ความส� ำ เร็ จ และความภาคภู มิ ใจของการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ครอบครั ว มี ค วามภู มิ ใจ
จากการที่ผู้เรียนมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง จากการที่คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะชีวิต เพื่อเป็นรากฐาน
ที่มั่นคงต่อการใช้ชีวิตในอนาคต และมีคุณธรรมจริยธรรม วิถีชีวิตพอเพียง อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจเสียสละ
กับการช่วยเหลือผูอ้ นื่ ส�ำหรับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ คือต้องการเข้าถึงข่าวสารจากราชการทีช่ า 
้ และการจัดให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใช้แหล่งเรียนรู้มีน้อยเกินไป รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนมีน้อยเกินไป
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๓๒ ครอบครัวรักษ์-ธรรมะ-ชาติ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
นายดุรยิ ะศักดิ์ รัตนไตรรักษาและนางภูวลักษ์ รัตนไตรรักษา อายุ ๔๑ ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาโท อาชีพสถาปนิก ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษา
โดยครอบครัวให้กับลูก จ�ำนวน ๒ คน เป็นครอบครัวที่จัดการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
จัดการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ คือ เด็กชายภูริชะศิลป์
รัตนไตรรักษา  ระดับประถมศึกษา  และเด็กหญิง มณีศิลป์ รัตนไตรรักษา  ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ก่อนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียน
บ้านสันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ โดยก�ำหนดชือ่ บ้านเรียน รักษ์-ธรรมะ-ชาติ
มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อลดความเครียด และ
ทัศนะคติเชิงลบต่อโรงเรียนอันเกิดจากเด็กไม่ต้องการไปโรงเรียน เนื่องจาก
การบ้านเยอะ กระเป๋าหนัก อีกทั้งเด็กยังเข้าโรงพยาบาลบ่อย หลังจากนั้นได้
ลองเปลี่ยนโรงเรียนแต่ก็ไม่ดีขึ้น คุณแม่ จึงออกมาจัดการศึกษาให้ลูกเอง เพราะ
เชื่อว่าเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์ของตน จึงต้องการดึงเอกลักษณ์นั้นออกมาจากตัวเด็ก ต้องการลดแรงกดดันของเด็ก
ต่อการเรียนที่มีการบ้านเยอะ ๆ เกือบทุกวิชา ส่งผลให้เกิดความเครียดต่อการเรียนปัจจุบัน และไม่อยากเรียนในอนาคต
เมื่อสภาพแวดล้อมในครอบครัว เอื้อต่อการจัดการศึกษา  และคุณแม่ของเด็กมีประสบการณ์จากการเป็นครูมาก่อน
จึงมีความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำแผนการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คุณพ่อเรียนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีความรูด้ า้ นคณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์สามารถสอนลูกเองได้ รวมถึงคุณตาของเด็กอดีตเป็นศึกษานิเทศก์ จึงท�ำให้ครอบครัว
นีม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการจัดการศึกษา และวิธกี ารจัดการศึกษาโดยครอบครัว จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว มุ่งเน้นที่ตัวเด็ก “ออกแบบชีวิตตัวเองได้ และเหมาะสม” เพื่อให้เด็กสามารถดูแลตัวเองได้ พึ่งตัวเอง
ได้ในอนาคต
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ท�ำเองโดยดูตัวอย่างจากบ้านเรียนอื่น ๆ และขอค�ำปรึกษา แนะน�ำ
จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาของครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดี่ยว โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ แต่คาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้ อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครอบครัวอื่น ๆ
การจัดกลุม่ สาระการเรียนรู้ จัดเป็นรายวิชาใน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง โดยปรับรูปแบบ
วิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดผสมเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระและกลุ่มประสบการณ์
จ�ำนวน ๘ กลุม่ ได้แก่ ใช้วธิ กี ารน�ำเข้าสูบ่ ทเรียน โดยเริม่ แรก จะถามลูกก่อนว่าลูกอยากเรียนอะไรวันนี้ ถ้าลูกไม่อยากเรียน
แม่จึงชวนลูกมาดูข่าวด้วยกัน จากนั้นจึงใช้เนื้อหาที่ข่าวน�ำเสนอมาต่อยอดความรู้ให้ลูก เช่น เจอข่าวดาราศาสตร์
ก็จุดประกายให้ลูกอยากรู้ต่อ
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การจัดการเรียนการสอน บิดาและมารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ มีจัดหาจ้างครูพิเศษเฉพาะทางมาสอน
การเล่นกอล์ฟ และเรียนเทควันโด ไปเรียนพิเศษกับสถาบันภาษาต่างประเทศ เช่น YMCA วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ตามความความสนใจ ความถนัด ความสามารถ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว ทั้งระดับอนุบาล และระดับ ประถมศึกษา  ไมได้เน้นอะไรมาก จนเด่นเกินไป แต่สอนและแนะน�ำ
ให้ความรู้ตามความสนใจ ในสภาวการณ์เวลานั้น ๆ โดยบูรณาการณ์ศาสตร์ต่าง ๆ ส�ำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัด
กิจกรรมแนะแนว ด้านอาชีพ เช่น ศึกษาอาชีพเด่น ๆ ของ พ่อ แม่ และญาติ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ที่วัดใกล้บ้าน
การก�ำหนดตารางการเรียนรู้ในแต่ละวัน แบบกว้าง ๆ ช่วงเช้า  เน้น กีฬา พัฒนาการด้าน ร่างกาย ช่วงบ่าย
เน้นวิชาการ การเรียนรู้ในวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ภาษาต่างประเทศ ไปเรียนที่ สถาบันภาษา YMCA ตลอดจน
ได้เรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มครอบครัว ณ วัด และชุมชนเป็นระยะ ๆ จากการอบรมหลักสูตรที่สนใจ
การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในในบ้าน จัดท�ำมุม เขียน กระจก ระบายสีบนกระดาน
มีห้องสื่อ APPLE TV โถง บันได จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ เหรียญ รัชกาลที่ ๙ ในวาระต่าง ๆ ให้เด็กเรียน และภายนอกบ้าน
บริเวณสวนรอบบ้าน แปลงเป็น สวนครัว สวนสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ เด็ก ๆ ท�ำกันเอง
การใช้สื่อ ประเภท ทีวี ดูข่าว สารคดี สื่อ APPLE TV ศึกษาเรื่องที่สนใจพิเศษ หนังสือพิมพ์ วารสาร ของพ่อแม่
มีการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ เช่น พระ วิทยากรการอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ พ่อค้า แม่ค้าในตลาด ฯลฯ
การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนทั้งกลุ่มสาระ กลุ่มประสบการณ์ รวมทั้งคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ด้วยวิธี สังเกตพฤติกรรม บันทึกการเรียนรู้ ท�ำโครงงานท�ำ Model ท�ำแบบทดสอบ
ตรวจสอบเอกสาร การน�ำเสนอผลงาน มีการให้คะแนน และตัดสินผลการเรียนเป็นเกรดใช้เกณฑ์การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น Model แต่ปรับบางช่วงเวลา  ร่องรอย
ที่สามารถใช้ได้มากกว่า  ๑ รายวิชา  โดยไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียน และสะท้อนผล
การประเมินให้เด็กทราบเพื่อปรับปรุงพัฒนามีค�ำถามกระตุ้นการ คิด วิเคราะห์ของเด็ก ต่อการปรับปรุง หรือ ต่อยอดสิ่ง
ที่ท�ำได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจาการเรียนรู้ ครอบครัวจัดท�ำเอกสารเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค
และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรอบปีการศึกษา 
ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ลูกสามารถคิดและออกแบบชีวิตตนเองได้
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๓๓ ครอบครัวเปื้อนฝุ่น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

ครอบครัวเปื้อนฝุ่น โดย นายไผท วงศ์อนุตรโรจน์ และ นางนงค์รักษ์ ดงแสง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต อายุ ๔๑ ปี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ให้กับ เด็กหญิงปรัชพร วงศ์อนุตรโรจน์ ปัจจุบันขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับประถมศึกษาศึกษา
ปีที่ ๑-๓ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เนื่ อ งจากครอบครั ว เห็ น ว่ า ช่ ว งเวลาทองของเด็ ก คื อ ตั้ ง แต่ แรกเกิ ด -๖ ปี พั ฒ นาการของสมอง
และการเรียนรูต้ า่ ง ๆ จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความต้องการทีจ่ ะดูแลและส่งเสริมอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ลกู ได้เติบโต
อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย ความคิดและจิตใจ และต้องการให้เลี้ยงลูกให้ติดดิน ให้ลูกเล่นกับเพื่อนแถวบ้าน
ซึ่งสอดคล้องกับชื่อลูก โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา คือ
ด้านร่างกาย การดูแลรักษาสุขภาพของเด็ก เพราะการอยู่ร่วมกันของเด็กจ�ำนวนมากในห้องที่มีพื้นที่จ�ำกัด
ท�ำให้มีโอกาสที่จะติดหวัดและโรคต่าง ๆ ได้โดยง่าย เพราะภูมิคุ้มกันของเด็กเล็กยังไม่แข็งแรงเต็มที่ ประกอบกับการที่
เด็กหญิงปรัชพร มีอาการแพ้นมและแป้งสาลี โดยเฉพาะแป้งสาลีมีอาการแพ้อย่างรุนแรง ความเข้าใจในการแยกแยะ
อาหารที่มีแป้งสาลีของคนทั่วไปยังไม่เป็นที่รับรู้มากนัก และตัวเด็กยังเล็กเกินไปที่จะแยกแยะหรือปฏิเสธได้เอง
ด้านความคิด ครอบครัวเชือ่ ว่าการได้ท�ำในสิง่ ทีช่ อบ ในเวลาทีม่ คี วามสนใจจะท�ำให้เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้ดกี ว่า 
เพราะสมองมีการเปิดรับ ซึ่งการเรียนรู้ในห้องที่มีเด็กจ�ำนวนมาก อาจไม่สามารถส่งเสริมในเรื่องนี้ได้ดีเท่าที่ควร
ด้านจิตใจ เพราะการที่เด็กได้อยู่กับบุคคลที่ตัวเองมีความคุ้นเคยไว้วางใจ ในสิ่งแวดล้อม ที่อบอุ่นและค่อย ๆ
พัฒนาไปสูก่ ารอยูก่ บั บุคคลอืน่ เมือ่ พร้อมหรือด้วยความเต็มใจของตน ย่อมเป็นการสร้างให้เด็กมีความมัน่ คง ทางอารมณ์
ซึ่งจะเป็นรากฐานส�ำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ
เหตุผลส�ำคัญของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เนื่องจากสุขภาพของลูกไม่แข็งแรง เมื่ออยู่ Nursery มีการ
ติดเชื้อได้ง่าย การเรียนผ่านระบบโรงเรียนต้องใช้เวลาในการเรียนเยอะ และไม่มีประสิทธิภาพ พ่อแม่จึงอยากสอนลูกเอง
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของลูก ตอนนี้ลูกเรียนอยู่ชั้น ป.๓ และอยากให้ลูกมีความสุข พึ่งพาตนเองได้ ในอนาคตให้ลูก
ค้นพบตนเอง มีทักษะหลายด้าน
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จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยากให้เด็กมีชีวิตที่ดี มีความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น
สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุข โดยไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ และยังให้ประโยชน์กบั สังคมส่วนรวมได้ อยากให้ลกู มีความสุข
พึ่งพาตนเองได้ ในอนาคตให้ลูกค้นพบตนเอง และมีทักษะหลายด้าน แม่อยากให้เป็นศิลปิน ลูกอยากเป็นนักประดิษฐ์
พ่ออยากให้เป็นผู้ประกอบการ พ่อ แม่ท�ำงานอิสระ มีเวลาดูแลลูกได้เต็มที่
แผนการจัดการศึกษา ครอบครัวจัดท�ำเอง โดยศึกษาแผนของคนอื่นเป็นตัวอย่าง และจากการศึกษา
หลักสูตรปฐมวัยของไทย ศึกษาหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์ ตามฟอร์มของคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยเมื่อจบการศึกษาปฐมวัย ได้จัดท�ำแผน
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  โดยศึกษาแผนของคนอื่นประกอบ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ไ ปร่ ว ม Workshop การปรั บ ใช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางของสภาการศึ ก ษาทางเลื อ ก แล้ ว เขี ย น
แผนการจัดการศึกษาเอง เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เครือข่ายตรวจแผนอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงยื่นขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว แต่เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ โดยแบบ
ครอบครัวเดีย่ วเป็นหลัก มีการนัดหมายท�ำกิจกรรมกับกลุม่ บ้านเรียนหรือครอบครัวอืน่ ตามความสนใจร่วมเป็นครัง้ คราว
เช่น แม่สอนศิลปะ อ่าน เขียน ภาษา พ่อพาไปนอกบ้าน ไปเรียนพิเศษ ท�ำกิจกรรม ค้นหาความชอบของลูก มีบคุ คลอืน่ มา
สอนเล่นเปียโน ตีกลอง และก็มีพ่อ แม่ เครือข่ายมาช่วยสอน ได้เอาลูกไปสลับอยู่กับบ้านอื่น ได้ใช้หลักสูตรของแคนาดา
อีกเล่ม โดยให้ครอบครัวชาวแคนาดาสอนให้
ครอบครัวจัดการเรียนการสอน โดยปรับรูปแบบวิธกี ารน�ำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั ไปการปฏิบตั ิ โดยจัด
ผสมผสานเป็นรายวิชาตามกลุม่ สาระและกลุม่ ประสบการณ์ จ�ำนวน ๕ กลุม่ ได้แก่ ๑) กลุม่ ประสบการณ์เรียนรูศ้ าสตร์
จากสังคม ผูค้ น ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ๒) กลุม่ ประสบการณ์สงิ่ ประดิษฐ์และการทดลอง ๓) กลุม่ ประสบการณ์ดนตรี
และกีฬา ๔) กลุม่ ประสบการณ์ศลิ ปะ (เนือ่ งด้วยเป็นสิง่ ทีค่ รอบครัวและตัวเด็กเชีย่ วชาญจึงเน้นแยกออกมาเป็นพิเศษ
๕) กลุม่ ประสบการณ์การเรียนรูต้ ามวิถชี วี ติ เป็นการเรียนจากชีวติ ประจ�ำวันไม่ได้มกี ารก�ำหนดกฎเกณฑ์หรือออกแบบ
การเรียนรูไ้ ว้กอ่ น ทัง้ นี้ ได้น�ำหลักสูตรแคนาดามาใช้ประกอบด้วย ซึง่ เป็นหลักสูตรส�ำเร็จรูปทีม่ ลี กั ษณะเนือ้ หาครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอน บิดาและมารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ มีการจัดหาครูพิเศษ เช่น เปียโน การละคร
ภาษา มีการแลกเปลี่ยนกับบ้านเรียนอื่น ๆ ที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการที่
พ่อแม่ สลับกันเป็นผู้จัดฝึกอบรม โดยในเครือข่ายของตัวเอง จัดให้ลูกได้เข้าร่วมฝึกอบรม ตามที่หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ
จัดขึน้ ได้พาลูกไปหาแหล่งเรียนรู้ ดู Facebook ว่ามีงานอะไรทีไ่ หน ก็พาลูกไปหาแหล่งเรียนรูต้ ามสถานการณ์ ลูกมีความ
สนใจเป็นพิเศษกับงานสิ่งประดิษฐ์ DIY พ่อจะคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนแม่ก็จะเป็นคนสอนการอ่าน การเขียน
เด็กใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก และเหตุใดจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษกับลูก เนื่องจากเกิดแรงบันดาลใจจากแม่ที่ไม่เก่ง
ภาษาอังกฤษ แม่อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ ส�ำเนียงเป็นภาษาอังกฤษ มี Facebook เป็นของตนเอง
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วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามความความสนใจ ความถนัด สอดคล้องกับความสามารถของลูก
เพือ่ ให้บรรลุตามจุดมุง่ หมายทีก่ �ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว เช่น งานสิง่ ประดิษฐ์ พ่อจะเป็นผูส้ อนเอง
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน องค์กร กลุ่มคนในท้องถิ่นจัดขึ้น เช่น กิจกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย สวนผักในเมืองของเครือข่าย เขียว สวย หอม กิจกรรมของห้องสมุดพื้นบ้านย่านเวียง
กิจกรรมของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (Narit) กิจกรรมของชมรมดูนก ร่วมกิจกรรมตามการนัดหมาย
ของกลุม่ บ้านเรียน ร่วมกลุม่ กับบ้านเรียนนานาชาติ Chiang Mai Home school CO-OP www.cmhomeschool.org/
กิจกรรมการเดินทาง การท่องเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ การพักแรมในอุทยานต่าง ๆ ศึกษาธรรมชาติ
เข้าค่ายพักแรม
นอกจากนี้เข้าร่วมฝึกอบรม หรือชั้นเรียนที่ผู้เรียนสนใจ เช่น ชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ การอบรมการท�ำขนม
อาหาร การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ ในบ้าน อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ การทดลองต่าง ๆ
ที่น่าสนใจ ซึ่งหาจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ คู่มือ หรือ YouTube การท�ำสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวันใช้เอง รวมถึง
การท�ำอาหาร กิจกรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา  การเล่นเครื่องดนตรี
ที่สนใจ เช่น เปียโน ไวโอลิน ตามแต่ความสนใจในช่วงเวลานั้น ๆ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากไม่ได้แยกการเรียนในห้องกับกิจกรรมนอกห้อง การเรียนรู้ที่จัดให้ลูกกว่า 
๗๐% จึงเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น การออกก�ำลังกาย หรือเล่นกีฬาที่ตัวเองสนใจ เช่น ว่ายน�้ำ ปิงปอง แบดมินตัน
ฟุตบอล การวาดรูปโดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น บนผ้าใบ พื้นลานบ้าน กระดาษชนิดต่าง ๆ การแปลงไฟล์สร้างสรรค์
ผลงานบนสื่อ digital การปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมในกิจวัตรประจ�ำวัน : กินข้าว อาบน�้ำ  เดินไปซื้อของ
คุยกับป้าข้างบ้าน เล่นกับเพือ่ น ดูทวี ี เล่น tablet ช่วยพ่อแม่ท�ำงานหาเงิน ดูแลสุขภาพ รักษาร่างกายเมือ่ เจ็บป่วย ตกแต่ง
ต่อเติมบ้าน ท�ำของเล่นใช้เอง รดน�้ำต้นไม้ ท�ำงานบ้าน ผลัดกันเล่านิทานก่อนนอน พูดคุยถึงเรื่องต่าง ๆ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกิจกรรมรักการอ่าน
การก�ำหนดตารางการเรียนรู้ไม่ได้ก�ำหนดตายตัว ส่วนใหญ่ตารางเรียนเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เขียน
จากรูปแบบที่เกิดขึ้นซ�้ำ  ๆ ในชีวิตเด็กและเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ๒-๓ เดือนเปลี่ยนทีบ้าง เดือนหนึ่งเปลี่ยนทีบ้าง
แต่ก�ำหนดตารางเวลาที่แน่นอนที่เป็นหลักมักเกิดจากการที่ต้องส่งลูกไปเรียนข้างนอก เช่น เรียนดนตรี เรียนภาษา 
ซึ่งต้องมีการนัดหมายที่แน่นอน ตัวอย่างตารางการเรียนรู้ชีวิตประจ�ำวันช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙
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วัน
วันจันทร์
ไปบ้านเพื่อน (AF)
วันอังคาร
ไปบ้านเพื่อน (ยูมิ)
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
เพื่อน ๆ มาบ้าน (๒ คน)
วันศุกร์
วันเสาร์
ยิมนาสติก (๒ เดือน)
วันอาทิตย์

เช้า	
ท�ำขนม/ท�ำอาหาร/เรียน phonic
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์/จิตอาสา

บ่าย-เย็น
ฝึกว่ายน�้ำ
ว่ายน�้ำ/เล่นกับเพื่อน

รวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ บ้านเรียน (Wednesday
Playgroup)
ท�ำงานศิลปะ/กิจกรรมวิทยาศาสตร์

เล่นกับเพื่อน/เล่น Frisbee

เรียนรู้ตามความสนใจ
เรียนรู้ตามความสนใจ

เรียนรู้ตามความสนใจ
เรียนรู้ตามความสนใจ/เรียน

เรียนเปียโน

เรียนรู้ตามความสนใจ

ชีวิตประจ�ำวันช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วัน

เช้า	

บ่าย-เย็น

วันจันทร์
ไป CO-OP
วันอังคาร
ไปบ้านเพื่อน (ยูมิ)
วันพุธ
เพื่อนมาบ้าน
วันพฤหัสบดี
ไปบ้านเพื่อน (AF)
วันศุกร์

ไป CO-OP (๑๑ ครั้ง)
เรียนภูมิศาสตร์/ดนตรี/งานประดิษฐ์
เรียนเปียโน/พุทธศาสนา/โครงงาน

เล่นกับเพื่อน/
เรียนวิทยาศาสตร์

วาดรูป ท�ำงานศิลปะร่วมกับเพื่อน

เรียน Roller blaze

เรียนรู้ตามความสนใจ

เรียนรู้ตามความสนใจ

เรียนรู้ตามความสนใจ

วันเสาร์
วันอาทิตย์

เรียนการแสดง (๑๐.๐๐-๑๑.๐๐)
เรียนภาษาจีน (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐)

เรียนรู้ตามความสนใจ/
เรียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
วาดรูปกับเพื่อน
เรียนเปียโน (๑๔.๓๐-๑๕.๓๐)/
กลอง (๑๖.๐๐-๑๗.๐๐)
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มีการเรียนรูใ้ นรายวิชาทีต่ อ้ งการเน้นเป็นพิเศษ เช่น เรียนศิลปะกับแม่เป็นประจ�ำเมือ่ มีเวลาว่าง คุยภาษาอังกฤษ
กับพ่อ เกือบตลอดเวลาทีพ่ ดู พยายามพาลูกหรือให้ลกู ได้ออกก�ำลังกายอยูส่ มำ�่ เสมอส�ำหรับการเรียนรูร้ ว่ มกลุม่ ครอบครัว
เครือข่าย สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ รวมกลุ่มกับบ้านเรียนนานาชาติ (http://www.cmhomeschool.org)
เป็นการรวมตัวกันของชาวต่างประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ในเชียงใหม่ โดยพ่อแม่ผลัดกันสอนในวิชาที่ตัวเองถนัด
แบ่งเป็น ๒ เทอม เทอมละ ๑๐ ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีการเรียน ๓ วิชา และมีช่วงเวลาโบสถ์ แม้ที่บ้านจะไม่ได้นับถือ
ศาสนาคริสต์ แต่ทางกลุม่ ก็เปิดให้เข้าร่วม โดยท�ำให้มโี อกาสเรียนรูว้ ถิ ปี ฏิบตั จิ ริงของชาวคริสต์ ได้แก่ ๑) Shadow Puppet
๒) Fun Science ๓) Swimming team ๔) Handwriting & Bible Memorization ๕) Active Balance ๖) Exploring
the Animal World รวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ บ้านเรียนทุกวันพุธ (Wednesday playgroup) เป็นการสลับกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มบ้านเรียน โดยแต่ละบ้านจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นคนจัดกิจกรรมให้ เด็ก ๆ ได้มาเรียนรู้
พบเจอกันโดยเน้นการเล่นเสรี ท�ำให้โลกแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเปิดกว้างขึ้นตามความถนัดหรือสิ่งที่พ่อแม่บ้านอื่น
เชี่ยวชาญ ได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อน ๆ และที่ส�ำคัญได้ซึมซับวิธีการจัดการ การเตรียมการต่าง ๆ การเป็นผู้น�ำ
ในครัง้ ทีบ่ ้านตัวเองเป็นคนจัด ทัง้ นีก้ ารรวมกลุม่ Wednesday playgroup มีด�ำเนินการจนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๙ เท่านัน้
การเรียนรูผ้ า่ นงานกิจกรรมทีห่ น่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ เช่น งาน Chiang Mai Marker Party กิจกรรมของโครงการเชียงใหม่
รักการอ่าน การแสดง ผ่านการอ่านบทนิทาน Workshop ต่าง ๆ เช่น การท�ำโคมไฟ จากไม้ไผ่ โดย empty spac
การจัดงาน My Way ของครอบครัวบ้านเรียน
การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ภายในบ้านเป็นห้อง มีพนื้ ทีเ่ ฉพาะ เหมือนมีหอ้ งเรียน ในบ้าน มี smart
TV อยู่กลางบ้าน พ่อจะพาลูกไปเรียนรู้นอกบ้าน เช่น เรียนพิเศษ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ดูคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษมีมุม
และโต๊ะส�ำหรับลูก มีพื้นที่ท�ำงานให้ลูก ไม่เปิดละคร ทีวีเวลาดูทีวีก็จะสอดแทรกข้อคิดให้ลูก การใช้สื่อ หนังสือ เอกสาร
คอมพิวเตอร์ สื่อทางไกล เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เช่น ใช้ Youtube ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ทั้ง การ์ตูน งานฝีมือ D.I.Y.
ช่องทางทดลองต่าง ๆ วิทยาศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ ผ่าน TEDed วันละประมาณ ๒ ชั่วโมง ใช้app ใน tablet
เพื่อเสริมภาษา เช่น Duolingo Memrise, Deutsch Japanese Chinese Skill และการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินความก้าวหน้า
ของผูเ้ รียนทัง้ กลุม่ สาระ กลุม่ ประสบการณ์ รวมทัง้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โดยประเมินผล
ความก้าวหน้าของผูเ้ รียนจากพัฒนาการแต่ละช่วงทีผ่ า่ นมา โดยใช้วธิ กี ารสังเกตอยูเ่ ป็นประจ�ำ ดวู า่ ลูกมีความสุขในชีวติ ใหม
มีความสุขในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ หรือไม่ ควรส่งเสริมหรือชวนให้ท�ำอะไรที่ต่อเนื่องจาก กิจกรรม ทักษะที่มีอยู่ ส�ำหรับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก็คอยสังเกต เวลาลูกอยู่กับเพื่อน พูดคุยกับเรา แสดงความคิดเห็น ไม่ตัดสินชี้น�ำ และแนะน�ำ
เสนอความเห็นของเรา ชี้ให้เห็นผลต่อเนื่องของการกระท�ำที่เราเห็นว่าไม่ดี
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การตัดสินผลการเรียนไม่ได้ก�ำหนดเป็นเกรด เนื่องจากปรัชญาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้าน
เรียนเปื้อนฝุ่น เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จึงไม่ให้ความส�ำคัญกับคะแนน ดังจะเห็นได้จากแผนการเรียน
ที่ให้ผลการเรียน ซึ่งแบ่งผลการเรียนเป็น ๒ ระบบ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” อีกทั้งสิ่งเหล่านี้ยังปรากฏในการจัดการ
เรียนการสอน ทีไ่ ม่มกี ารสอบเก็บคะแนน ดูพฒ
ั นาการจากการสังเกต บันทึกในรายละเอียดของผูเ้ รียน ตามความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้น ซึ่งพอเพียงที่จะท�ำให้การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการก�ำหนด
ระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผูเ้ รียน เพราะในความเป็นจริง อาจจะเรียกได้วา่ ท�ำทุกวัน นัน่ คือการทีเ่ ราสังเกตลูกตลอดว่า
สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรได้ มีการน�ำผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน�ำมาใช้ในลักษณะ
ทีไ่ ม่เป็นทางการ เนือ่ งจากลูกยังมีอายุนอ้ ยเกินไป แต่ถงึ อย่างนัน้ ทุกครัง้ ทีส่ อนลูก เรามักย้อนกลับมาดูวา่ วิธที ใี่ ช้เหมาะสม
กับลูกหรือเปล่า แต่ว่าไม่มีการบันทึกไว้ในรูปแบบเอกสาร ท�ำให้บางบ้านเรียนอาจจะบอกว่าไม่ได้ท�ำ
การจัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น เพจบน Facebook ชื่อ see foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
(https://www.facebook.com/foonhome) จดบันทึกส่วนตัว รายงานประจ�ำปี ภาพถ่ายและอัดวิดีโอในโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ลงช่องทางใน Youtube และ Blog ชื่อ www.foon.homeschool/network/org/blogs/1
ครอบครัว มีการจัดท�ำเอกสารเพื่อรายผลการบริหารจัดการ ปัญหา  อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถอ่ า นได้ ที่ ปี ๒๕๕๙ https : rive.google.com/file/d/OB89Xzxz98xgyUFVwVkE2bfQyaUO/
view?usp=sharing ปี ๒๕๕๘ https : deive.google.com/file/d/OB89Xzxz98xgyVjl6RDICbGZWOTg/
view?usp=sharing
ความส�ำเร็จ/ความภาคภูมใิ จของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ลูกมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีพฒ
ั นาการ
ทีด่ ี สังเกตได้จาก วิชาศิลปะ, ภาษาอังกฤษ, มีความคิดสร้างสรรค์ สังเกตจากการท�ำของเล่นว่าลูกท�ำอย่างนีไ้ ด้ มีรอ่ งรอย
หลักฐานปรากฏชัดเจน
ครอบครัวเปืน้ ฝุน่ มีปญ
ั หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ทีอ่ ยากน�ำเสนอเป็นแนวทางให้ครอบครัวอืน่ เพราะ
พ่อแม่ต้องท�ำมาหากินไปด้วย ไม่ค่อยมีเวลาจัดการเรียนการสอน ต้องจัดกลุ่มให้ลูก หาเพื่อนให้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เมือ่ คนเยอะขึน้ ก็ตอ้ งหาสถานทีก่ ารแก้ปญ
ั หา จะเอาลูกไปไว้บา้ นเพือ่ นต่าง ๆ เพือ่ สลับบ้าน แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
โดยจัดกลุ่มเครือข่ายทุกวันพุธ หาเพื่อนให้ลูก มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลโดยตรง การจัดการเรียนรู้บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูก โดยถือว่าพ่อแม่เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ส�ำคัญและมีอิทธิพลต่อฐานความรู้และทักษะ
ของลูก กรอบการเรียนรู้ต่าง ๆ จึงเกิดจากความคาดหวัง และสิ่งที่พ่อแม่เชี่ยวชาญ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ทีค่ รอบครัวอาศัยอยู่ เนือ้ หาการเรียนรูร้ ายละเอียด จึงไม่ได้เกิดจากการวางแผนล่วงหน้า ส่วนหนึง่ เพราะเราก�ำหนดไม่ได้
ด้วยเครื่องมือส�ำคัญในการเรียนรู้ คือสิ่งแวดล้อมและผู้คน ในปีหนึ่งเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า  หน่วยงาน/องค์กรใด
จัดเรื่องงานอะไรบ้าง จัดขึ้นเมื่อไหร่ ครอบครัวมีกรอบเพียงว่าอยากส่งเสริมให้ลูกรู้เรื่องอะไรบ้าง และพาลูกไปร่วม
เรียนรู้ เมื่อจังหวะเวลาและโอกาสตรงกัน เมื่อกลับมาเราก็ส�ำรวจความชอบ ความสนใจของผู้เรียน ท�ำให้รู้ว่าถ้ามีงาน
ทีเ่ นือ้ หาใกล้เคียงกันอีก ผูเ้ รียนจะมีความสนใจมากน้อยเพียงไร ดูเหมือนไม่มกี ระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act)
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แค่อีกมุมหนึ่งเป็นกระบวนการ PDCA ที่สั้นและรวดเร็วมาก ซึ่งเราท�ำได้เพราะเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคนเดียว
ทีอ่ ยูร่ ว่ มตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เราสามารถตอบสนองความสนใจในการเรียนรูไ้ ด้รวดเร็ว โดยมิตอ้ งพะวงกับความต้องการของ
เด็กคนอืน่ กิจกรรมทัง้ หมด ร่องรอยการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ประมาณร้อยละ ๘๐ จึงไม่ได้เกิดจากการก�ำหนดล่วงหน้า นอกจากนี้
ตารางการเรียนรูท้ กี่ �ำหนดขึน้ ช่วงเขียนแผนตอนต้นปี อ้างอิงจากตารางการเรียนรูท้ จี่ ดั ขึน้ เมือ่ ปีกอ่ นหน้าเมือ่ ย้อนกลับไป
ดูเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของระบบโรงเรียนทีต่ อ้ งออกแบบเพือ่ รองรับเด็กจ�ำนวนมาก
เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีการวางกรอบและกระบวนการล่วงหน้า 
ให้ชัดเจน เพื่อเก็บข้อมูลมาประมวลผล
ในขณะที่กระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว บ้านเรียนเปื้อนฝุ่นและอีกหลาย ๆ บ้าน ใช้เครื่องมือการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการเก็บข้อมูลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยกรอบที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ปรับเปลี่ยน
ได้ตามข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติม การจดบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่าง ๆ จะช่วยท�ำให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และท�ำให้เกิด
การะบวนการวัดและประเมินผลที่แม่นย�ำมากขึ้น ทั้งนี้เครื่องมือในเชิงคุณภาพนี้ จ�ำเป็นต้องใช้อยู่แล้วในระบบโรงเรียน
ในการวัดเรื่องที่เป็นนามธรรม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดในเชิงปริมาณท�ำไม่ได้ เช่น จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ในส่วนของการ
ประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดของเครือ่ งมือ เมือ่ ใช้กบั เด็กจ�ำนวนมากในการดูแลของครูไม่กคี่ น ท�ำให้
ครูไม่สามารถบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ของเด็กทีละคนได้ ท�ำให้เครื่องมือเหล่านี้ เมื่ออยู่ในระบบ ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด
ลดลง ถูกลดทอนเป็นตาราง check list ดังนั้น ข้อเสนอคือนักการศึกษาที่ท�ำงานร่วมกับผู้จัดการศึกษา โดยครอบครัว
จึงควรมีพื้นฐานการใช้เครื่องมือของการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือค�ำนึงกระบวนการท�ำงานที่ต่างกันระหว่างคนท�ำบ้านเรียน
กับระบบโรงเรียน เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน อันน�ำมาสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้
อย่างแท้จริง
การเขียนแผนเป็นขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อน ใช้พนื้ ฐานความรูเ้ ดิมมากพอสมควร และต้องอาศัยการเรียนรูเ้ พิม่ เติม
จ�ำนวนอีกมาก ท�ำให้สร้างความล�ำบากกับหลายครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัว ที่ไม่ได้มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการ งานเขียน เช่น เกษตรกร ชาวสวน ส่วนตัวสามารถท�ำได้โดยไม่ล�ำบาก เพราะผูจ้ ดั การศึกษาผ่านการท�ำวิทยานิพนธ์
ปริญญาโท ท�ำให้มพี นื้ ฐานและสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้โดยง่าย แต่ขนาดนัน้ ก็ยงั ต้องไปเข้าร่วมอบรมเพือ่ เข้าใจหลักการ
ทั้งหมด แต่หลักการที่เข้าใจก็ไม่ตรงกับความเห็นของเจ้าหน้าที่เขต ในขณะเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่เขตก็ไม่มีการอบรม
และถึงมีการอบรมก็ไม่มีแนวโน้วที่จะไม่สามารถแนะน�ำได้ เหมาะสมธรรมชาติบ้านเรียน
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๓๔ ครอบครัวก้านตอง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
บ้านเรียนก้านตอง เลือกจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้บตุ รสาวเอง
ด้วยแนวคิดพื้นฐานว่า  “หลักสูตรการศึกษาหรือระบบการเรียนการ
สอนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ หลักสูตรทีส่ อดคล้องกับผูเ้ รียน ซึง่ จะช่วยให้
เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มความ
สามารถและตรงตามความสนใจ”
คุณพ่อวิคม และคุณแม่กรรณิการ์ กิตติรัตนชัย ได้รับการ
อนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๐ ให้แก่นางสาวอรุณเริม่ กิตติรตั นชัย ก่อนหน้านัน้ ผูเ้ รียนเคยเรียน
ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เมื่อตอนเริ่มจะขออนุญาตจัดการศึกษาให้ลูกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีเป้าหมายให้ลูกสามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์
และสรรพสัตว์ ไม่หยุดนิ่งในอันที่จะแสวงหาความรู้ไปตลอดชีวิต” สิ่งที่พ่อแม่อยากเห็นลูกเป็น อยากให้ลูกมี และได้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครอบครัวก้านตอง เราเชื่อมั่นในความงอกงามที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางที่ก้าวไป แต่สิ่งที่
หวังไว้กค็ งเป็นเรือ่ งตัวลูก สิง่ ทีล่ กู จะเป็น สิง่ ทีล่ กู จะได้ อยากให้ลกู รูจ้ กั ตัวเอง ค้นพบเป้าหมายทีแ่ ท้จริงของตน อยากเป็น
นักวิทยาศาสตร์ อยากเป็นนักเขียน ได้คน้ หาตัวเอง และรักการเรียนรู้ ความตระหนักรูใ้ นตนเองมากกว่าการมุง่ แข่งขัน
สูค่ วามเป็นเลิศ จึงต้องการพัฒนาในสิง่ ทีล่ กู ถนัด หรือชืน่ ชอบ ยิง่ พ่อกับแม่มคี วามพร้อมและเห็นความกระตือรือร้นของลูก
ด้วยแล้วไม่ได้เป็นสิง่ ทีย่ ากเกินความสามารถทีจ่ ดั การศึกษาให้ลกู และยังเห็นข้อจ�ำกัดของชัน้ เรียนขนาดใหญ่ ทีส่ �ำคัญคือ
เรามิได้เล็งผลเลิศว่าเป็นบ้านเรียนแล้วจะต้องบรรลุสิ่งนั้นสิ่งนี้ แค่เป็นสิ่งที่ครอบครัวเล็ก ๆ อยากท�ำด้วยกันเดินไปเรียน
รู้ไปพร้อม ๆ กัน และปัจจุบันได้ยกเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวแล้ว เพราะลูกสาวจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ไปศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันผู้เรียนไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีที่ ๒
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ครอบครัวเขียนเองโดยศึกษาข้อมูลประกอบกับแผนการศึกษาและ
แนวทางการเรียนรู้ของครอบครัวรุ่นก่อน ๆ แล้วศึกษานิเทศก์ช่วยตรวจทาน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้
ตามความเหมาะสม เพราะการศึกษาโดยครอบครัว ในช่วงแรก (๒๕๕๐) บ้านเรียนก้านตองเป็นรายเดียวของเชียงใหม่เขต ๑
การจัดกระบวนการเรียนรู้มีลักษณะบ้านเรียนเดี่ยว แต่ร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มีการ
พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบ่อย ๆ จนเป็นเครือข่ายสิบครอบครัว
ทีช่ ว่ ยเหลือเกือ้ กูลกัน โดยยึดเอาการเรียนรูข้ องเด็กเป็นส�ำคัญ และมีแนวโน้มทีจ่ ะใหญ่ขนึ้ เพราะครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา
โดยครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ดอกผลจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในช่วงประถมปลาย ทั้งในด้านทักษะการเรียนรู้
วิธีคิด ทัศนะคติ และความรู้พื้นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนเอง มีความพร้อมและความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้มากขึ้น
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ค้นพบตัวตนและความสนใจ กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนมากกว่าการรอให้มผี เู้ ตรียมความรูม้ าสอนหรือป้อนให้ ประกอบกับตัว
บ้านเรียนก้านตองเอง ก็สามารถขจัดความกังวลใจในเรื่องทักษะสังคมและค�ำถามจากคนรอบข้างไปได้มาก การจัดการ
เรียนการสอนในช่วงมัธยมต้น จึงมีความเด่นชัดในด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวผู้เรียน ทั้งในด้านทักษะ
และความสนใจ ผู้เรียนมีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดกระบวนการและวิธีการในการเรียนรู้ ซึ่งมีรูปแบบหลัก ๆ ได้แก่
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่าน การสืบค้น การทดลอง การลงมือปฏิบัติ โดยอาศัยพื้นฐานความสนใจ
ของลูก มีพ่อแม่คอยส่งเสริมสนับสนุน เช่น การท�ำการทดลองในกระบวนการเตรียมแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ งานเขียน
งานแปล การท�ำเพจบนเฟสบุ๊ค
การเรียนกับครูผู้สอนเป็นกลุ่มเล็ก เรียนตัวต่อตัว อาทิเช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
ดนตรี (ขิม) ศิลปะ เป็นรูปแบบการเรียนที่ช่วยในการเสริมเติมความรู้ได้มากและเร็ว เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คอยแนะน�ำอย่างใกล้ชิด ตอบสนองความอยากรู้ของผู้เรียนได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น
การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เช่น การฟังบรรยาย (Lecture) ในชั้นเรียนรวม (ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ประจ�ำ
วิชาให้เข้าเรียนร่วมกับกลุม่ พีน่ กั ศึกษาได้) เช่น วิชาดาราศาสตร์ ฟิสกิ ส์ ซึง่ ผูส้ อนกรุณาให้รว่ มท�ำการทดลองในห้องปฏิบตั ิ
การและเข้าร่วมการสอบด้วย
การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทั้งงานช่วยสอนกลุ่มกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นพี่เลี้ยงค่ายลูกนกหัดบิน และท�ำ
เพจบนเฟสบุ๊ค (อ่านเอาเพื่อน และ D-Science) นอกจากเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้แก่
ผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการทบทวนเรียบเรียงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเพื่อสื่อสารไปยังผู้อื่น ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะกับลูก ซึ่งมีบุคลิกค่อนข้างเงียบ นิ่ง ชอบเฝ้าดู
มากกว่าการแสดงออก อีกทัง้ ในกระบวนการท�ำงานยังได้หล่อหลอมพืน้ ฐานชีวติ ทีส่ �ำคัญหลายประการ ทัง้ การเตรียมการ
การสื่อสาร การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความอดทน บางครั้งอาจมีรายได้เล็กน้อยเป็นค่าตอบแทน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของเงินและระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
การเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมเฉพาะ ทัง้ กิจกรรมค่าย การอบรม งานประชุมสัมมนา ได้หลอมรวมเอาความสนุกสนาน
การท�ำงาน การอยู่ร่วมกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่เพียงมีชีวิตชีวา แต่ยังท้าทายและกระตุ้น
ความอยากเรียนรู้ให้แก่ลูกได้มาก
การเรียนรูผ้ า่ นวิถชี วี ติ ปกติในครอบครัว คงปฏิเสธไม่ได้วา่ กระบวนการหล่อหลอมครอบครัวยังเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น
และมีผลอย่างมากต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้านของเด็กแทบทุกคน ไม่เฉพาะเด็กบ้านเรียน หลายเรื่องราว หลากทักษะ
ล้วนเรียนรู้และซึมซับเอาจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ความใกล้ชิด การเอาใจใส่ ความเข้าอกเข้าใจกัน สายสัมพันธ์ที่แนบแน่น
ในครอบครัว ล้วนมีส่วนร่วมช่วยฟูมฟักความเป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงมัธยมต้น ยังคงยึดหลัก “ต่อยอดความรู้” และ “พัฒนาศักยภาพ
ตามความสนใจ” ของลูกเป็นส�ำคัญ โดยพยายามที่จะไม่ละเลยในสิ่งที่ลูกควรหรือต้องเรียนรู้ควบคู่กันไป
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การเรียนจัดเป็นรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และจัดการเรียนรู้
ตามความสนใจของผูเ้ รียน และสิง่ ทีล่ กู ควรเรียนรู้ บิดาและมารดาเป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ จ้างครูพเิ ศษจากสถาบันการศึกษา
และผู้รู้เฉพาะด้าน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อยู่รอบตัว
การจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียนก้านตอง จัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และอุดมการณ์ ส่งเสริมให้ลกู มีเครือ่ งมือในการเข้าถึงความรู้ และรักการอ่านซึง่ จะส่งผลให้มคี วามรักเรียน
ไปด้วย โดยมีพ่อ แม่ ท�ำหน้าที่เป็น “ผู้จัดการศึกษา” ลูกเป็น “ศูนย์กลางของการเรียนรู้” และมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน ยึดหลักให้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ขณะเดียวกันพ่อและแม่กเ็ รียนรูร้ ว่ มกันไปพร้อมกับลูกด้วย ส่งเสริมให้กา้ วหน้า
ตามศักยภาพของลูก การใช้สติปัญญาและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจ�ำ  ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการ
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
การพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาการ : ใช้วิธีสร้างแรงจูงใจ และวางเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ
ให้แก่ ผู้เรียน ซึ่งส�ำหรับก้านตองวิธีการดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์สูง และน่าจะใช้การได้ดีต่อไป ตราบที่ยังมั่นคงในหลักการ
ที่ว่า “การเดินทางส�ำคัญกว่าเป้าหมาย”
ด้านทักษะชีวติ : ใช้ประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงในชีวติ ประจ�ำวันมาเชือ่ มต่อกับกระบวนการเรียนรู้ เน้นให้ผเู้ รียน
ได้ลงมือปฏิบัติหรือสัมผัสจริง ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ทักษะและความรู้และชีวิตประจ�ำวัน การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การท�ำงาน การแก้ไขปัญหา การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึง
การเข้าใจในตนเอง เคารพผู้อื่น และมองเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียน
ก้านตอง มีความหลากหลายและยืดหยุ่น โดยบูรณาการกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจ ชื่นชอบ เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาสาระต่าง ๆ
เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่ได้แยกสอนเป็นรายวิชา ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้เฉพาะด้าน เช่น ดนตรี กีฬา 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ ในปีแรก ๆ เราวางเป้าหมายในเรือ่ งการสร้างกระบวนการเข้าถึงความรู้ เตรียมความพร้อม
ในเรื่องเครื่องมือที่ส�ำคัญ อาทิ ภาษา การสืบค้น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์ สอนเรื่อง
กระบวนการคิด วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลและประมวลผล เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ออกแบบให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพื่อสังคม จิตอาสา  น�ำการพัฒนา
ด้านทักษะชีวิตดังที่กล่าวมา ท�ำด้วยกันทั้งครอบครัว ท�ำให้เป็นเรื่องปกติของชีวิต
บ้านเรียนก้านตองมีตารางเรียนคร่าว ๆ เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดสรรเวลาและเตรียมการส�ำหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ทัง้ พ่อ แม่ และลูก โดยเวลาเรียนทีล่ กู ต้องออกไปเรียนร่วมหรือเรียนรูก้ บั ครูทา่ นอืน่ ก่อน จากนัน้ ก็ จึงมาจัดสรรเวลา
ในครอบครัวว่าเวลาที่เหลือพ่อสอนตอนไหน แม่สอนเวลาใด เนื้อหาและวิธีการเรียนรู้จะค่อนข้างยืดหยุ่น ปรับไปตาม
ความพร้อมของผู้เรียน จะปรับเปลี่ยนได้เรื่อย ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของชั้นเรียนนอกบ้าน กิจกรรมการเรียนรู้ และ
ความสอดคล้องกับภาระงานภายในครอบครัว ตารางเรียนแต่ละวัน มักมีวชิ าเรียนหลักอยูเ่ พียงสองหรือสามวิชา บวกกับ
กิจกรรมอื่น เช่น กีฬา ดนตรี ส่วนวิชาที่ก�ำหนดไว้หลัก ๆ เป็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับ
วิชาศิลปะ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา จะบูรณาการไปกับการสอนวิชาหลักของพ่อแม่
และสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจ�ำวัน
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ข้อดีของการจัดท�ำตารางเรียนทีเ่ ห็นได้ชดั คือ สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวจะจัดสรรตารางเวลาของตนได้งา่ ยขึน้
โดยเฉพาะลูก เช่น เริ่มแรก เราคิดกันว่าต้องจัดเวลากิจกรรมอิสระส�ำหรับความเป็นส่วนของเขา  แต่กลับพบว่าเมื่อมี
ตารางเรียนลูกสามารถเตรียมตัวส�ำหรับการเรียน เพราะรู้ล่วงหน้าว่าต้องท�ำอะไรบ้าง และจัดสรรเวลาส�ำหรับตนเอง
ทั้งท�ำการบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย และเวลาพักผ่อนได้ กลายเป็นแบบฝึกส�ำหรับการบริหารจัดการของผู้เรียนไป
การเรียนไม่เน้นเป็นพิเศษรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เน้นในสิ่งที่ลูกสนใจ โดยการ “ต่อยอด” คือ ไม่ได้เน้นให้เป็น
เลิศในเรื่องใดแค่อยากให้คิดเป็น ท�ำเป็น รู้จักตัวเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการเรียนรู้ร่วมกลุ่ม
ครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ เท่าที่มีโอกาสที่ครอบครัวเราสามารถท�ำได้
โดยไม่กระทบกระบวนการโดยรวมของครอบครัว
การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยครอบครัว
ก้านตองเป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ วิถีชีวิตโดยรวมไม่ต่างไปจาก ครอบครัวชาวพุทธ
ในสังคมเมืองโดยทั่วไปนัก โชคดีก็ตรงที่พอมีความรู้ทางการเกษตรและความสนใจในสิ่งแวดล้อมเป็นทุน ครอบครัว
จึงค่อนข้างผูกพันใกล้ชดิ กับธรรมชาติ สภาพบ้านทีเ่ ป็นทาวน์เฮาส์สองชัน้ หลังเล็ก มีพนื้ ทีจ่ �ำกัด แต่กพ็ ยายามสร้างสภาพ
รอบบ้านให้แวดล้อมด้วยสีเขียวของพืชพันธ์ และชีวิตชีวาอิสระของสรรพสัตว์ มีการจัดพื้นที่ท�ำกิจกรรมแบบหมุนเวียน
ปรับเปลี่ยนไปตามการเรียนรู้ของลูก มีบ่อทราย ลานส�ำหรับเล่น แปลงเพาะช�ำเป็นพื้นที่ท�ำโครงงาน ในบ้านเต็มไปด้วย
ชั้นหนังสือ มุมท�ำงานของแต่ละคน จากสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียบง่ายในชีวิตประจ�ำวัน เหล่านี้ กลายเป็นการปลูกฝังพื้นฐาน
ด้านจิตใจ การสังเกต และการเรียนรู้ให้กับลูก
ใช้สื่อทุกอย่าง ทุกประเภท ที่สามารถจัดหาได้ เท่าที่ลูกสนใจ หรือสามารถชี้ชวนให้ลูกสนใจ เรียนรู้ ฝึกฝน
พัฒนา ทักษะ ทัง้ เพือ่ การเรียนรู้ และใช้เป็นเครือ่ งมือเรียนรูใ้ นอนาคต มีการเรียนรูจ้ ากสือ่ บุคคล ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชุมชน
ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ บ่อยครั้งเท่าที่โอกาสเอื้ออ�ำนวย
ส�ำหรับบ้านเรียนก้านตอง มีการวัดและประเมินผลทีส่ ะท้อนสภาพความเป็นจริงของ ผูเ้ รียน เพือ่ ดูพฒ
ั นาการ
และวางแนวทางในการจัดการเรียนรูใ้ ห้ลกู ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมต่อไป มากกว่ามุง่ ตัดสินผลทีไ่ ด้จากการเรียน
จากนั้นจึงแปลงผลที่ได้ไปเป็นระดับคะแนนรายสาระวิชา ส�ำหรับงานทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ สะดวกต่อการ
เทียบโอนและศึกษาต่อในอนาคต หากผู้เรียนประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระบบโรงเรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ส่งผลให้เลือกใช้วิธีการประเมินผลหลายวิธี ผสมผสานกันไป ยึดหลักการประเมินอย่างมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไปต่อตัวผู้เรียนเองด้วย ใช้การประเมินผล
หลากหลาย โดยใช้แบบทดสอบ ตัวอย่างข้อสอบ จากการพูดคุยและการสังเกตอย่างใกล้ชดิ จากผลงานและการปฏิบตั ติ น
ของผู้เรียน จากพัฒนาการของผู้เรียน เทียบเคียงจากเวทีการสอบแข่งขัน หรือการวัดประเมินผลเฉพาะทางที่องค์กร/
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น อาทิ เสริมปัญญา  สสวท. วิชาการนานาชาติ ฟิสิกส์สัปยุทธ์ (IYPT) ศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ
การประเมิน TME/O-NET/NT ในกรณีเรียนร่วมกับกลุม่ และชัน้ เรียนนอกบ้าน ใช้การประเมินผลร่วมกับกลุม่ โดยครูผสู้ อน
เป็นผู้ประเมิน (มีแบบประเมินและความคิดเห็นจากครูผู้สอน) การตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
เป็นเกรด ๐-๔ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ก�ำหนดเป็น
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก�ำหนดเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ก�ำหนดไว้เป็นระยะ ตามความเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
และรวบรวมผลการวัดและประเมินผล รายงานรวบยอดเป็นรายปี ปีละ ๑ ครั้ง สมาชิกในครอบครัว มีการสื่อสารกัน
ตลอดเวลา รับรูส้ ถานการณ์ สภาพปัญหา พอ ๆ กันเสมอ และทุกคนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น จัดการประเมิน
ความพร้อมร่วมกัน เพื่อดูพัฒนาการและวางแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ลูกได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
ผู้เรียนได้จัดท�ำหลักฐานร่องรอยผลการเรียนเยอะมากและหลากหลาย มีโอกาสได้ทดสอบทางการศึกษา เพื่อ
ประเมินเชิงเทียบเคียง “ กระจกบานเดียวกัน อาจสะท้อนได้หลายมุม” เทียบเคียง ศักยภาพของลูกกับเด็กนักเรียน
ในระบบปกติ ครอบครัวจัดท�ำเอกสารเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ และผลการเรียนรู้ของให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพือ่ การตัดสินผลการเรียนของผูเ้ รียนเป็นรายปี และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ได้จดั ท�ำสมุดประจ�ำตัวนักเรียน
(ปพ.๖) ไว้
ผลงานและรางวัลต่าง ๆ ทีก่ า้ นตองได้รบั มา เป็นจุดเริม่ ต้นของความชืน่ ชม และค�ำถามในเรือ่ งความภาคภูมใิ จ
ของครอบครัว ลูกได้รับค�ำชมพ่อแม่ย่อมปีติยินดีไปด้วยเช่นกัน แต่ ส�ำหรับครอบครัวก้านตองจัดการศึกษาให้ลูกตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ลูกมีพัฒนาการดี ครอบครัวได้ท�ำหน้าที่ส�ำคัญ ในการดูแลลูกทั้งด้าน
จิตใจ ร่างกาย สติปัญญา และทักษะสังคม เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ครอบครัวฐานะหน่วยหนึ่งของสังคม ในการบ่มเพาะ
ดูแลกล้าพันธุ์ ให้เติบใหญ่เป็นสมาชิกทีด่ ี และมีคณ
ุ ภาพของสังคม อีกทัง้ ยังเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ครอบครัวอืน่ ๆ
ได้เห็นความส�ำคัญและพลังของตน ในฐานะเฟืองตัวหนึ่งของสังคม สิ่งเหล่านี้ คือ ความภาคภูมิใจของเรา “ครอบครัว
ก้านตอง”
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๓๕ ครอบครัวนักฝัน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
ครอบครัวบ้านนักฝันของนายสมโภชน์ ผ่องแผ้ว ผูเ้ ป็นบิดา และนางปานวาด
ตั้งวิโรจนุกูล มารดา ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาต อายุ ๓๔ ปีวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพครูโรงเรียนกวดวิชา  ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่
บุตรชาย “น้องต้นหนาว ชวกิจศิริ” ซึ่งเคยเรียนที่โรงเรียน ฮั้วเคี้ยว จังหวัดบุรีรัมย์
ระดับชัน้ ป.๑ ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพราะลูกมีความสนใจและ
ความถนัดด้านภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ เ ล็ ง เห็ น ว่ า ภาระงานอื่ น ของครู ใ นโรงเรี ย นมี ม าก
ท�ำให้ครูจึงไม่ค่อยมีเวลาสอนและบริหารจัดการนักเรียน ท�ำให้ขาดความเชื่อมั่น
ในระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่มุ่งจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีพัฒนาการตามวัย ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้น รักในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว พร้อมปรับตัว มีความคิด จินตนาการมีมารยาทที่ดีเหมาะสมกับช่วงชั้น จึงจัดการศึกษาโดยครอบครัว
โดยครอบครัว จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้เอง หรือดูตัวอย่างของแผนฯ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ดูตัวอย่างใน web และปรับ
แต่งให้มีความเหมาะสมภายในครอบครัวของตนเอง โดยใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยวและจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
พ่อและแม่เป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ปฏิบตั จิ ริงจับต้องได้เข้าใจง่าย เรียนให้สนุก
มีความจูงใจในการเรียนโดยไม่ทิ้งเนื้อหาสาระของผู้เรียน มีกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการเรียนในเรื่อง
ของการบ�ำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะรักษาความสะอาดในชุมชน เรียนช่วยเหลือตนเองและเกิดประโยชน์ตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ก�ำหนดตารางการเรียนรูย้ ดื หยุน่ ตามความเหมาะสม วิชาทีต่ อ้ งการเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
พ่อเป็นผูส้ อน ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย แม่เป็นผูส้ อน งานครัวและเกษตรมีคณ
ุ ยายเป็นผูส้ อน จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เรียนรู้ตามสถานที่จริง เที่ยวชมธรรมชาติสิ่งรอบตัวต่าง ๆ สถานที่ต่าง ๆ
ทีท่ างราชการจัดขึน้ ใช้หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เรียนรูจ้ ากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ตามสถานทีต่ า่ ง ๆ แต่ไม่บอ่ ยนัก
มีการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยจากวัดผลจากการสอบ และร่องรอย
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การท�ำงานของลูก ก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด จากการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนเป็นร้อยละ ก�ำหนดระยะเวลา
ในการวัดและประเมินผลเป็นรายภาค รายเทอม การน�ำผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อนให้
ผู้เรียนเพื่อทราบ โดยมีการพูดคุยแสดงผลงาน มีการแนะน�ำการเรียน มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา มีการ
พัฒนาผู้เรียนและผู้สอนอย่างสม�่ำเสมอ ร่องรอยผลที่เกิดจาการเรียนรู้ ได้แก่ แฟ้มผลงาน บอร์ดนิทรรศการ มีการ
ท�ำชิ้นงาน หรือสื่อการเรียนรู้ สมุดเรียน และเอกสารการเรียนรู้ ลูกมีความรู้ความสามารถด้านหมากล้อม ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาของครอบครัว มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการสอบวัดผล สสวท.
ผ่านรอบที่ ๑ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คนเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์
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๓๖ ครอบครัวเข็มเงิน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเป็นหน้าที่ของคุณพ่อวิชัย หาหอม และ
คุณแม่สาวะณี เข็มเงิน ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับบุตรเอง คุณแม่สาวะณี เข็มเงิน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันอายุ ๔๐ ปี อาชีพรับจ้าง ได้ขออนุญาต
จัดการศึกษาโดยครอบครัวจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
ในระดับชั้นปฐมวัยให้กับเด็กชายสมศักดิ์ หาหอม บุตรชาย เมื่อภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยคุณแม่ เล่าว่า “...ตอนแรกพาลูกไปสมัครเรียนที่โรงเรียน
ในระบบแต่ได้รบั การปฏิเสธ จึงรูส้ กึ น้อยใจแต่กเ็ ข้าใจทางโรงเรียนว่าคุณครูมเี ด็กใน
ความรับผิดชอบมากอยู่แล้ว และเขาไม่มีประสบการณ์การฉีดยาแก้แพ้เฉียบพลัน
อีกทั้งเขาไม่รู้อาการและวิธีการป้องกันหรือการเฝ้าระวังเด็ก”
“...ลูกแพ้อาหารหลายอย่างรุนแรงเฉียบพลัน โดยเฉพาะอาหาร
ประเภทไข่ ฟักทอง และแป้งสาลี การไปโรงเรียนขณะที่ยังไม่สามารถดูแลตัว
เองไม่ได้มีความเสี่ยงต่อชีวิตค่อนข้างสูง การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจึงเป็นเหตุผลในการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ต้องการให้ลกู ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมได้
เติบโตแข็งแรงสมวัยมีโภชนาการที่ดี” จึงได้จัดการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านกีฬาจะให้ลูกได้ฝึกฝน
เพื่อร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรงทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. เรียนเทควันโดและทุกวันอาทิตย์
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. เรียนว่ายน�้ำ เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
การจัดการเรียนรู้ในด้านวิชาการจะเรียนรู้ตอนเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เรียนคณิตศาสตร์ หัดเขียนชื่อตัวเอง
ทบทวนภาษาไทย ส�ำหรับภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้ลกู ไปเรียนกับสถาบันสอนภาษา ทีม่ คี รูเชียวชาญด้านภาษาโดยตรง
ด้านศิลปะ มีการเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมคัดแยกขยะ จ�ำแนกขยะ โดยให้เหตุผลการท�ำกิจกรรมว่า  สิ่งใดขายได้ สิ่งใดขายไม่ได้
ด้านอาชีพมีกิจกรรมท�ำอาหารคาวและหวานรับประทานเองซึ่งเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวช่วงวันหยุด เพื่อหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีส่วนผสมของไข่ แป้งสาลี และฟักทอง นอกจากนี้มีการพาไปเที่ยวตามตลาดของชุมชน เช่น ตลาดน�้ำ หรือที่มี
การรวมกลุ่มจากทุกภาคมาแสดงสินค้าชุมชน ตามแต่โอกาสไม่บ่อยมาก ประมาณ ๓ เดือนต่อครั้ง
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นอกจากนี้ ครอบครัวยังให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝังเรือ่ งจิตสาธารณะ เช่น ช่วยปิดนำ�้ ทีม่ คี นเปิดทิง้ ไว้ หรือ
ปิดไม่สนิท ใช้ห้องน�้ำแล้วถ้าเราท�ำเปรอะเปื้อนต้องท�ำอย่างไร สอนให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ และสอนการคัดแยกขยะ โดยจะมี
การก�ำหนดตารางเรียนเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องไปร่วมกับผู้อื่น เช่น ศิลปะ ว่ายน�้ำ เทควันโด ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ถ้าเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวยืดหยุ่นตามความเหมาะสม คุณแม่จะเป็นผู้ประเมินผลด้วยวิธีการสังเกตพัฒนาการ
ด้านร่างกาย สติปัญญา  สังคม อารมณ์ ลูกมีเหตุผลมากขึ้นสังเกตจากพฤติกรรมการซื้อของเล่น จากเดิมหากอยาก
ได้ของเล่นถ้าไม่ได้จะร้องไห้ แต่เมื่อเหตุผลกับลูกว่า  แม่มีงบประมาณให้ได้แค่ ๗๐๐ บาท ถ้าราคาของเล่นเกินจากนี้
ลูกจะไม่สามารถซื้อของเล่นชิ้นนี้ได้ซึ่งลูกจะเข้าใจ และเปลี่ยนเป็นของชิ้นอื่น หรืองดซื้อ และไม่มีการร้องไห้งอแง
การวัดและประเมินพัฒนาการของลูก ได้การประสานงานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เขตพื้นที่การศึกษาใช้วิธีการนัดบ้านเรียนมาท�ำการประเมินพัฒนาการ
ของผูเ้ รียน ได้แก่การตัดกระดาษเพือ่ ทดสอบกล้ามเนือ้ เล็ก กล้ามเนือ้ ใหญ่ การเขียนชือ่ ของตนเอง ซึง่ เด็กสามารถเขียนชือ่
ตนเองเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้ แต่ไม่สามารถเขียนชื่อตนเองเป็นภาษาไทยได้
การประเมินพัฒนาการของครอบครัว มีการจัดท�ำแฟ้มผลงาน มีการน�ำผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
เช่น การเขียนตัวเลข และตัวอักษร ในแต่ละวันให้ลูกทราบว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีในการเขียน ดีกว่าวันก่อน ๆ จับดินสอ
ได้ถูกต้อง ท�ำงานเสร็จเร็วขึ้น วันไหนเขียนเร็วแต่ลายมือแย่ก็จะมาคุยกันสอบถามถึงสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเป็นแบบนี้
ส่งผลให้ลูกสามารถเขียนชื่อของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้ ลูกมีเหตุผลสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
ความภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือครอบครัวสามารถปกป้องชีวิตลูกจากสภาพแวดล้อม
ที่อาจเป็นอันตรายได้ ดิฉันยินดีให้กรณีศึกษาของบ้านเข็มเงินเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับครอบครัวที่อาจมี
ปัญหาเหมือนกัน หรือคล้าย ๆ กันได้มีทางออกในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของตน
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๓๗ ครอบครัวสินิทธ์สิริ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครอบครั ว สิ นิ ท ธ์ สิ ริ บิ ด า  คื อ พ.อ.อ.สมบั ติ สิ นิ ท ธ์ สิ ริ วุ ฒิ ท าง
การศึกษา ศิลปะศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาชีพ ผู้จัดการคลินิกทันตกรรม และข้าราชการเบี้ยหวัด กองทัพอากาศ และ
มารดาคือพ.ต.หญิงสินภี รณ์ สินทิ ธ์สริ ิ วุฒทิ างการศึกษา ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ อาชี พ ทั น ตแพทย์ เจ้ า ของกิ จ การคลิ นิ ก ทั น ตกรรม
เป็นครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาอยูใ่ นปัจจุบนั โดยได้รบั การอนุญาตการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ตัง้ แต่
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของครอบครัวน้องแมทธิว
เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ ไม่พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเชื่อ
ว่าครอบครัวท�ำได้ดีกว่า แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวเน้นการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรปฐมวัย ปี ๒๕๔๖ โดยก�ำหนดเนื้อหาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน ในเรื่องอาหารและโภชนา  การจัด
ตารางการเรียนรู้ได้ออกแบบจากตารางของโรงเรียนเป็นรายชั่วโมง ส่วนเนื้อหาครอบครัวก�ำหนดเอง โดยสามารถ
เลือกปรับได้ จัดแบบครอบครัวเดี่ยว โดยไม่ได้เข้าร่วมกับครอบครัวอื่น ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวมีความพร้อม คุณแม่
เป็นทันตแพทย์ คุณตาเป็นศึกษานิเทศก์ จึงมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี การจัดการเรียนรู้
ตามพัฒนาการ ๔ ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา)
การจัดการเรียนการสอน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ คุณพ่อ คุณแม่และคุณตา เป็นผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยคุณพ่อ คุณแม่จะดูแลในช่วงเช้า  และคุณตาจะดูแลในช่วงบ่าย โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้
เน้นพัฒนาการทางร่างกายควบคู่กับพัฒนาการทางด้านสมอง เช่น ให้ความส�ำคัญกับการรับประทานอาหารตาม
หลักของศาสนาคริสต์ การออกก�ำลังกาย ส่วนในด้านสมอง (วิชาการ) เรียนรูเ้ ป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาจีน ดนตรี (เปียโน)
ศิลปะ ส่วนการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน คุณแม่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโต้ตอบกับลูก น้องแมทธิวจะพูดภาษา
อังกฤษได้เหมือนภาษาแม่ ส่วนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เช่น การฝึกความมีวนิ ยั ครอบครัวจะใช้ตารางเวลาในการท�ำ
กิจรรมเป็นตัวก�ำหนด (ต้องตรงตามเวลา) การช่วยเหลือตนเอง โดยเริม่ ทานข้าวได้เอง อาบนำ 
�้ แต่งตัวและเลือกเสือ้ ผ้าเอง
การช่วยเหลือผู้อื่น โดยการให้ไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น น�ำเสื้อผ้าของเล่นไปบริจาคเรียนรู้วิถีชีวิตแบบคริสเตียน
โดยไปร่วมกิจกรรมทีโ่ บสถ์ กิจกรรมการเรียนรูน้ อกบ้าน เป็นไปตามโอกาสทีเ่ หมาะสมส่วนใหญ่จะไปท่องเทีย่ วต่างประเทศ
เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น
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ครอบครัวมีการก�ำหนดตารางการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
ภาคเช้า เวลา  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
ออกก�ำลังกาย
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ภาควิชาการ ๒-๓
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาคบ่าย เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ภาษาไทย ศิลปะ สุขศึกษา
วันอาทิตย์ จะไปเรียนเปียโนกับครูดนตรี และเรียนภาษาจีน โดยมีครูอาสาสอนให้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกครั้งหลังจากท�ำกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จตามที่ก�ำหนด คุณแม่จะให้
ดาวสะสม ซึ่งลูกชอบมาก ระหว่างท�ำกิจกรรมจะให้ข้อสังเกตให้ปรับปรุงแก้ไขในทันทีมีร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้
ทุกรายวิชา  เช่น การท�ำกิจกรรมในแบบฝึกหัดต่าง ๆ ภาพวาด เป็นต้น มีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีต่อส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ความส�ำเร็จที่ภาคภูมิใจน้องแมทธิวเรียนรู้แบบหลักสูตร ๒ ภาษา (ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนทุกวิชา ยกเว้น
ภาษาไทยกับภาษาจีน) เรียนรู้ค�ำศัพท์จากพจนานุกรม และพูดได้ทั้งส�ำเนียงอังกฤษและอเมริกัน) มีทักษะทางกล้าม
เนื้อที่แข็งแรงมาก สามารถเล่นสน็อคเกิ้ล เรือคยัค เป็นต้น แต่กรณีที่เด็กท�ำผิด จะไม่เห็นด้วยกับวิธีการลงโทษ (แบบตี)
แต่เห็นด้วยที่จะท�ำข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งการอธิบายเหตุผลให้รับทราบ และอยากให้มีเวทีการแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถของเด็กบ้านเรียนในวงกว้างมากขึ้น

144 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

๓๘ ครอบครัวน้องพลอย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
คุณพ่อณัฐพงศ์ และคุณแม่จีระพันท์ พงษ์เฉลิม ประกอบ
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/ครูสอนพิเศษ ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
เพื่อจัดการศึกษาให้กับน้องวรินทร์พร พงษ์เฉลิม ในระดับชั้น ป.๑-ป.๖
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดเอง ท�ำเอง ท�ำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ให้เรียนรู้
ด้วยตนเอง เสริมสร้างการเข้าสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุตร
เริม่ จัดท�ำแผนด้วยการดูตวั อย่างแผนจากบ้านเรียนอืน่ ๆ ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางน�ำมาประยุกต์ จัดท�ำแผนการเรียนรู้ ไม่สอนเรื่องยากเกินไป และจัดล�ำดับความส�ำคัญของเนื้อหาที่จะเรียน
ให้เหมาะสมกับวัยโดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้ค�ำให้แนะน�ำและเป็นทีป่ รึกษา “ผูจ้ ดั การศึกษา (พ่อ-แม่) มีความเชือ่ มัน่ ว่า
จะสามารถพัฒนาลูกให้มีคุณภาพได้ เน้นความสุขของลูก ความถนัดของเป็นแกนกลางในการเรียนรู้ สามารถทุ่มเท
ให้ลูกได้ โดยศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ จึงท�ำให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถจัดการศึกษา
โดยครอบครัวได้ดี”
การจัดการเรียนการสอนคุณพ่อและคุณแม่เป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ และจัดหาหรือจ้างครูพเิ ศษ จัดเป็นรายวิชา
ใน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ เรียนภาษาอังกฤษกับแม่ทบี่ า้ น จัดบรรยากาศน่าเรียน มีมมุ หนังสือ
และอุปกรณ์สื่อ อย่างหลากหลาย จัดหนังสือส�ำหรับอ่าน และสื่อภาษาอังกฤษ ประเภท วีดีโอการ์ตูนภาษาอังกฤษเน้น
ภาษาอังกฤษ ศิลปะ เพราะตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน นอกจากนีย้ งั พาผูเ้ รียนไปพบปะกับเพือ่ น ๆ ในวัยเดียวกัน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบ้านเรียนอื่น ๆ ทุกเดือนมีท�ำกิจกรรมร่วม กัน เช่น ปลูกพืชผัก รดน�้ำต้นไม้ ครอบครัว
ไม่มีตารางเรียนอย่างชัดเจน เน้นเรียนเมื่อลูกพร้อมและสนใจ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้ ป็นกลุม่ สาระ บูรณาการกับกลุม่ ประสบการณ์ให้ผลการเรียนเป็นเกรด เหมือน
การศึกษาในระบบ เขตพื้นที่การศึกษาจะก�ำหนดวัน เวลาในประเมิน มีการประเมินผลการเรียนปีละ ๑ ครั้ง แล้วน�ำผล
การเรียนสะท้อนความสามารถผู้เรียนได้ชัดเจน โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ศิลปะ และสามารถน�ำผล
ไปพัฒนาความเป็นเลิศ ครอบครัวจัดท�ำแฟ้มผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ มีจัดท�ำแฟ้มผลการเรียนรู้ แฟ้มผลงาน
ด้านภาษาอังกฤษ และผลงานด้านศิลปะ และมีการจัดท�ำรายงานผลการเรียนส่งเขตพื้นที่
ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมีความส�ำเร็จ เหมาะสมกับครอบครัว
ผูเ้ รียนมีความสุข มีคณ
ุ ภาพตรงตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ เวลาและสิง่ ทีค่ รอบครัวทุม่ เทลงไป มีผลออกมาคุม้ ค่ามาก
มีความภูมิใจในสิ่งที่ลูกเป็น จากที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษ เพราะลูกยังเล็ก แต่ก็ยังมีความสามารถ คิดเอง ท�ำเอง
ท�ำให้มีความมั่นใจ และลูกมีความสามารถตามที่ครอบครัวมุ่งหวัง แต่ยังต้องพัฒนา ปรับปรุงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
แม่-ลูก กับผู้สอน-ผู้เรียน ลูกอาจไม่เกรงใจบ้าง ท�ำให้สะกัดกั้นการเรียนรู้ได้
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๓๙ ครอบครัวสายใยแห่งการเรียนรู้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
คุณพ่อยงยุทธ์ ศักดิ์ชัยพานิชกุล และคุณแม่สุรัตน์ นรดี
ประกอบอาชี พ รั บ ราชการ ได้ รั บ การอนุ ญ าตให้ จั ด การศึ ก ษา
โดยครอบครัวจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียนบ้านเรียนสายใยแห่งการเรียนรู้” จัดให้กับ
น้องพันธุธ์ ชั ศักดิช์ ยั พานิชกุล ปัจจุบนั น้องเรียนอยูช่ นั้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ครอบครั ว จั ด ท�ำแผนการจั ด การศึ ก ษาเองตามกรอบแนวที่
ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก�ำหนด จั ด แบบครอบครั ว เดี่ ย ว
คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้จัดโดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัว
มีความพร้อม ทัง้ ในด้านคุณวุฒขิ องพ่อแม่ ด้านเวลา (คุณแม่เป็นแม่บา้ น) ทีส่ ามารถส่งเสริมศักยภาพได้ตรงกับความถนัด
ความสนใจของลูก จัดประเมินรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และกิจกรรมการเรียนรู้
เพิ่มเติมตามความสนใจของลูกวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ลูกเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถ เพื่อให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
ครอบครัวมีความเชื่อว่าเด็กเล็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้ดีจากการดูแลด้วยความรัก ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
จากครอบครัว จะน�ำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของลูกได้เต็มศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข
อีกทั้งสามารถปลูกฝังคุณลักษณะความดีงามต่าง ๆ ตามต้องการซึ่งครอบครัวสามารถท�ำได้ดีกว่าโรงเรียน จุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ลูกเติบโตอย่างสมบูรณ์เต็มศักยภาพ (คนดี คนเก่งและมีความสุข) เป็นพลเมือง
คุณภาพของชาติ
วิธกี ารจัดการเรียนรูด้ า้ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ภาษาไทย ครอบครัวได้ใช้หลักการจัดการเรียนรู้
ภาษาตามธรรมชาติ โดยเริ่มจากการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ฝึกการอ่านตามประสบการณ์การเรียนรู้ มีขั้นตอน
ให้ลูกเรียนรู้ตัวพยัญชนะ (รูป) สระและวรรณยุกต์ ฝึกการประสมอักษรและสะกดค�ำ บูรณาการกับการอ่านเป็นอักขระ
ควบคูก่ บั การใช้สอื่ วีดทิ ศั น์ ปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน โดยให้ลกู เลือกหนังสือทีอ่ ยากอ่านเองตามความสนใจ เช่น ในปัจจุบนั
สนใจเรื่องอวกาศ การท�ำหุ่นยนต์ส่งเสริมให้เขียนจดหมายถึงคุณตา คุณยาย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ใช้การสนทนา
ในชีวิตประจ�ำวัน การดูการ์ตูน ดูภาพยนตร์ เป็นต้น โดยการพูดในเรื่องเดียวกัน ๓ ภาษา เรียงล�ำดับจากภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
การจัดการเรียนรูโ้ ครงงาน “คนไทยหัวใจรักความสะอาด” โดยการตัง้ ค�ำถามว่า “ขยะเป็นปัญหาของประเทศ
เราจะร่วมช่วยแก้ปัญหาอย่างไร”
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ขั้นที่ ๑ ฝึกให้ลูกรู้จักการคิดแยกขยะ โดยขยะแห้งแยกเก็บไปขายน�ำเงินมาหยอดกระปุก ส่วนขยะเปียก
น�ำไปหมักท�ำเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้
ขั้นที่ ๒ ฝึกให้ลูกท�ำแผ่นพับ จัดพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ โดยคุณพ่อสาธิตให้ดูแล้วให้ลูกท�ำเอง เพื่อน�ำไปแจก
ในหมู่บ้านและสถานที่ต่าง ๆ
ขั้นที่ ๓ ฝึกความกล้าหาญในการพูดสื่อสารกับผู้อื่นและสร้างความเชื่อมั่นต่อการกระท�ำที่ถูกต้องในการ
น�ำแผ่นพับไปแจกในหมู่บ้านแลละสถานที่ต่าง
ขั้นที่ ๔ ชื่นชมความดี สู่การคิดดี ปฏิบัติดีให้เป็นนิสัยที่ติดตัวลูก
กระบวนการปรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบ้านเรียน “สายใยรักแห่งการเรียนรู้” ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้
รักชีวิตที่ควบคู่การปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี โดยเน้นความมีวินัย ขยัน ประหยัดและการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ตัวอย่างเช่น ความมีวินัย ตื่นนอนต้องเก็บที่นอน อาบน�้ำ  แต่งตัวด้วยตนเอง ความประหยัดและออมโดยทุกวัน
จะต้องหยดกระปุก ๑ เหรียญ และพิมพ์บันทึกการใช้จ่ายลงในคอมพิวเตอร์ ความขยันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ด้วยครอบครัวขายอาหารตามสั่งและรับท�ำอาหารกล่องก่อนฝึกให้ลูกเป็นลูกมือโดยสังเกตการประกอบอาหาร
จนสามารถท�ำได้เอง เช่น ไข่เจียว ผัดผัก หมูขลุกขลิก ฝึกล้างจานโดยท�ำร่วมกัน เป็นต้น
การก�ำหนดตารางเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของลูกเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ลูกจะนอน
ตื่นสาย ๘ โมง และเข้านอนประมาณ ๔ ทุ่ม จึงให้ความส�ำคัญกับการนอนให้เพียงพอ ส�ำหรับกิจกรรมการเรียนไม่ได้
ก�ำหนดเวลาว่า  ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง แต่จะให้ลูกเรียนรู้จนหยุดเองและเปลี่ยนกิจกรรมเอง (พบว่าช่วงเวลาความสนใจ
ในการเรียนรูค้ อ่ นข้างยาวกว่า ๑ ชัว่ โมง) การเรียนรูไ้ ม่ได้เน้นเป็นพิเศษว่ารายวิชาใดบ้าง สังเกตจากความสนใจของลูก
มากกว่าว่าสนใจเรื่องอะไรก็จะส่งเสริมในเรื่องนั้น ๆ เช่น สนใจเรื่องอวกาศก็จะเรียนรู้เรื่องอวกาศจากอินเทอร์เน็ต
และซื้อหนังสือมาอ่าน สนใจเรื่องหุ่นยนต์ก็จ�ำหาหนังสือเกี่ยวกับหุ่นยนต์มาอ่าน ปัจจุบันอ่านต�ำราหุ่นยนต์ของการเรียน
ระดับมหาวิทยาลัยปีที่ ๑ แล้ว ข้อการเรียนรู้นอกสถานที่อย่างน้อยเดือนละ ๓ ครั้ง ใน ๓ รูปแบบ
รูปแบบที่ ๑ เป็นการเรียนรู้ทั่ว ๆ ไป เช่น ไปเยี่ยมญาติ ใส่บาตร ไปร่วมกิจกรรมส�ำคัญ
รูปแบบที่ ๒ เป็นความบันเทิง โดยไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า สัปดาห์ละครั้ง
รูปแบบที่ ๓ ทัศนศึกษา โดยใช้คปู องการท่องเทีย่ ว ๕๖ พิพธิ ภัณฑ์ทวั่ ประเทศของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
โดยให้ลูกได้วางแผนเองว่าจะเลือกไปที่ไหน ศึกษาเส้นทาง เลือกที่พัก เป็นต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครอบครัวจะให้ความส�ำคัญกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของลูก
ให้ลกู มีสว่ นร่วมการประเมินตนเองและแก้ไขผลงานจากการเรียนรูข้ องตนเอง โดยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผูส้ ะท้อนผล
การเรียนรู้ มีการเก็บร่องรอยหลักฐานการเรียนรูใ้ ช้ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์และมีการจัดท�ำเอกสารรายงานประจ�ำปี
ให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อสิ้นปี ความภาคภูมิใจของครอบครัวลูกมีความสุขในการเรียนรู้และอ่านหนังสือ
เก่งมาก อยากให้มีเวทีการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของเด็กบ้านเรียนในวงกว้างมากขึ้น
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๔๐ ครอบครัวชวนชื่น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครอบครัวบ้านเรียนชวนชื่นมี อัตลักษณ์ :
สร้างสรรค์วถิ ชี วี ติ แต่งเติมส่วนทีข่ าด พาก้าวเดินสูส่ งั คม
อย่ า งมั่ น ใจและปรั ช ญา  : มี ง านท�ำ  หาเลี้ ย งตั ว เอง
อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่สังคม รวมทั้งสอนจิตส�ำนึกใน
คุณค่าของความเป็นคน ปลูกฝังผู้เรียนช่วยเหลือบุคคล
ที่อ่อนแอกว่า  ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ทดแทนบุญคุณ
บิดามารดา และทดแทนบุญคุณผูม้ พี ระคุณ โดยบิดา-มารดา
ของผู้เรียนได้มอบอ�ำนาจให้ นางสุดจิต ธาราพัฒน์
วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี อายุ ๖๘ ปี และ ดร.นภัสสร เสรีวงศ์ วุฒกิ ารศึกษา ปริญญาเอก เป็นผูจ้ ดั การศึกษา ได้รบั มอบหมาย
ให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ผู้เรียน จ�ำนวน ๑๙ คน (ข้อมูลวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ขออนุญาตจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในลักษณะการจัดเวลาเรียนเป็นรายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑-๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ระดับการศึกษา
ในปัจจุบัน ป.๑-ม.๓ ประเภทของผู้เรียนเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ออทิสติก, สติปัญญาบกพร่องการเรียนรู้
จุดเริ่มต้น ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เกิดจากการที่ตนเองมีลูกเป็นเด็กพิเศษ จึงได้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ให้ลกู และสามารถท�ำได้ผลตามทีม่ งุ่ หวัง จึงมีเด็กพิเศษจากทีอ่ นื่ ขอมาร่วมกลุม่ ด้วย และเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ปัจจุบนั ด�ำเนินการ
มากว่า  ๑๐ ปีแล้ว มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล ให้สามารถด�ำรงชีวิตด้วยตนเอง โดยพึ่งพาคน
อื่นให้น้อยที่สุด และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนเติมเต็มให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาตนเองให้ถึงศักยภาพสูงสุด
ในการใช้ชีวิตในสังคมปกติ เป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเอง มีคุณค่าต่อสังคม เป็นความภูมิใจของพ่อแม่ เป็นผู้หนึ่งที่มีคุณค่า
ต่อสังคมของประเทศ และสังคมของโลก
บ้านเรียนชวนชื่น จัดท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวด้วยตนเอง โดยจัดท�ำเป็นแผนรวม ๑ ช่วงชั้น
และมี ก ารจั ด ท�ำแผนการจั ด การศึ ก ษารายบุ ค คล (IEP) การจั ด ท�ำแผนการจั ด การศึ ก ษา  IEP ต้ อ งรู ้ ข ้ อ มู ล เด็ ก
เป็นรายบุคคล ทัง้ ด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา พัฒนาการตัง้ แต่เกิด ท�ำอะไรได้บา้ ง การพบหมอ ยาทีร่ บั ประทาน จุดเด่น จุดด้อย
เช่น พฤติกรรมทีเ่ ป็นจุดด้อย หรือสิง่ ทีข่ าดตกบกพร่อง และสิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาเติมเต็ม การเข้าสังคมเป็นอย่างไร เช่น วุน่ วาย
หรือไม่ กลัวที่กว้าง ขาสั่น ฯลฯ ร่างกายมีความพร้อมในการเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด เช่น กล้ามเนื้อมือ ความนิ่ง โดยการ
จัดท�ำแผนการจัดการศึกษา  จะเน้นทักษะการดูแลตนเองในชีวิตประจ�ำวัน การพัฒนาจุดด้อยหรือสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง
และทักษะการเรียนรู้ คือ น�ำ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้มาปรับให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล
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การจัดการเรียนการสอน กลุ่มบ้านเรียนชวนชื่น ได้จัดแบ่งประเภทเด็กตามพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
แต่ละคน เป็น ๗ กลุ่ม เรียกว่า “นวดารา” ได้แก่ กลุ่มดาวค้างฟ้า กลุ่มดาวดวงเด่น กลุ่มดาวรุ่งพุ่งแรง กลุ่มดาวจรัสแสง
กลุ่มดาวเต็มเดือน กลุ่มดาวประกายพรึก กลุ่มดาวดารา เนื่องจากเด็กพิเศษส่วนใหญ่จะขาดความมั่นคงทางอารมณ์
เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่มีเหตุผล บางรายชอบท�ำร้ายตนเอง ชอบท�ำร้ายคนอื่น บ้านเรียนชวนชื่นจึงได้ก�ำหนด
กฎเหล็กขึ้นมา ๖ ข้อ เด็กพิเศษที่จะเข้ากลุ่มบ้านเรียนชวนชื่น จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเหล็ก ดังกล่าว รวมทั้ง
พ่อแม่ ผูป้ กครองของเด็กต้องยอมรับด้วย การจัดการศึกษาในเบือ้ งต้นจะเน้นการปรับพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทเี่ ป็นกฎ
เหล็ก ๖ ประการ คือ ๑) ห้ามท�ำร้ายตัวเอง ๒) ห้ามท�ำร้ายคนอื่น ๓) ห้ามท�ำลายข้าวของ ๔) ห้ามโกหก ๕) ห้ามขโมย
๖) ห้ามพูดจาหยาบคาย เมื่อผู้เรียนท�ำผิดกฎข้อ ๑-๓ ใช้วิธีการมัด ห่อตัว (แบบแหนมป้าย่น) เป็นการท�ำเพื่อป้องกันไม่
เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ เมื่อผู้เรียนท�ำผิดกฎข้อที่ ๔-๖ ใช้วิธีการ ตี (ก่อนการตีทุกครั้งจะมีการแจ้งผู้ปกครองให้รู้ว่า
บุตรหลานของตนถูกตีเพราะอะไร กรณีที่ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ ก็จะต้องเล่าให้ผู้ปกครองทราบว่าตนเองถูกตีเพราะ
เหตุผลอะไร)
การจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียนชวนชื่น จัดอย่างเป็นระบบ คือ มีตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างชัดเจน มีการก�ำหนดระยะเวลาและมีแผนที่แน่นอน ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดระบบความคิดของเด็กพิเศษ ช่วยให้เด็ก
ไม่เกิดความสับสน มีการก�ำหนด ครูผู้สอน ๑ คน : เด็ก ๓ คน มีจิตแพทย์มาตรวจเด็กเป็นประจ�ำ เดือนละ ๑ ครั้ง จัดการ
เรียนการสอนปีละ ๓ ภาคเรียน มีการก�ำหนดช่วงเปิด-ปิด แต่ละภาคเรียน มีการประเมินผลรายกิจกรรม ครอบคลุม
ทุกด้าน และน�ำผลการประเมินไปใช้ในการปรับกิจกรรม/กระบวนการเรียนการสอน และอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนาเด็กให้เต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละคน จัดท�ำรายงานผลพัฒนาการของผูเ้ รียนแจ้งพ่อแม่ ผูป้ กครอง เป็นรายภาคเรียน จัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปี มีการพัฒนาเติมเต็มครูผู้สอนทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลสม�่ำเสมอ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เน้นการ
พัฒนาเด็กพิเศษแบบองค์รวม โดยช่วงเช้า เริม่ ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นการจัดกิจกรรม เช่น คุยกัน เล่นกัน เล่นเกมบ้าง
ท�ำสิง่ ประดิษฐ์บา้ ง ตามกิจกรรมทีก่ �ำหนดไว้ในตารางเรียนประจ�ำวัน ช่วงบ่าย เป็นการเรียนรูเ้ ชิงวิชาการ โดยจัดในลักษณะ
บูรณาการวิชาการที่เชื่อมโยงจากกิจกรรมที่ท�ำ ในช่วงเช้า เช่น ช่วงเช้าเอาเม็ดข้าวสารมาเรียงเป็นภาพต่าง ๆ พอช่วงบ่าย
ให้คัดเขียนค�ำที่เกี่ยวกับ ข้าวสาร เช่น ข้าวสารกรอกหม้อ ช่วงบ่ายเด็กจะเรียนจนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. การจัดการเรียน
การสอนจะจัดเป็นกลุม่ ตามทีไ่ ด้คดั แยกไว้ ๗ กลุม่ ซึง่ เป็นการจัดโดยยึดพัฒนาการเป็นหลัก ในแต่ละกลุม่ จึงมีเด็กทีอ่ ยูค่ นละชัน้
คนละวัยคละกันอยู่ และจ�ำนวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
เด็กพิเศษมีวธิ กี ารสอนอย่างไร : เด็กพิเศษของกลุม่ บ้านเรียนชวนชืน่ มีความหลากหลายแตกต่างกันมีเด็กทีเ่ ป็น
ออทิสติก แอลดี ดาวน์ซินโดรมการท�ำงานของกล้ามเนื้อบกพร่องซ�้ำซ้อน ฯลฯ ผู้เรียนบางคนพูดได้ดีแต่จับใจความไม่ได้
สรุปเรื่องไม่เป็น บางคนได้หน้าลืมหลังบางคนพูดไม่ได้ บางคนไม่ยอมหยุดนิ่ง ต้องคอยประกบ ไล่ตามจับ บางคนสนุกกับ
การเล่นคนเดียวอยูใ่ นโลกส่วนตัวบางคนไม่ยนิ ดียนิ ร้าย บางคนอารมณ์รนุ แรงทุบท�ำร้ายตนเองหรือท�ำร้ายคนอืน่ บ้านเรียน
ชวนชืน่ ได้น�ำความแตกต่างอย่างหลากหลายของผูเ้ รียน ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดทีเ่ ป็นอยูม่ าพัฒนาอย่างกลมกลืนด้วยกิจกรรมบูรณาการ
ประจ�ำสัปดาห์ที่จัดท�ำขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยและกระแสในช่วงเวลานั้น ๆ การใช้เทคนิค Floor time และละครบ�ำบัด
(Drama Therapy) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ค่อย ๆ พัฒนาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูเ้ รียนไปทีละเล็กทีละน้อย จนกระทัง่ ผูเ้ รียน
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ มานัน้ ต้องเร้าความสนใจของเด็ก เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม
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เด็ก ๆ สังเกตและจับต้องได้ เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดใหม่ทุกอาทิตย์ ต้องไม่ซ�้ำซากจ�ำเจ ทันกับเหตุการณ์และสถานการณ์
ต่าง ๆ ของบ้านเมือง ของสังคมโลกที่ส�ำคัญคือ อยู่บนพื้นฐานที่ต้องมีการ ตอก ย�้ำ  ซ�้ำ  ทวน รวมทั้งการใช้วิธีการ
“น�้ำใส ใบยอ กอไผ่” ควบคู่กันไป
เมือ่ ผูเ้ รียนสนุกกับกิจกรรมกลุม่ ใหญ่แล้วก็จะแยกกันไปฝึกกลุม่ ย่อยของตนอีก โดยเน้นเนือ้ หาสาระทีเ่ หมาะสม
กับศักยภาพของเด็ก ตัวอย่างการฝึกกิจกรรมบูรณาการเรือ่ ง ม้านำ 
�้ กิจกรรมกลุม่ เช่น เรียนรูเ้ รือ่ งการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ในทะเล คุณครูแสดงบทบาทสมมติเป็นนักท่องเที่ยว เมื่อดื่มน�้ำอัดลมแล้วขว้างกระป๋องลงทะเล/รู้จักรสชาติของน�้ำเค็ม/
สนุกกับกิจกรรมจับคูด่ สู ี สนุกกับกิจกรรมช้อนปลา/สนุกกับกิจรรมฉันซ่อนอยูไ่ หนเอ่ย สนุกกับกิจกรรมบอกฉันซิเอยว่าฉัน
มีเท่าไหร่ สนุกกับศิลปะในทะเล สนุกกับเพลงม้าน�ำ้ /ครูแบกปลามาสมมติวา่ เป็นชาวประมงไปตกปลามาได้ ๒ ตัว จะเอา
มาท�ำกับข้าวอะไรดี ถามความเห็นจากเด็ก ๆ (ทุกช่วงของกิจกรรมจะคอยถามเด็ก ๆ ว่าม้าน�ำ้ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร)
กลุ่มผู้เรียนที่มีพัฒนาการระดับ ๑-๕ ฝึกจับ ชี้ พูด ค�ำว่า ม้าน�้ำ กุ้ง ปู ปลา ชี้รู้จักอวัยวะส่วนหัว ส่วนหางของ
สัตว์นำ�้ ต่าง ๆ สอนเรือ่ งสี ระบายสีแผ่นม้าน�ำ 
้ ท�ำศิลปะโดยการปัน้ แป้งโด กดบล็อกรูปสัตว์นำ 
�้ นับจ�ำนวนสัตว์นำ 
�้ ต่อจิก๊ ซอว์
รูปม้าน�้ำ การฝึกลากเส้นตามรายประค�ำว่า ม้าน�้ำ เล่นเกมต่อหางปลา ชมดีวีดี เรื่อง สัตว์ใต้ทะเล
กลุ่มผู้เรียนที่มีพัฒนาการระดับ ๖-๘ หลังจากฟังนิทาน เรื่องพ่อม้าน�้ำแล้วคุณครูจะสอนเด็กเปรียบเทียบ
ความเหมือน ความแตกต่าง เช่นปลาไพพ์มีลักษณะเหมือนท่อน�้ำ  ครูน�ำท่อพีวีซี มาเปรียบเทียบให้เด็กเห็นปลาใบไม้
เหมือนใบไม้ ปลาสิงโตเหมือนสิงโต ปลาก้อนหินเหมือนก้อนหิน เปรียบเทียบม้ากับม้านำ�้ มีความเหมือนแตกต่างกันอย่างไร
สนุกกับกิจกรรมหาม้าน�้ำ ฝึกการค�ำนวณ การเขียนค�ำว่าม้าน�้ำ การระบายสีรูปม้าน�้ำ เด็ก ๆ จะไปดูแม่ครัวคนเก่งท�ำปลา 
เรียนรู้เรื่องส่วนต่าง ๆ ของปลา เอาม้าน�้ำแห้งมาให้เด็กดู
กลุ่มผู้เรียนที่มีพัฒนาการระดับ ๙-๑๐ เพิ่มเติมจากระดับ ๖-๘ นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากการจัด
กิจกรรมในเรื่องม้าน�้ำ  ท�ำไมม้าน�้ำจึงเป็นสัตว์คุ้มครอง ยกตัวอย่างสัตว์ใดที่พรางตัวได้ การเปรียบเทียบการพรางตัว
ของคนกับสัตว์ ประโยชน์ของการพรางตัว เช่น ทหารพรางตัวใส่ชุดที่เป็นลายใบไม้สีเขียว สีน�้ำตาล คนร้ายพรางตัว
มาเป็นคนใจดี รับเด็ก ๆ กลับบ้าน พาไปทานขนม เด็ก ๆ จะท�ำหรือไม่ถ้าเขาฉุดเราขึ้นรถไป เราจะท�ำอย่างไร
ขณะที่จัดการเรียนการสอนในวันหนึ่ง ๆ จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเสมอ เช่น การเอะอะโวยวายของเด็กติดเกม
การใช้คัตเตอร์เฉือนแผลตัวเอง การทุบตาตนเอง ครูทุกคนจึงต้องได้รับการฝึกมาอย่างดีในการท�ำกิจกรรมบ�ำบัด
ซึ่งต้องท�ำทันทีทันใดเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เพื่อท�ำให้เด็กสงบ กิจกรรมบ�ำบัดนี้ บ้านเรียนชวนชื่นได้เรียนรู้และพัฒนา
มาจากประสบการณ์ทไี่ ด้จดั การเรียนการสอนให้แก่เด็กพิเศษมายาวนาน เทคนิคต่าง ๆ ทีใ่ ช้จะขึน้ อยูก่ บั แต่ละสถานการณ์
และเด็กแต่ละคน
ละครบ�ำบัด (Drama Therapy) หรือละครสะท้อนตัวตน เป็นเทคนิคที่น�ำมาใช้ในการรักษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ “เทคนิคของละครบ�ำบัดคือ การสร้างพื้นที่ที่ท�ำให้เขารู้สึกปลอดภัย รู้สึกว่าพื้นที่นั้น
เป็นพืน้ ทีข่ องเขา สามารถแสดงออกมาได้อย่างอิสระ โดยไม่มคี �ำว่าถูกหรือผิดใครจะแสดงความก้าวร้าว พูดจาหยาบคาย
ยังไงก็ได้ หรืออยากแสดงความคิดเห็นทางด้านลบ หรือด้านมืดออกมา เช่น ความคิดอิจฉาริษยา ความกลัว ความเกลียด
แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในกรอบและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยละครบ�ำบัดจะเน้นให้ความสนใจในส่วนของอารมณ์ที่ผู้รับการ
บ�ำบัดเก็บเอาไว้ภายในซึ่งไม่สามารถแสดงออกมาข้างนอกสังคมได้ แต่ละครบ�ำบัดมีพื้นที่ตรงนี้ให้แสดงออกมา ซึ่งท�ำให้
ผู้รับการบ�ำบัดรู้สึกปลอดภัย”
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หลักสูตรเพิ่มเติม : การเตรียมอาชีพ เพื่อรองรับผู้เรียนเมื่อเข้าวัยหนุ่มสาว
กลุ่มบ้านเรียนชวนชื่น ได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติมส�ำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมเด็กกลุ่มนี้
ให้สามารถท�ำอาชีพพึง่ ตนเองได้หรืออย่างน้อยสามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ บ้านเรียนชวนชืน่ จึงได้ท�ำโครงการอาชีพอิสระ
“บัวมหามิตร” ด้วยเหตุผลที่ว่า
๑. จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองดอกบัว
๒. การน�ำความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียนกลุ่มบ้านเรียนชวนชื่น มาร่วมกันท�ำงานศิลปประดิษฐ์
ร่วมกันจ�ำหน่าย ท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพ พัฒนาฝีมือ และอาจสามารถท�ำอาชีพนี้เลี้ยงดูตัวเองได้ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์
ให้งานศิลปะประดิษฐ์คงอยู่คู่กับประเทศไทย ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เช่น
การท�ำดอกบัวแบบเซรามิค ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นต้น
๓. การเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้มีสังคม มีเพื่อน มีการรวมกลุ่ม สามารถที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง จะเน้นการสร้างคุณค่าและความภูมิใจในตนเอง มีชีวิตเพื่อผู้อื่น
เพื่อครอบครัว และสังคม
การฝึกอาชีพเมื่อเห็นว่าเด็กพร้อมที่จะฝึกอาชีพ บ้านเรียนจะส่งเข้าห้องฝึกอาชีพร่วมกับกลุ่ม ที่เข้าฝึกงาน
ท�ำบัวมหามิตร เมือ่ ผลิตได้กจ็ ะให้เด็กออกมาขายเองเป็นการฝึกทักษะในการพบปะผูค้ น และหารายได้ในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
คุ ณ สมบั ติ ค รู ผู ้ ส อน กลุ ่ ม บ้ า นเรี ย นชวนชื่ น จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ม่ จ�ำกั ด สาขา  คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่จ�ำเป็นต้องมี คือ เป็นคนอดทน บ้านเรียนชวนชื่นจึงมีกระบวนการพัฒนาครูไปพร้อม ๆ กับการจัดการเรียนการสอน
ของครู อยู่อย่างสม�่ำเสมอ กระบวนการพัฒนาใช้วิธีการที่หลากหลาย วิธีหนึ่งที่ได้ผลคือ การประชุมครูสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
ส่งผลให้
๑. สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับครูของบ้านเรียนชวนชื่นจะยืดหยุ่นแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ครูอาจ
แสดงบทเป็นทั้งพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เป็นเพื่อน ๆ ของผู้เรียน ตลอดจนแสดงบทบาทเป็นตัวละคร หรือบุคคลในสังคม
ที่ผู้เรียนเกี่ยวข้องด้วย เช่น หมอ ครู พยาบาล สุนัข แมวนก ฯลฯ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งต้องอาศัยปฏิภาณ
ไหวพริบและความเข้าใจในลักษณะเฉพาะตัวของเด็กพิเศษบางคนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
๒. บุคลิกภาพของครูมีการผสมผสานหลากหลายรูปแบบ เช่น มีครูที่มีความบกพร่องทางการพูด (ใบ้) ๑ คน
แต่คุณครูก็เอาใจใส่เด็ก เข้าถึงตัวเด็ก และสอนเด็กได้เป็นอย่างดี เด็กเชื่อฟัง เข้าหาครู หรือครูบางคนเสียงห้าวห้วน
ไม่น่าฟัง แต่เด็กก็เข้าหา เป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครอง เป็นต้น
๓. ครูแต่ละฝ่ายในบ้านเรียน จะประสานท�ำงานร่วมกัน เป็นแบบครอบครัวทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และเคารพในความแตกต่างกัน
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บ้านเรียนชวนชื่น มีการประเมินผลภายในภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เมื่อการประเมินภายในของภาคเรียนที่ ๓
ซึง่ เป็นภาคเรียนสุดท้ายในแต่ละปีเสร็จสิน้ ก็จะมีหนังสือแจ้งเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ขอรับการประเมิน ในการประเมินผล
บ้านเรียนจะประเมินตนเอง จากการสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการ ชิน้ งาน ผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม หรือใช้แบบทดสอบ
โดยให้น�้ำหนักร้อยละ ๗๐ อีกร้อยละ ๓๐ เขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้ประเมิน โดยบ้านเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
จะร่วมกันจัดท�ำแบบทดสอบตามแผนการจัดการศึกษารายบุคคล การประเมินผลของเขตพืน้ ทีน่ อกจากจะมีการท�ำแบบ
ทดสอบและการปฏิบัติจริงแล้ว ผู้ประเมินจะดูเอกสารหลักฐานร่องรอยอื่น ๆ ประกอบเช่น แฟ้มสะสมผลงาน เอกสาร
ผลการประเมินรายกิจกรรม เมือ่ สิน้ สุดแต่ละปีการศึกษาบ้านเรียนชวนชืน่ จะจัดท�ำเอกสารรายงานการจัดการศึกษาประจ�ำปี
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและน�ำผลการประเมินการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กต่อไป
ความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจจากประสบการณ์การจัดการศึกษาให้เด็กพิเศษที่ผ่านมา ได้แก่
๑. การจัดการศึกษาให้กลุ่มเด็กพิเศษบรรลุผลเป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสร้างความมั่นใจ
ให้บ้านเรียนชวนชื่นมีความเชื่อมั่นว่า “เด็กพิเศษพัฒนาได้”
๒. บ้านเรียนชวนชื่นตระหนักดีว่าปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน การแก้ไขและฝึกให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาการต้องอาศัยความอดทน รอคอยอย่างใจเย็น และต้องร่วมมือกับพ่อแม่เป็นอย่างดี พ่อแม่ต้องไม่เปรียบเทียบ
ลูกของตนกับลูกของคนอื่น เชื่อมั่นและไว้ใจในระบบการจัดการเรียนการสอน มีความเชื่อมั่นในตัวเด็ก ท�ำงานประสาน
กันระหว่างครอบครัว หมอ บ้านเรียน (ครู) การฝึกผู้เรียนต้องค่อยเป็นค่อยไป ฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยความอดทน
มีรางวัลเป็นก�ำลังใจให้ผเู้ รียน ให้ผเู้ รียนคุน้ เคยกับผูส้ อนจนเกิดความมัน่ ใจในตัวครู ถ้ายังท�ำไม่ได้ตอ้ งใช้วธิ เี ปลีย่ นเรือ่ งใหม่
เบีย่ งเบนความสนใจใหม่ หาวิธสี อนใหม่ ๆ จนกระทัง่ เป็นทีช่ นื่ ชอบของผูเ้ รียนและผูเ้ รียนยอมรับ เมือ่ เขายอมรับเขาก็จะมี
ความสุข สนุกสนาน ตืน่ เต้น สนใจและเปิดเผยความสามารถของตัวตนออกมาให้เห็นและก็จะประสบความส�ำเร็จได้ในทีส่ ดุ
๓. บ้านเรียนชวนชื่นภูมิใจและมีความสุขที่สามารถท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพที่สูงสุด
ของตนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต รวมทั้งองค์ประกอบด้านสติปัญญา  (IQ)
องค์ประกอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) องค์ประกอบด้านความฉลาดทางจริยธรรม (MQ) องค์ประกอบด้าน
ความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค (AQ) มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีสขุ นิสยั ดูแลตัวเองได้ หรือพึง่ พา
ผู้อื่นให้น้อยที่สุดตามศักยภาพสูงสุดของตน
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๔๑ ครอบครัวกิตติอัมพานนท์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
คุณพ่อณฐพล และคุณแม่นุชนรินทร์ กิตติอัมพานนท์ ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ให้กบั เด็กชายนภนต์ กิตติอมั พานนท์ ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ น้องเคยเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนดาราสมุทร จนถึง
ชัน้ อนุบาล ๒ แต่เนือ่ งจากน้องเป็นเด็กทีม่ เี ด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษมีพฒ
ั นาการ
ไม่สมวัย จึงเรียนไม่ทนั เพือ่ น บ่อยครัง้ ทีเ่ ป็นการรบกวนการเรียนรูข้ องเพือ่ นร่วมห้อง
และเป็นการยากที่จะให้ครูดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดตลอดเวลา  เมื่อกลับบ้านคุณแม่
ต้องสอนเพิ่มเติมอยู่เสมอ จึงคิดที่จะพาลูกไปเข้าเรียนโรงเรียนที่มีการจัดการ
ศึกษาให้เด็กพิเศษโดยเฉพาะ แต่ปรากฏว่าโรงเรียนรับเด็กเต็มแล้วไม่สามารถ
รับเพิม่ ได้ จึงเป็นทีม่ าของความคิดทีจ่ ะจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กบั ลูก คุณแม่
รู้จักการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากเพื่อนที่จัดอยู่แล้ว คุณแม่ได้มีโอกาส
พูดคุยกับเพือ่ นทีจ่ ดั การศึกษาแบบนี้ และไปปรึกษาขอข้อมูลค�ำแนะน�ำ จากเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้บ้าน เมื่อมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง จึงตัดสินใจพาลูกออกจากโรงเรียน
และขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คุณแม่ต้องจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาของลูก โดยเจ้าหน้าที่
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้แนะน�ำให้พบกับครูจมิ โรงเรียนวัดนาพร้าวซึง่ มีความรูเ้ รือ่ งการจัดการศึกษาให้เด็กพิเศษโดยเฉพาะ
ครูจิมได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก ให้ค�ำแนะน�ำ อธิบายและชี้แจงรายละเอียดในการจัดท�ำแผนการศึกษา IEP ซึ่งเป็น
แผนการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมกับให้ดูตัวอย่างแผนการจัดการศึกษารายบุคคล ในการจัดท�ำแผนการ
จัดการศึกษาให้ลูก หากคุณแม่มีข้อสงสัยก็จะสอบถามขอค�ำปรึกษา แนะน�ำ จากครูจิม เมื่อท�ำแผนเสร็จก็จะส่งให้ครูจิม
ตรวจและพิจารณา ก่อนจะน�ำเสนอเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ ขออนุญาตจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาดังกล่าวได้รบั อนุญาต
และเริ่มจัดการศึกษาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา
คุณแม่ยอมรับว่า “มีความสุข” ทีไ่ ด้ดแู ลลูกด้วยตนเองอย่างใกล้ชดิ และได้เห็นว่าลูกเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับตัวตนของลูก ดีใจมาก ๆ ที่วันหนึ่ง เอานมให้ลูกดื่มก่อนนอน ซึ่งท�ำเป็นประจ�ำทุกวัน
ลูกพูดว่า  “วันนี้นภนต์อ้วนแล้วไม่ต้องกินนม” พร้อมกับเอามือตีพุงตัวเองอย่างอารมณ์ดีช่างเป็นค�ำพูดที่ท�ำให้รู้ว่า
ลูกสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้ว นอกจากนี้ การที่มีครูจิม เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ เสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยง ช่วยให้
เกิดความสบายใจและมั่นใจว่าเดินมาถูกทางแล้วกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และขอชื่นชมครูจิมว่าน่ารักมาก
เข้าใจและดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดี คุณแม่ได้สืบเสาะหาแหล่งเรียนรู้จนพบว่ามีกลุ่มที่จัดการศึกษาเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง
ชือ่ กลุม่ โมเสส ซึง่ จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นความสนใจของเด็กมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เรียนสนุก เด็กชายนภนต์ ได้ไปทดลอง
เรียนประมาณ ๒ สัปดาห์ คุณแม่สงั เกตเห็นลูกสนุกกับการเรียน ดูมคี วามสุขและลูกได้สงั คมด้วย จึงสมัครเข้ากลุม่ โมเสส
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เด็กชายนภนต์ จะเรียนกับกลุม่ โมเสส ตัง้ แต่เช้าถึงเย็นในวันจันทร์ถงึ ศุกร์ ซึง่ มีตารางเรียนก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวัน
เมือ่ กลับถึงบ้านจะเป็นหน้าทีข่ องคุณแม่จดั กิจกรรมเสริมเพิม่ เติม รวมทัง้ วันทัง้ เสาร์-อาทิตย์ดว้ ย กิจกรรมทีจ่ ดั จะยืดหยุน่
โดยค�ำนึงถึงความพร้อมและความสนใจของลูก บางกิจกรรมก็มกี ารก�ำหนดล่วงหน้า บางกิจกรรมก็สอดคล้องเหมาะกับ
สถานการณ์เวลานั้น ๆ มีทั้งกิจกรรมเกมออกก�ำลังกาย เช่น ขี่จักรยาน ว่ายน�้ำ  เตะบอล กิจกรรมอ่าน-เขียนภาษาไทย
กิจกรรมผ่อนคลาย เช่น เล่นดนตรี เล่นท่องค�ำศัพท์ และการเล่นอืน่ ๆ หรือพาไปทัศนศึกษานอกสถานทีต่ ามแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ มีการฝึกทักษะ ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา  การก�ำหนดกิจกรรมของบ้าน ลูก ๆ จะมีการพูดคุย
ปรึกษาหารือร่วมกัน ว่าลูกสนใจอะไร อยากท�ำอะไร แล้วช่วยกันก�ำหนดเป็น theme หรือบางครั้งคุณแม่ก็จะช่วยเสนอ
กิจกรรมที่เห็นว่าเหมาะสม
การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้ลูก คุณแม่เล่าให้ฟังว่า  เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากจะต้องคิดหาวิธีการว่า
จะท�ำอย่างไรลูกจึงจะเกิดการเรียนรู้ตามที่ต้องการ ในขณะที่จัด ต้องวางแผนตลอดเวลาว่าควรท�ำอะไรก่อน-หลัง
หากไม่ได้ผลต้องคิดปรับหาวิธกี ารอืน่ จึงเป็นช่วงเวลาทีต่ อ้ งใช้ทงั้ ความรู้ ผสมผสานกับปฏิภาณไหวพริบ และประสบการณ์
นอกจากนัน้ การสือ่ สารกับลูกก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญมากในแต่ละครัง้ แต่ละโอกาสหรือแต่ละขัน้ ตอนว่าควรจะพูดกับลูกอย่างไร
หรือยามเมื่อเกิดปัญหา  เช่นลูกดื้อไม่ยอมท�ำจะจัดการหรือหาทางออกอย่างไร ดังนั้น คุณแม่จึงต้องศึกษาหาความรู้
อยู่เสมอจากอินเทอร์เน็ต พูดคุยกับเพื่อน ๆ ปรึกษาหารือขอค�ำแนะน�ำจากครูจิมบ้าง ตัวอย่างเช่น การฝึกให้ลูกใส่เสื้อได้เอง
คุณแม่เริ่มคิดหาวิธีการฝึกลูก โดยเริ่มต้นฝึกการติดกระดุมให้ลูกก่อน ฝึกติดวันละเม็ด วันต่อ ๆ ไป ค่อย ๆ เพิ่มเป็น
๒ เม็ด ๓ เม็ด ไปเรื่อย ๆ จนกว่าลูกสามารถติดกระดุมเองได้ทั้งตัว หากลูกเกิดความเบื่อหน่าย คุณแม่ก็จะต้องคิดหาวิธี
การล่อหลอกต่าง ๆ นานา และเป็นวิธีการไม่ซ�้ำ ๆ กัน ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาวการณ์ ช่วงเวลาที่ใช้ฝึกไม่ได้ก�ำหนดตายตัว
จะสังเกตความพร้อมและผลที่ได้ว่าลูกสามารถท�ำได้เพียงใด บางทักษะก็ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ บางทักษะก็ใช้เวลาพอสมควร
คุณแม่จะประเมินผลการเรียนรูข้ องลูกด้วยวิธกี ารสังเกตพัฒนาการของลูกเป็นส่วนใหญ่ว่าสามารถท�ำอะไร
ได้บา้ ง เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาหรือไม่ มีการเก็บผลงานบ้าง แต่ทที่ ำ� สม�ำ่ เสมอคือบันทึกภาพเก็บไว้ หากพบว่า
พัฒนาการของลูกไม่เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษา  คุณแม่จะการปรับหรือเพิ่มกิจกรรมตามความเหมาะสม หรือ
อาจเพิ่ม-ลด ช่วงเวลา ในการท�ำกิจกรรม เมื่อจัดการเรียนการสอนครบ ๑ ปี ครูจิมซึ่งได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่จะ
เป็นผู้ประเมินผล ในการประเมินผล จะประเมินทั้งด้านวิชาการ พัฒนาการและทักษะต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนการ
จัดการศึกษารายบุคคล หลังจากทีม่ กี ารติดต่อนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วคุณแม่จะพาน้อง ไปโรงเรียนวัดนาพร้าว เพือ่ รับ
การประเมิน ครูจิมได้สอบถามคุณแม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมและทักษะบางอย่างประกอบการประเมิน การประเมิน
ถือเกณฑ์การผ่านแต่ละทักษะ ร้อยละ ๘๐
การจัดการศึกษาให้กบั ลูกในครัง้ นีค้ ณ
ุ แม่ได้เรียนรูว้ า่ การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้ลกู เรียนรู้ ทุกอย่าง
ต้องผ่านการคิดออกแบบ และวางแผนมาก่อน ถ้าไม่ได้ผลต้องปรับไปตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม
ผูจ้ ดั การเรียนรูต้ อ้ งศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอยูเ่ สมอการจัดการเรียนรูท้ เี่ หมาะสม ต้องรูจ้ กั และเข้าใจลูกเป็นอย่างดี
การจัดการเรียนรูท้ ไี่ ด้ผล ต้องค�ำนึงถึงความสนใจของลูกในช่วงเวลานัน้ ๆ เด็กพิเศษสามารถพัฒนาได้ ถ้าเข้าใจและดูแล
เอาใจใส่อย่างดีการแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ มีการวางแผนเป็นอย่างดี และอาจต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรม
มากน้อยไม่ตายตัว การฝึกทักษะลูกต้องใช้เวลา ท�ำย�้ำ  ๆ ซ�้ำ  ๆ บ่อย ๆ ลูกก็จะท�ำได้และควรต้องใช้วิธีการหลากหลาย
ไม่จ�ำเจ การได้ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กพิเศษมีความส�ำคัญมาก
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๔๒ ครอบครัววงศ์ทรัพย์อินทร์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คุณพ่อศราวุฒิ วงศ์ทรัพย์อินทร์และคุณแม่นางนวลนรี สวัสดิบุตร
เล่าให้ฟังว่าน้องวงศ์ทรัพย์ เคยเรียนที่โรงเรียนวรรณสว่างจิต จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ ต่อมาครอบครัว
พบว่าลูก มีความถนัดด้านกีฬา “แบดมินตัน” จึงได้ขออนุญาตจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในลักษณะครอบครัวเดีย่ ว แต่มกี ารเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ
กลุ่มครอบครัวอื่น ๆ การจัดเวลาเรียนเป็นช่วงชั้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ใช้ชื่อบ้านเรียน “วงศ์ทรัพย์อินทร์” ปัจจุบันน้องก�ำลังศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มาจากความเป็นห่วงและ
ความรักทีม่ ตี อ่ ลูก และจัดการศึกษาตามความต้องการของลูก ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งจาก
“เด็กหญิงวงศ์ทรัพย์” เริ่มเล่นกีฬาประเภทแบดมินตัน ตั้งแต่อายุหนึ่งขวบเศษ
จนกระทั่งเข้าเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในระหว่างอยู่ในโรงเรียน
“เด็กหญิงวงศ์ทรัพย์” ต้องฝึกซ้อมแบดมินตันกับผูฝ้ กึ สอน ทุกวัน วันละ ๒ ชัว่ โมง โดยจะเริม่ ฝึกซ้อมตัง้ แต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
ถึง ๑๗.๓๐ น. และฝึกซ้อมเดี่ยวตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เป็นเช่นนี้ทุกวัน ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่
เริม่ มองเห็นการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของลูก ต้องตืน่ นอนแต่งตัวขึน้ รถไปโรงเรียนตัง้ แต่เวลา ๐๖.๑๐ น. เข้าเรียนตามปกติ
คุณแม่ต้องไปรับลูกออกจากโรงเรียนก่อนที่โรงเรียนจะเลิกทุกวัน เนื่องจากต้องน�ำลูกไปฝึกซ้อม แบดมินตันกับผู้ฝึกสอน
จนเกิดค�ำถามของคุณครูว่าท�ำไมคุณแม่ต้องมารับลูกก่อนโรงเรียนเลิกทุกวัน แม่เริ่มมองเห็นว่าการด�ำเนินชีวิตของลูก
ต้องด�ำเนินชีวติ เป็นไปตามตารางแน่นมากคือตืน่ แต่เช้า ไปโรงเรียน ฝึกซ้อมท�ำการบ้าน กว่าจะได้เข้านอนเวลาเกือบ ๒๒.๓๐ น.
เป็นเช่นนี้ทุกวัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จึงเกิดความสงสารลูก และถามตนเองว่า 
“...ถ้าเรารักลูกเราควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกว่าลูกอยากท�ำอะไร?” โดยใช้ค�ำถาม ถามลูกว่า  “...ลูกอยากเป็นนักกีฬา
หรืออยากเรียนหนังสือ” แม่จะได้จัดการเวลาตามที่ลูกต้องการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ลูกตอบว่า “...ลูกต้องการเป็น
นักกีฬาอาชีพ” แม่จึงเสนอแนวคิดว่า “ถ้าลูกต้องการเป็นนักกีฬาอาชีพ แม่จะจัดการศึกษาแบบ Home school ให้ลูก
ลูกจะเอาหรือไม่ ลูกจะได้มีเวลาเรียนเลข เรียนภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ตลอดจนมีเวลาในการฝึกซ้อมแบดมินตันได้
มากขึ้น” ลูกตอบตกลงเรียนแบบ Home school ครอบครัวจึงเริ่มด�ำเนินการขออนุญาตและด�ำเนินการจัดการศึกษา 
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีจดุ มุง่ หมายต้องการให้ลกู เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพ
ครอบครัวเป็นผูจ้ ดั ท�ำแผนการจัดการศึกษาด้วยตนเอง แล้วน�ำเสนอให้เขตพืน้ ทีพ่ จิ ารณา ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเสนอแนะให้ปรับเป็น ๘ กลุ่มสาระ ครอบครัวชี้แจงว่าในการด�ำเนินชีวิตจริง ของคนเราไม่ได้แยกส่วนเป็นวิชา 
แต่ ๘ กลุม่ สาระจะผสมกลมกลืนอยูใ่ นนัน้ อยูแ่ ล้ว จึงขอเขียนแผนการจัดการศึกษาเป็นลักษณะแบบกลุม่ ประสบการณ์
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ที่เน้นแบดมินตันเป็นแกน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลาง และในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก็จะอิงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของเขตพื้นที่ เช่น การเรียนรู้เรื่อง “ความส�ำคัญของชุมชน” ก็จะอิงกับ
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา การเรียนรูเ้ รือ่ ง “การเกิดกลางวัน-กลางคืน” ก็จะอิงกับสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
นอกจากนี้มีการปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดให้มีแผนการจัดการเรียนรู้
ทีม่ งุ่ เน้นด้านกีฬา “นักแบดมินตันทีมชาติ” และ “นักแบดมินตันอาชีพ” ผสมผสานบูรณาการกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
กับกลุ่มประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนคุณแม่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ และนอกจากนั้นครอบครัวมีการ
จัดหาโค้ช ครูทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษมาสอนตัวต่อตัว วิชาทีส่ อนได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เป็นต้น ส่วนกระบวนการ วิธีการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียน มีการก�ำหนด
ตารางกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างผูฝ้ กึ ซ้อม ครูทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษ มีการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทีก่ �ำหนด มีก�ำหนดเวลาเรียนหรือตารางเรียน.ในแต่ละวันโดยผูฝ้ กึ สอนจะเป็นผูก้ �ำหนด
ส่วนการเรียนหรือกิจกรรมอื่น ๆ จะเป็นไปตามความสนใจหรือความต้องการของลูกบางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับตาราง
ทีก่ �ำหนดแต่กจิ กรรมทัง้ หลายจะสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรูท้ กี่ �ำหนดไว้ นอกจากนีค้ รอบครัวมีความต้องการเน้น
เป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งนี้เพื่อต้องการให้ลูกมีทักษะสามารถสื่อสาร จัดท�ำรายงานผลงาน
ของตนเองเพือ่ น�ำเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ อืน่ ๆ มีการเรียนรูร้ ว่ มกลุม่ ครอบครัวอืน่ ๆ
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน มีการพาลูกไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่ลูก
สนใจ เช่น สโมสรแบดมินตันต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แมลง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เป็นต้น
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว มีการจัดแหล่งเรียนรู้ไว้ตามมุมต่าง ๆ ของบ้าน
มุมหนังสือประเภทต่าง ๆ ตามความสนใจ และคอมพิวเตอร์ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ซึง่ พบว่าผูเ้ รียน
เป็นคนชอบอ่านหนังสือ สามารถน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ตามความสนใจมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีมุมผลงาน ชิ้นงาน Portfolio
ภาพถ่าย ตลอดจนหลักฐานร่องรอย การประเมินผล ความส�ำเร็จ ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้ ส่วนบรรยากาศ
การเรียนรู้ภายนอก ครอบครัวมีการพาผู้เรียนไปเรียนรู้ตามสโมสรต่าง ๆ และแหล่งเรียนอื่น ๆ ตามความสนใจ มีการน�ำ
ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้จากครูผู้ฝึกซ้อม“แบดมินตัน”และเรียนรู้จากครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
ทุกวัน ยกเว้นบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ นอกจากนั้นมีการเรียนรู้จากสโมสร “แบดมินตัน” เครือข่าย กลุ่มบ้านเรียน
สถานที่แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์แมลง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พาลูกไปศึกษาวิถีชีวิตการท�ำนา 
เลี้ยงควาย เลี้ยงม้า ที่บ้านคุณปู่ คุณย่าจังหวัดอุบลราชธานี
ในส่วนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิงตามแผนการจัดการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ ในลักษณะของ
กลุม่ ประสบการณ์ มีการน�ำผลการประเมินไปพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรูข้ องลูกทุกด้านตลอดเวลา การประเมิน
จะเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ตลอดเวลา และส�ำหรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครอบครัวใช้วิธี
การตั้งค�ำถามแบบปลายเปิด เปิดโอกาสให้ลูกได้ตอบพร้อมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การสังเกต พฤติกรรม
การสอบถาม การพิจารณาผลงาน ชิน้ งาน แฟ้มสะสมงาน การประเมินมีลักษณะประเมินตามสภาพและสถานการณ์จริง
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ไม่มีการก�ำหนดค่าคะแนนหรือเกรด และไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินแต่การประเมินผลผู้เรียน
เกิดขึน้ ตลอดเวลา แต่จะมีการรายงานผลการประเมินตามสภาพจริง ประกอบแฟ้มสะสมงาน มีการใช้ค�ำถามลักษณะ
ปลายเปิด ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของลูกทุกเรื่อง ฝึกให้ลูกมีทักษะในการคิด ฝึกการอธิบาย สื่อสาร แสดง
ความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล ตลอดจนมีการฝึกให้สรุปสิ่งที่เรียนรู้อยู่เสมอ ครอบครัวกล่าว่า  “การแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลในการตอบค�ำถามจะเป็นการสะท้อนศักยภาพในการเรียนรูข้ องลูกได้” และหากพบว่า การแสดงความคิดเห็น
หรือเหตุผลประกอบการตอบค�ำถามไม่ถกู ต้องเป็นทีพ่ อใจ ก็จะใช้การเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างแม่และลูกในการค้นหาความรู้
ข้อเท็จจริงมาอธิบายประเด็นค�ำถาม มีการจัดท�ำเอกสารรายงานผลที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพประสบการณ์ ที่ลูกได้
รับในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนขัน้ ตอนวิธกี าร ในการด�ำเนินการจัดการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุน การรวบรวม
ผลงาน ภาพถ่าย ตลอดจนหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้และผลการประเมินของครอบครัว ส่งมอบให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อขอเข้ารับรับการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาจากส�ำนักงานเขตพื้นที่
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นได้นั้นเกิดจากพ่อ-แม่ และลูกมีความตั้งใจจริง ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกได้รับ
ประสบการณ์ตรง และปฏิบัติจริง เมื่อตอนที่ลูกอายุ ๑๐ ขวบ ได้ส่งลูกไปเข้าค่ายฝึกซ้อม หาประสบการณ์ด้านกีฬา
“แบดมินตัน” ที่ประเทศอินโดนีเซีย กลับจากอินโดนีเซีย ส่งไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย โดยไปล�ำพังตัวคนเดียว
ทัง้ ๒ ประเทศ สิง่ ทีค่ น้ พบในตัวลูกอีกประการหนึง่ คือ ลูกสามารถสือ่ สาร สร้างเครือข่าย กับเพือ่ น ๆ ซึง่ เป็นชาวต่างชาติได้
ลูกสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการกินอาหาร การแต่งกาย ต้องซักผ้าเอง ปรุงอาหารรับประทานเองได้
ซึง่ ประสบการณ์ในการปรุงอาหาร และซักเสือ้ ผ้าเองได้นนั้ คุณแม่ได้สอนและเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงก่อนหน้าทีจ่ ะเดินทาง
ไปต่างประเทศ ปัจจุบันลูกอายุ ๑๒ ปี ได้น�ำเสนอผลงาน Profile และ Portfolio ของลูกไปน�ำเสนอเพื่อขอรับการ
สนับสนุน และได้รบั เงินจากผูม้ อี ปุ การคุณ รายได้ของลูกปัจจุบนั ประมาณเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท “การน�ำเด็กออกมาท�ำ
Home school อย่างตัง้ ใจ คิด ฝึกฝน ท�ำอะไรจริง ๆ ก็จะประสบความส�ำเร็จได้” ครอบครัวบ้านเรียน“วงศ์ทรัพย์อนิ ทร์”
กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งให้ข้อคิดว่า  “ความส�ำเร็จ ที่เกิดขึ้นเกิดจากความมานะพยายามฝึกฝนทักษะ
อย่างไม่ยอ่ ท้อ น�ำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา จะเป็นพลังในการน�ำพาให้ลกู ถึงจุดประสงค์หรือเป้าหมายได้สง่างาม”
ปัญหาด้านจุดเน้นเป้าหมายของลูก คือการนักกีฬาในประเทศไทยใช้เงินทุนสูงมาก ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จา่ ย
ในการจ้างโค้ชมาสอน “แบดมินตัน” ให้ลกู ชัว่ โมงละ ๓๕๐ บาท ฝึกซ้อมวันละ ๕ ชัว่ โมง ค่าเช่าคอร์ดซ้อม “แบดมินตัน”
ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท วันละ ๕ ชั่วโมง และค่าจ้างครูมาสอนพิเศษมาสอนภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ คิดแล้วรายจ่าย
ค่อนข้างสูงมาก ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน พ่อ-แม่สอนลูกไม่เหมือนครูสอนลูก จะเป็นอะไรทีย่ ากมากเนือ่ งจากมี
ค�ำว่า “อารมณ์” เข้ามาเกี่ยวข้อง พ่อ แม่ ลูก ต้องมีสติ หนักแน่น คุยกันด้วยเหตุและผล เนื่องจากบางครั้งลูก ไม่ยอมฟัง
มีการโต้แย้ง มีอาการไม่สนใจ พ่อ-แม่ ต้องท�ำตัวเป็นทั้งเพื่อ พี่ น้อง คนรับใช้ ทุกอย่าง
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๔๓ ครอบครัวฉัตรภัทรไชย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ครอบครัว “ฉัตรภัทรไชย” โดยบิดานายธงกช ฉัตรภัทรไชย มารดา
นางนพธาร หวังไพสิฐ วุฒิทางการศึกษา ป.ตรี อายุ ๔๑ ปี อาชีพช่างภาพอิสระ
ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้กับบุตร คือเด็กหญิงชนาทิศ
ฉัตรภัทรไชย ระดับชั้นอนุบาล ๒ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้เรียน
เคยเรียนที่โรงเรียน YMCA กรุงเทพฯ ระดับชั้นอนุบาล ๑ ปัจจุบันจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
เดิมทีไม่ได้คิดเช่นนี้ น�ำลูกเข้าโรงเรียนโดยเลือกโรงเรียนที่คิดว่าดีที่สุด
เหมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับลูกให้ลกู เข้าเรียนโรงเรียนการศึกษาทางเลือก ซึง่ จัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดของ Montessori ปัญหาก็คือ ลูกต้องตื่นขึ้นรถตู้ไปโรงเรียน
เวลา ๐๕.๓๐ น. นับว่าเช้ามากส�ำหรับเด็ก บ่อยครั้งที่น้องร้องไห้ งอแง และครู
ก็มักจะฟ้องแม่ว่าลูกไม่ยอมนอนกลางวันและอีกประเด็นหนึ่งคือก่อนหน้าที่จะ
น�ำลูกไปเข้าโรงเรียนพบว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีทุก ๆ ด้าน แต่หลังจากน�ำลูกไปเข้าโรงเรียนแล้ว พบว่า พัฒนาการต่าง ๆ
ของหดหายลง ลูกมีปัญหาขออนุญาตครูไปปัสสาวะบ่อยมากกลับเข้ามาถึงห้องไม่ถึง ๑ นาที ก็ขออนุญาตไปห้องน�้ำ
โดยบอกว่าปวดปัสสาวะอีก พฤติกรรมของลูกเป็นเช่นนีท้ กุ วัน วันละเป็นสิบสิบครัง้ ทัง้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน อาการทีเ่ ป็นเช่นนี้
แม่เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลูกเพือ่ ค้นหาสาเหตุ และในทีส่ ดุ ก็พบว่าเรือ่ งนีม้ าจากการทีล่ กู มีอาการวิตกกังวล แม่ใช้ความรู้
เทคนิควิธีการ ในการบ�ำบัดรักษาลูก ใช้เวลาบ�ำบัด ๒-๓ เดือน กว่าจะรักษาให้หายได้ หลังจากนั้นก็พบลูกมีปัญหา
อีกอย่างหนึ่งของลูกก็คือเรื่องการเจ็บป่วย ความเป็นจริงลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ�ำตัวใด ๆ แต่พอลูก
ไปโรงเรียนกลับพบว่าลูกป่วยบ่อยมาก แม่ต้องพาลูกไปโรงพยาบาลเป็นประจ�ำจนในที่สุดคุณครูก็บอกว่า  ท�ำไมไม่ให้ลูก
ไปโรงเรียน ลูกขาดเรียนบ่อยมาก เกรงว่าพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกจะไม่ทนั เพือ่ น แต่เราซึง่ เป็นแม่ มองว่าสุขภาพ
ของลูกส�ำคัญกว่า จึงเกิดปัญหาค้านกับครู ในที่สุดจึงตัดสินใจจัดการศึกษาด้วยตนเอง
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สืบเนื่องจากแม่เป็นนักจิตวิทยาบ�ำบัดอยู่โรงพยาบาล มีหน้าที่
บ�ำบัดรักษาผู้ป่วยเด็กเล็กเกี่ยวกับด้านจิตวิทยาแก่เด็กพิเศษที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๖ ขวบ จากประสบการณ์
ดังกล่าวท�ำให้เชื่อว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน กรณีการพัฒนาเด็กพิเศษผู้บ�ำบัดต้องท�ำแผนพัฒนาการเป็นรายบุคคล
และแผนพัฒนาการแต่ละแผนไม่มีความเหมือนกันเลย ด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องจัดท�ำแผนพัฒนาการ
เป็นรายบุคคล เด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกัน การจัดการเรียนรู้ หรือจัดประสบการณ์ ต้องตอบสนอง
ความต้องการ เสริมสร้างให้เด็กได้มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านเป็นรายบุคคล ซึ่งประเด็นนี้การศึกษาในระบบไม่สามารถ
ท�ำให้ได้แต่การศึกษา โดยครอบครัวสามารถท�ำได้
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ครอบครัวมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ลูกมีสุขภาพดี แข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี สมบูรณ์ มีคุณภาพในทุกมิติ คือ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญา และได้เรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ ดังนัน้ ครอบครัวจึงเป็นผูจ้ ดั ท�ำแผนการจัด
การศึกษาด้วยตนเอง และมีการร่วมกับครอบครัวอื่น ๆ ที่จัดอยู่ก่อนแล้ว เป็นผู้ให้การแนะน�ำ เป็นแผนที่เน้นกิจกรรม
ที่พัฒนาการเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทั้ง ๔ ด้าน เพราะลูกอยู่ในระดับอนุบาล
กิจกรรมมีลักษณะตอบสนองพัฒนาการของลูกในทุกมิติด้วยตัวของกิจกรรมเอง
การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ เนื่องจากลูกอยู่ในระดับอนุบาล เป็นเด็กปกติไม่ได้
เป็นเด็กพิเศษ ยังไม่มกี ารค้นหาความต้องการ หรือความสนใจพิเศษของลูก กิจกรรมทีจ่ ดั เน้นพัฒนาการสร้างความพร้อม
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละกิจกรรมจะบูรณาการทุกด้านเข้าด้วยกันไม่ได้เน้นหรือแยกส่วนเป้าหมาย
จัดหนักด้านใดด้านหนึ่ง แต่เมื่อจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
เป็นธรรมชาติของกิจกรรม ตอบสนองพัฒนาการของลูกในทุกมิติด้วยตัวของกิจกรรมเอง อนึ่ง ทุกครั้งหลังการจัด
กิจกรรม ครอบครัวมีการเก็บหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ จัดเก็บในรูปของภาพถ่ายที่ได้จากการเล่นเป็นการเล่นที่มี
ความหมายหรือการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีในโอกาสต่าง ๆ ผลงานทีแ่ สดงถึงพัฒนาการเช่นภาพวาดระบายสี
ผลงานจากการปั้นดินน�้ำมัน ผลงานที่ได้จากการท�ำแบบฝึกต่าง ๆ การเผยแพร่และรวบรวมผลงาน ชิ้นงาน หลักฐาน
ร่องรอยการเรียนรู้ ภาพถ่ายหลักฐานการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดเก็บและแสดงไว้ใน Facebook
และเป็นไฟล์ พร้อมที่จะเข้ารับการประเมินผลการจัดการศึกษาจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน พบว่าครอบครัวมีการจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อม ภายในบ้าน มีมุมต่าง ๆ มีตู้หนังสือของพ่อแม่ (พ่อ-แม่ชอบอ่านหนังสือ) และตู้หนังสือของลูก ที่มาของ
หนังสือพ่อ-แม่ จัดซือ้ ให้ตามความต้องการของลูก หนังสือส่วนมากจะเป็นหนังสือการ์ตนู โต๊ะหนังสือลูก โต๊ะคอมพิวเตอร์
และโต๊ะท�ำงานของแม่จะอยูด่ ว้ ยกัน การน�ำผูเ้ รียนไปศึกษาเรียนรูจ้ ากญาติ กลุม่ บ้านเรียนในเครือข่าย สถานทีแ่ หล่งเรียนรู้
ตลอดจน รายงานผลการประเมินตนเอง ร่องรอยความส�ำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของครอบครัว
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครอบครัวเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม โดยการสังเกตจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมของพ่อ-แม่ ลักษณะการประเมินเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมของลูกครอบคลุมพัฒนาการของลูกในทุกมิติ และเพื่อให้กิจกรรมประสบความส�ำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด
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๔๔ ครอบครัวหวังไพสิฐ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหวังไพสิฐ ได้แก่ เรือ่ งการเดินทาง
เนื่องจากลูกต้องตื่นนอนเวลา ๐๔.๓๐ น. อาบน�้ำ  แต่งตัว ขึ้นรถตู้มาโรงเรียน
เวลา ๐๕.๓๐ น. ลูกสอบได้ล�ำดับที่ ๒๔-๒๕ จากจ�ำนวนนักเรียน ๒๕ คน จึงเกิด
ค�ำถามว่าลูกเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรทั้ง ๆ ที่ลูกเป็นคนเรียบร้อย ไม่เกเร ไม่ก้าวร้าว
แต่พอพ่อและแม่สอนไม่วา่ จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาภาษาไทย มักจะมีปญ
ั หา
กันแทบทุกครั้ง โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย พบว่าลูกอ่านไม่ได้ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน
จึงย้อนกลับมาพิจารณาพฤติกรรมของลูกเพือ่ ค้นหาความผิดปกติ พบว่าลูกไม่ชอบ
เรียนหนังสือ ปฏิเสธการเรียนรู้ มีลักษณะดื้อเงียบ ในที่สุดต้องน�ำลูกออกจาก
ระบบโรงเรียนมาจัดการศึกษาด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าลูกมีจดุ เด่นคือลูก
สามารถเข้ากับคนอื่น ๆ ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า หรือมากกว่า หรือ
ผู้ใหญ่ เขาสามารถเลี้ยงน้องได้ สามารถท�ำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ ชื่นชอบ
ด้านกีฬา  ฟันดาบ กระบี่ และกระบอง ครอบครัวต้องการให้ลูกมีความสุขในการเรียนรู้ มีประสบการณ์ด้านทักษะ
ชีวิตที่ดี สามารถด�ำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ และสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ ครอบครัวจึงได้มอบหมาย
ให้ผู้จัดการศึกษาคือ คุณนพธาร หวังไพสิฐ ปัจจุบันอายุ ๓๘ ปี วุฒิทางการศึกษาปริญญาโท อาชีพแม่บ้าน มีศักดิ์เป็นอา
ของเด็กชายนทกช หวังไพสิฐ เคยเรียนที่โรงเรียนพรประสาทวิทยา กรุงเทพฯ ระดับชั้น ป.๔ ได้ขออนุญาตจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ระดับชั้น ป.๕-๖ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันก�ำลังศึกษาชั้น ป.๖
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของครอบครัวบ้านเรียน“หวังไพสิฐ” เป็นผูด้ �ำเนินการจัดท�ำด้วยตนเอง
โดยศึกษาค้นคว้าและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายบ้านเรียนร่วมกับครอบครัวอื่น ๆ ที่จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ STEM อยู่ก่อนแล้วเป็นผู้ให้การแนะน�ำ  และน�ำมาปรับปรุงเป็นของตนเอง เป็นแผนการจัดการศึกษาแบบ
กลุม่ ประสบการณ์ มุง่ เน้นการจัดการเรียนรูท้ บี่ รู ณาการระหว่างการด�ำเนินวิถชี วี ติ จริง กับวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือที่เรียกว่า  STEM
เนื้อหาการเรียนรู้เป็นการผสมผสาน ตามความเหมาะสมเป็นแกนหลัก เน้นพัฒนาการของลูกในทุกมิติ รูปแบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดีย่ ว มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัวอืน่ ๆ
โดยมีเหตุผลเพือ่ ต้องการพัฒนาศักยภาพของลูกให้เต็มศักยภาพและตรงตามความต้องการของลูก มีการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยน�ำลูกไปเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มบ้านเรียนและครอบครัวอื่น ๆ ครอบครัวบ้านเรียน “หวังไพสิฐ” ก�ำหนดเป้าหมาย
ความส�ำเร็จและเน้นคุณภาพที่สอดคล้องกับพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของลูกเป็นหลัก
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การจัดการเรียนรู้ของครอบครัวเป็นแบบบูรณาการ การด�ำเนินชีวิตจริงผสมผสานร่วมกับ STEM (Science
Technology Engineering Mathematics) โดยใช้ Lego เป็นแกนในการจัดการเรียนรู้ เน้นกีฬาประเภท ฟันดาบ
ตามความต้องการของลูก ประสงค์จะเป็นนักกีฬาระดับชาติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ บิดา-มารดา 
เป็นผู้จัดการเรียนรู้ และมีการจัดหาหรือจ้างครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาสอนพิเศษ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง พ่อ แม่ และลูก การเรียนการสอนและ
กิจกรรมมุ่งเน้นไปที่พัฒนาการด้านต่าง ๆ ไม่เน้นเนื้อหาวิชาการมากนัก และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก
เครือข่ายบ้านเรียนที่มีการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ สนับสนุน ซึ่งกันและกันทั้งทาง
วิชาการและพัฒนาจุดเน้นเฉพาะของบ้านเรียนน�ำไปสู่การพัฒนาในทุกมิติตามความต้องการของครอบครัว การจัดการ
เรียนรู้ มีการก�ำหนดไว้ ๒ ช่วง คือช่วงแรก ๆ เป็นช่วงที่ค้นหาตัวตนของลูกให้พบ ครอบครัวค้นหาวิธีการจัดกิจกรรม
พัฒนาลูก เพื่อให้ลูกได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ตามความสนใจ การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมมุ่งให้ลูกมีความสุข
ในการเรียนรู้ มีการพาลูกไปพบกับเครือข่ายบ้านเรียน เช่น ครอบครัวบ้านเรียน “แม่อปุ๊ อิป๊ ” ครอบครัวบ้านเรียน “แม่สม้ ”
ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กัน ลูกมีอายุรุ่นเดียวกัน เรียนฟันดาบ เช่นเดียวกัน ส่วนลูกแม่ส้ม มีดีกรีเป็นแชมป์ทวนของประเทศไทย
ลูกเล่นและฝึกฝนกีฬาดังกล่าว จากการสังเกตพฤติกรรม แววตาของลูกพบว่าลูกมีความสุข สนุกสนาน กับการได้ฝึกฝน
ทักษะ การฟันดาบ มีความตั้งใจมาก ฝึกทุกวัน ไม่การบ่นหรือแสดงอาการเหนื่อย หรือเบื่อหน่าย เคยถามลูกว่าชอบกีฬา
ชนิดนีม้ ากไหม ลูกตอบว่าชอบมาก และจะฝึกฝนตนเองให้เป็นนักกีฬาฟันดาบระดับชาติ ช่วงทีส่ อง ครอบครัวมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้ การปฏิบัติตามกิจกรรมเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ลูกต้องท�ำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะท�ำกิจกรรมอื่นตามความสนใจได้ มีการน�ำลูก
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย กิจกรรมแค้มป์ และกิจกรรมตามความสนใจตามที่โค้ช และอาจารย์พิเศษเป็นผู้ก�ำหนด มีการ
แปะดาวให้กบั คุณภาพของกิจกรรมทุกกิจกรรมเพือ่ เป็นการเสริมแรงในทางจิตวิทยา ส�ำหรับวิชา คณิตศาสตร์พอ่ เป็นผูส้ อน
ด้วยตนเอง ส่วนวิชาอื่น ๆ จะเชิญผู้มีความรู้ ผู้มีความสามารถเฉพาะทางมาสอนเพิ่มเติมพิเศษ
สื่อ แหล่งเรียนรู้ การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน มีมุมต่าง ๆ มีตู้หนังสือ
ของพ่อแม่ (พ่อ-แม่ชอบอ่านหนังสือ) และตู้หนังสือของลูก ลูกก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเช่นเดียวกัน ที่มาของหนังสือ
ของลูกได้มาโดยพ่อ-แม่ จัดซือ้ ให้ และลูกซือ้ เอง ซือ้ ตามความต้องการของลูก ลูกสามารถอ่านหนังสือได้ทงั้ ทีม่ ภี าพประกอบ
และไม่มภี าพประกอบ หนังสือส่วนมากจะเป็นหนังสือการ์ตนู และทีอ่ า่ นจบล่าสุดคือ หนังสือเรือ่ งรามเกียรติ์ ฉบับการ์ตนู
พ่อ-แม่เห็นว่าลูกอ่านหนังสืออะไรก็ได้ขอให้ลูกอ่านก็พอใจ โต๊ะหนังสือ โต๊ะคอมพิวเตอร์โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ลูก
มีการน�ำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ มาใช้ประกอบ ในการศึกษาค้นคว้า การเผยแพร่และรวบรวมผลงาน ชิ้นงาน หลักฐาน
ร่องรอยการเรียนรูส้ ว่ นใหญ่เป็นภาพถ่ายหลักฐานการเข้าร่วมหรือการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ การน�ำผูเ้ รียนไปศึกษาเรียนรู้
จากญาติ กลุ่มบ้านเรียนในเครือข่าย สถานที่แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนรายงานผลการประเมินตนเอง ร่องรอยความส�ำเร็จ
ในการจัดการเรียนรูข้ องครอบครัว โดยจัดเก็บและแสดงไว้ใน Facebook และเป็นไฟล์ พร้อมทีจ่ ะเข้ารับการประเมินผล
การจัดการศึกษาจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครอบครัวมีการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดเวลา
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ลักษณะการประเมินเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างครอบครัวและส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใช้วิธีการสังเกต การสอบถาม การพิจารณาผลงาน มีการเก็บ หลักฐานร่องรองการประเมินและ
การพัฒนาไปแสดงจัดเก็บไว้ใน Face book
การประเมินการอ่าน จะให้ลกู เขียนสรุปจากเรือ่ งราวทีอ่ า่ นหรือวาดภาพประกอบ เก็บไว้เป็นหลักฐานร่องรอง
ของการอ่าน การประเมินด้านคณิตศาสตร์จะไม่ลงลึกถึงขั้น บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน แต่จะใช้การประเมินจากการ
ด�ำเนินชีวิตจริง โดยให้ลูกฝึกท�ำบัญชีรับ-จ่าย ให้เงินลูกเป็นก้อน ฝึกให้เขาบริหารเงินที่ได้รับ มีการจ่ายอะไรเท่าไร ก็ให้
ลงบัญชีในแถบรายจ่าย การใช้จ่ายเงินทุกครั้งต้องมีใบเสร็จ หากไม่มีใบเสร็จ ก็ให้ท�ำบันทึกรับรองการใช้เงิน แล้วให้น�ำ
ใบเสร็จหรือใบรับรองมาเบิก หากไม่มีทั้ง ๒ อย่างดังกล่าวก็จะถูก ตัดเงิน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ลูกได้รู้จักการบริหารจัดการ
เงินเป็น โดยครอบครัวไม่มีการก�ำหนดระยะเวลา ในการประเมิน แต่จะมีการประเมินทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
กิจกรรม มีการน�ำผลการประเมินมาพิจารณาสะท้อนคุณภาพของผลงานหรือผลการปฏิบัติกิจกรรม หากพบสิ่งที่
ยังไม่พงึ พอใจก็จะมาร่วมกันวางแผน ก�ำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาทุกครัง้ นอกจากนัน้ ครอบครัวได้มกี ารจัดท�ำ
เอกสาร และวีดโิ อ เพือ่ รายงานการผลการด�ำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผลการจัดการเรียนการสอน ตามค�ำแนะน�ำ
ของเขตพื้นที่การศึกษา  อนึ่ง ครอบครัวรู้สึกประทับใจในวิธีการประเมินของคณะกรรมการจากส�ำนักงานเขตพื้นที่
ที่สามารถวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครอบครัวซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มประสบการณ์ สามารถ
ดึงหรือประเมินค่าศักยภาพของผู้เรียนเป็นคุณภาพ ตัดสินให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ ผ่านการประเมินเลื่อนระดับชั้นได้
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ไม่ต้องการให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่ประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบ
๘ กลุม่ สาระ ซึง่ ข้อเท็จจริงบ้านเรียนจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ประสบการณ์ ดังนัน้ การประเมินของเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาจึงควรน�ำเอาหลักฐานร่องรอยที่เป็น ผลงาน เอกสาร ภาพถ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติม มาวิเคราะห์เป็นคุณภาพ
ของการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียน สามารถตัดสินผู้เรียน
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๔๕ ครอบครัวเพ้นท์ฟ้า
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คุณพ่อณัฐพร และคุณแม่ราตรี ชาญชุติวาณิช ได้จัดท�ำ
แผนการจัดการศึกษาด้วยตนเองและมีการร่วมกับครอบครัวอืน่ ๆ ทีจ่ ดั
อยูก่ อ่ นแล้วเป็นผูใ้ ห้การแนะน�ำในการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา จาก
นั้นก็ได้ด�ำเนินการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในลักษณะการจัด
เวลาเรียนเป็นช่วงชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปัจจุบนั น้องเพ้นท์ฟา้ มีอายุ ๑๑ ปี อยูช่ นั้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ น้องเพ้นท์
ฟ้าเป็นเด็กปกติ ทีม่ คี วามสนใจ ความถนัดและมีความสามารถพิเศษ
ด้านงานศิลปะ
สิ่งที่เป็นความคาดหวังของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของน้องเพ้นท์ฟ้า  น้องเคยเรียนระบบโรงเรียน
ในระดับชัน้ อนุบาล ๒ แต่ดว้ ยผูป้ กครองมีความรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบ
กับรัฐเปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบครัวจึงเลือกที่จะจัดการศึกษาเอง เพื่อต้องการ
ปลูกฝังให้น้องมีทักษะในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ และอีกประการหนึ่งพ่อแม่มีความ
สามารถและมีประสบการณ์ด้านงานศิลปะ ซึ่งตรงกับความถนัด ความต้องการของลูก และเชื่อว่าสถานศึกษาในสังกัด
ของรัฐ ครูในโรงเรียนไม่เข้าใจและสามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกได้
การจัดการเรียนการสอนคุณพ่อได้ลาออกจากงานประจ�ำเพื่อมาจัดการเรียนรู้ให้ลูกมีวิธีการจัดการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตอบสนองตามความสนใจของผูเ้ รียนโดยเฉพาะมุง่ เน้นงานด้านศิลปะ ตัง้ แต่ ๔ ขวบครึง่
คุณพ่อไม่ได้ก�ำหนดเวลาหรือตารางเรียนตายตัว แต่กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ตามความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียน ในรายวิชาทีต่ อ้ งการเน้นเป็นพิเศษลักษณะฝึกฝนทักษะด้านศิลปะส�ำหรับ
ผู้แนะน�ำ  ให้ค�ำปรึกษาในการพัฒนาทักษะได้แก่คุณพ่อ ส่วนการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้เรียนต้องการ ผู้จัด (บิดา)
จะเป็นผูไ้ ปศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ แล้วน�ำมาแลกเปลีย่ นขยายผลให้แก่ลกู เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับระหว่างบิดากับผู้เรียน มีการน�ำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สถานที่แหล่งเรียนรู้ มาใช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมชิ้นงาน ผลงาน ภาพถ่าย ตลอดจนผลการประเมินความส�ำเร็จในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ครอบครัว
มีการน�ำผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้จากญาติ กลุ่มบ้านเรียนในเครือข่าย การร่วมกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน มีการพาผู้เรียนไปศึกษาตามแหล่งเรียนตามที่ผู้เรียนสนใจ
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ครอบครัวมีการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดเวลาในระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธี
การสังเกต การสอบถาม การพิจารณาผลงาน การประเมินมีลกั ษณะร่วมกันระหว่างบิดา (ผูจ้ ดั ) กับผูเ้ รียน (ลูก) มีการน�ำ
หลักฐานร่องรองการประเมินและการพัฒนาไปแสดงจัดเก็บไว้ในหน้า Face book “paintfachan” และ Studio Art
ทั้งนี้ครอบครัว “เพ้นท์ฟ้า” ยังไม่ได้รับการประเมินจากเขตพื้นที่ แต่คุณพ่อบอกว่าจะเชิญให้เขตพื้นที่มา
ท�ำการประเมินครอบครัวในระหว่างการจัดงาน Open house ของกลุ่มครอบครัว ILS (innovative Learning Space)
ก�ำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานไทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการน�ำผลงานของผูเ้ รียน
มาจัดแสดงและน�ำเสนอต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ครอบครัวต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมการสะท้อนผลการพัฒนา
จากผลงานและสภาพที่แท้จริง
ครอบครัว ไม่ได้ทดสอบ NT/O-NET เหตุผลเพราะไม่ได้รบั ข่าวสาร จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และพบว่าครอบครัว
โดยบิดาซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาไม่ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน
ครอบครัวยังไม่มีการจัดท�ำเอกสารเพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา  อุปสรรค และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในรอบปีการศึกษา ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
น้อง “เพ้นท์ฟ้า” มีความสามารถขั้น “ศิลปิน” มีการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ อีกทั้งยังได้รับกาส่งเสริม
สนับสนุนจากสถานประกอบการ “ห้างริเวอร์ซิตี้” ให้ใช้พื้นที่ของห้าง ห้องที่ ๒๕๒ ส�ำหรับใช้ในการแสดงผลงาน
ความส�ำเร็จ โดยจัดเป็นห้อง Studio Art ส�ำหรับวาดภาพเสมือนจริง ตามความต้องการของลูกค้าหรือผูท้ สี่ นใจ มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ผ่านทางการเผยแพร่และแสดงผลงาน ให้ผู้สนใจเข้ารับชม ณ Studio & Art
ห้างริเวอร์ซิตี้ ห้อง ๒๕๒ เป้าหมายครอบครัวคือต้องการให้น้องเป็นศิลปิน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวาดภาพ
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๔๖ ครอบครัวเอิ๊ก-อ๊าก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คุณพ่อรพี ปัญญาบารมี และคุณแม่วัสสาวดี วัฒนสุวรรณ ได้รับการ
อนุญาตจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพือ่ จัดการศึกษา
โดยครอบครัวจ�ำนวน ๒ คน คนที่ ๑ ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กบั
น้องภูมิรพีปัญญาบารมี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปัจจุบันก�ำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ น้องมีความถนัดด้านดนตรี
(เปียโน) ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ส่วนคนที่ ๒ น้องนภัสรพี ปัญญาบารมี ขอในระดับ
ชั้น ป.๑ ถึง ป.๖ ปัจจุบันน้องก�ำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ น้องมี
ความถนัดด้านด้านดนตรี (ไวโอลิน) ชอบศึกษาเรื่องของ “ฉลาม”
มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของบ้านเรียน “เอิ๊ก-อ๊าก”
มาจากความผิดหวังของการจัดการศึกษาในระบบ ลูกเกิดภาวะถอดใจ ไม่อยากไป
โรงเรียน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากผลประเมินการว่ายน�้ำของลูกไม่ผ่าน ๓ ด้าน และ
เมื่อถามคุณครูว่าคุณครูอธิบายได้ไหมว่า  ลูกไม่ผ่านการประเมินอะไร อย่างไรบ้าง ก็ไม่ได้รับค�ำตอบทั้งจากคุณครูและ
ผูบ้ ริหาร ทัง้ ๆ ทีล่ กู มีความสามารถท�ำอะไรต่อมิอะไรได้หลายอย่าง ว่ายนำ�้ ได้ ตีกลองได้ แต่หลังจากได้รบั ผลการประเมิน
ว่าว่ายน�้ำไม่ผ่านในครั้งนั้นลูกขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่อยากไปโรงเรียน ปฏิเสธการตัดสินใจจากผู้ใหญ่ ขณะเดียวกัน
คุณแม่ได้รับค�ำแนะน�ำจากนักจิตวิทยาว่าศักยภาพของคุณแม่น่าจะสามารถจัดการศึกษาแบบ Home School ได้
และแนะน�ำให้ลองไปศึกษาแนวทางวิธีการจัดการศึกษาจากเอกสารของแม่ส้ม และจากเอกสารของอาจารย์วิศิษฐ์
วังวิญญู ในขณะเดียวกันคุณแม่ซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะการแสดงละคร คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนละคร การสร้างจินตนาการในอุดมคติ มาใช้ในการจัดการศึกษาให้กับลูก ในที่สุด
จึงตัดสินใจจัดการศึกษา ในรูปแบบครอบครัวเดีย่ ว บางครัง้ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัวอืน่ ๆ
และปัจจุบนั มีการรวมตัวกันระหว่างกลุม่ บ้านเรียนในกรุงเทพฯ ภายใต้ชอื่ กลุม่ ILS (Innovation Learning Space)
จุดมุง่ หมายประการแรกของครอบครัว “เอิก๊ -อ๊าก” คือ ต้องการค้นหาศักยภาพในตัวตนของลูก ต้องการให้ลกู
พึง่ ตนเองได้ ลูกไม่ควรถูกเลีย้ งตลอดเวลา ลูกต้องท�ำอะไรได้ดว้ ยตนเอง ลูกต้องได้รบั การฝึกฝนทักษะชีวติ สามารถท�ำงาน
บ้านทุกอย่างได้ สามารถบริหารจัดการเรือ่ งเวลาให้เป็น สามารถบริหารจัดการเรือ่ งเงินและการบริหารจัดการเรือ่ งคนได้
ในอนาคต ประการที่สอง คือการค้นหาศักยภาพพิเศษของลูกตามพหุปัญญา เช่น มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา 
ประการที่สามต้องการให้ลูกมีความสามารถในการ อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คิดเลขเป็น (เน้นคณิตศาสตร์) สามารถ
สือ่ สาร ไม่ใช่แค่การพูดจะมีเรือ่ งเข้าใจความหมายในเรือ่ งทีพ่ ดู รู้ เข้าใจ ในหลักการทางภาษาและสามารถการใช้ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
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ครอบครัวเป็นผู้จัดท�ำแผนการจัดการศึกษาด้วยตนเอง ลักษณะของแผนการจัดการศึกษาเป็นแบบ
“กลุม่ ประสบการณ์” ทีเ่ น้นให้ลกู สามารถมีทกั ษะชีวติ สามารถพึง่ ตนเอง ท�ำงานเป็นทุกอย่างเน้นคุณภาพ เน้นพัฒนาการ
ของลูกทีเ่ กิดขึน้ ตามสถานการณ์ ธรรมชาติของเด็กซึมซับประสบการณ์ของครอบครัว ต้องการให้ลกู ได้มโี อกาสในการเรียนรู้
ต้องการให้ลกู ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับนาฬิกาชีวติ ทีเ่ ราต้องอยูก่ บั คน จึงจ�ำเป็นทีล่ กู ต้องรูจ้ กั การบริหารเวลา การบริหารคนและ
การบริหารเงินได้อย่างมีคุณภาพ ครอบครัวจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายประกอบด้วย การเรียนรู้กับ พ่อ-แม่
โดยพ่อ-แม่ เป็นผู้สอนลูกด้วยตนเอง เรียนรู้กับวิถีการด�ำเนินชีวิตที่บ้านญาติ เรียนรู้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รู้
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาทีค่ รอบครัวพิจารณาเห็นชอบ การเรียนรูท้ เี่ กิดจากการปฏิบตั หิ รือลงมือท�ำ การเรียนรูจ้ ากการ
แสดงละคร บทบาทสมติ การเรียนรูก้ บั กลุม่ บ้านเรียนด้วยกัน การเรียนด้วยการเข้าถึงสถานทีแ่ หล่งเรียนรูต้ ามความสนใจ
การเรียนรู้กับ พ่อ-แม่ การอยู่ร่วมกันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ตลอดเวลา เป็นการซึมซับ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
วิถีการด�ำเนินชีวิตของ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย จึงเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ซึมซับความคิด ความมี
วินัย จากแบบอย่างที่ดี การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น การใช้ กริยาวาจา มารยาท การปฏิบัติตน สุภาพอ่อนน้อม
พ่อ-แม่ ท�ำเป็นแบบอย่างให้ลูก และอีกประการหนึ่งด้านการสื่อสาร และภาษา  ครอบครัวของสามี ซึ่งเป็น ปู่-ย่า 
ของน้องภูมริ พี และ น้องนภัสรพี เป็นคนจีน การสือ่ สารพูดคุยในบ้านใช้ภาษาจีน พ่อ-แม่จงึ ให้ลกู เรียนภาษาจีนกับ ปู-่ ย่า 
จนสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ นอกจากนั้นยังพบว่ามีการน�ำลูกไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณี ต่าง ๆ
ของกลุม่ ญาติพนี่ อ้ งเพือ่ นบ้าน เป็นการเรียนรูท้ เี่ กิดจากวิถชี วี ติ จริงของครอบครัว พ่อ-แม่จะเป็นผูส้ งั เกตพฤติกรรมของลูก
ตลอดเวลา  บางครั้งก็มีบ้างที่เป็นพฤติกรรมที่ลูกแสดงออกไม่เหมาะสม แต่ความไม่เหมาะสมนี้ก็สามารถสร้างการ
เรียนรู้ให้ลูกได้ ปลูกฝังให้ลูกได้คิดวิเคราะห์หาเหตุและผล ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อธิบายด้วยเหตุและผลบางครั้ง
ลูกมีค�ำถามทีอ่ ยากรู้ พ่อ-แม่-ลูก ก็ไปสืบค้น ค้นหาค�ำอธิบายตอบค�ำถามของลูกร่วมกัน พ่อ-แม่และลูกเกิดความรูไ้ ปด้วย
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก
การเรียนรู้กับบุคคลภายนอกมีการศึกษา ค้นหา  คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครอบครัวจะเชิญครูที่เก่งคณิตศาสตร์ ที่สามารถสอนให้ลูกมีความคิดนอกกรอบ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของลูก สามารถสร้างแรงจูงใจ หากิจกรรมให้ลูกมีความสนุกสนาน อยากรู้
อยากเรียน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ครอบครัว (พ่อ-แม่) มีการสร้างเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน ประการแรก
งานหรือกิจกรรมที่ลูกได้รับมอบหมายจาก พ่อ-แม่ หรือครูผู้สอน ลูกต้องท�ำงานนั้น ๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพ
ตามเงื่อนไขเวลาที่ก�ำหนด และครอบครัวเชื่อว่างานหรือกิจกรรมใด ๆ ส�ำเร็จลงได้ก็ด้วยทักษะ ฝีมือ และทักษะ ฝีมือ
จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีการฝึกฝน หรือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนหรือปฏิบัติให้มาก ๆ ดังนั้นถ้าต้องการให้
ลูกเก่งเรื่องใดก็ตาม จึงจ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหรือฝึกฝนเรื่องนั้น ๆ เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามในการใช้ระยะเวลา
ในการฝึกฝนลูกต้องค�ำนึงถึงความต้องการ และวุฒิภาวะของลูกด้วย และอีกประการหนึ่งครอบครัวมีการปลูกฝัง
การปฏิบัติ หรือการท�ำงาน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน งานแต่ละอย่างจะมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่จะมีส่วนที่คล้ายกัน
ก็คือก่อนที่จะลงมือปฏิบัติต้องมีการคิด วิเคราะห์และวางแผน ก�ำหนดขั้นตอน วิธีการท�ำงาน อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการเรื่องเวลา ต้องแบ่งขั้นตอนให้ชัดเจน ต้องให้งานนั้น ๆ ที่ได้รับมอบหมายส�ำเร็จทันเวลาตามก�ำหนด
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การเรียนรู้จากการแสดงละครเวที บทบาทสมติ พบว่าการน�ำละครเวทีมาใช้ในการคิด ล�ำดับขั้นตอนในการ
น�ำเสนอ การผูกเรื่องราว การคิดเชิงจินตนาการ การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจในเรื่องราวที่ลูกและผู้เรียนคิด ท�ำ เข้าใจ
การจัดการเรียนรูจ้ ากกลุม่ บ้านเรียน ครอบครัวมีการเรียนรูศ้ ลิ ปะการต่อสูด้ ว้ ย “ทวน” กับบ้านแม่โอ๋ เนือ่ งจาก
ลูกแม่โอ๋เป็นแชมป์ “ทวน” แห่งประเทศไทย การเรียนศิลปะการต่อสู้ด้วย กระบี่ กระบอง กับบ้านเรียนแม่ส้ม บ้านเรียน
แม่นิ่ม ลูกแม่นิ่มเป็นนักกีฬา  “กระบี่กระบอง” ซึ่งเป็นโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวของไทย นอกจากนั้น
ครอบครัวบ้านเรียนแต่ละบ้านมีการร่วมกลุ่มกันพาลูก ๆ ผู้เรียนไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของทางราชการ เอกชน
สถานประกอบการ การจัดกิจกรรมให้ลกู ๆ ได้พบปะ พูดคุย สือ่ สาร มีการฝึกการปรุงอาหารท�ำกับข้าว การเล่นกีฬา และ
จากการสังเกตพบว่า เมื่อเด็ก ๆ มาพบเจอกันมีการปรับพฤติกรรมเข้าหากัน มีการแบ่งปันของกิน ของเล่น เล่นของเล่น
ร่วมกันการแสดงของเด็กพบว่ามีความร่าเริง แจ่มใส สนุกสนาน
การเรียนรู้ด้วยการเข้าถึงสถานที่แหล่งเรียนรู้ตามความสนใจของลูก ครอบครัวมีการจัดกิจกรรมการเดินป่า
การดูนก การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ของลูก ทั้งนอกบ้านและในบ้าน ภายนอก
บ้านจัดให้มีสนามหญ้าส�ำหรับให้ลูกได้วิ่งเล่น ออกก�ำลังกาย ส่วนภายในบ้าน ห้องท�ำงานของแม่จะมีโต๊ะท�ำงานของแม่
โต๊ะเรียนของลูกทั้ง ๒ คน เปียโน บริเวณข้างฝาผนังของบ้านจัดให้มีตู้หนังสือ มุมหนังสือ และมุมเก็บสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมงาน รูปภาพในการด�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่องรอย เอกสาร หลักฐานแสดงผลการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของครอบครัว บ้านเรียน “เอิ๊ก-อ๊าก” พบว่ามีการประเมินความรู้ ความ
สามารถของลูกทั้ง ๒ คน ประเด็นหรือด้านที่ประเมินประกอบด้วย ด้านความสามารถหรือทักษะด้านดนตรี “เปียโน”
ของลูกคนแรก และ “ไวโอลิน” ของลูกคนเล็ก และการประเมินด้านการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมการประเมิน
ด้านการเรียนรู้ ใช้วิธีประเมินตามสภาพจริง ลักษณะการประเมินเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา และประเมิน
โดยครอบครัว มีการประเมินชิน้ งาน ผลงาน แบบฝึก การสังเกตสีหน้า แววตา ปฏิกริ ยิ าของลูกในระหว่างปฏิบตั กิ จิ กรรม
ต่าง ๆ ซึ่งบางครั้ง กิจกรรม ผลงาน ชิ้นงาน มีคุณภาพไม่เป็นที่พึงพอใจ พ่อแม่และลูกจะร่วมกันวิภาค วิจารณ์ พูดคุย
กันถึงสาเหตุของปัญหาที่ไม่สามารถท�ำให้ผลงาน ชิ้นงานเป็นที่พึงพอใจ สร้างข้อตกลงหาทางออกและแนวปฏิบัติในการ
ปรับปรุงให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เช่น จากการสังเกตพฤติกรรมของลูกในระหว่างปฏิบตั กิ จิ กรรม พบว่าลูกใช้ กริยา วาจา 
ไม่สภุ าพหยาบคาย หลายครัง้ แม่กจ็ ะถามลูกทันทีวา่ ท�ำไม เกิดอะไรขึน้ รูไ้ หมว่าสิง่ ทีพ่ ดู ค�ำหยาบคายนัน้ ๆ มีความหมาย
ว่าอย่างไร และให้ลูกบอกด้วยว่าจะแก้ไขปรับปรุง แม่จดบันทึกสร้างข้อตกลงร่วมกัน ในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น แต่ถ้า
มองอีกมิติหนึ่งในสิ่งที่ค้นพบข้อบกพร่องของลูก หรือการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมของลูกนั้นเป็นความจริงของชีวิตมนุษย์
ที่มี ๒ ด้านเสมอ แม่จะสอนลูกให้คิดเสมอว่า  ผลจากการกระท�ำ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเรานั้น ไปกระทบ
ความรู้สึก กระทบจิตใจคนอื่นอย่างไร ให้ลูกใช้เหตุผลพิจารณาว่า ควรหรือไม่ควรอย่างไร
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การประเมินด้านทักษะการเล่นดนตรีของลูกทั้ง ๒ คน ลูกคนโตเล่นดนตรี “เปียโน” คนน้องเล่น “ไวโอลิน”
ส�ำหรับลูกคนโตมีความสามารถในการฟังดนตรีประกอบภาพยนตร์ เขาสามารถแกะตัวโน๊ตเสียงดนตรีประกอบภาพยนตร์
ด้วยตัวเองได้ เคยถามลูกว่า “ลูกมีความสามารถด้านดนตรีมากขนาดนีค้ ดิ ว่าอนาคตลูกอยากจะเป็นนักดนตรีอาชีพหรือไม่”
ลูกให้เหตุผลว่า และถามกลับคุณแม่กลับว่า “ท�ำไมต้องรีบเลือกอาชีพ เพราะลูกโตขึน้ ความคิด ความต้องการ การด�ำเนิน
ชีวติ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตอนนีต้ อบได้ค�ำเดียวว่า “อยากรวย” และกล่าวต่อว่า “การเล่นดนตรีมวี ตั ถุประสงค์หลายอย่าง
บางคนเล่นเพือ่ พักผ่อนหรือให้อารมณ์ผอ่ นคลาย บางคนมีศกั ยภาพมาก เล่นดนตรีเก่งมากก็สามารถประกอบเป็นอาชีพได้
แต่ส�ำหรับลูกไม่ต้องการเล่นตนตรีเป็นอาชีพ ไม่ต้องการเป็นครูสอนดนตรี แต่ต้องการเป็นคนเล่นดนตรี” ข้อค้นพบจาก
การที่ลูกชอบเล่นดนตรี ลูกมีการบริหารจัดการเรื่องเวลา เรื่องการฝึกฝนทักษะการเล่นทั้ง “เปียโน” ทั้ง “ไวโอลิน”
มีการวางแผนการซ้อม อย่างมีขั้นมีตอน มีการจัดท�ำตารางการเรียนหรือฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง มีการท�ำ
แบบฝึกหัด พัฒนาทักษะประสบการณ์ ด้วยตนเอง
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๔๗ ครอบครัวฟินิกซ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ครอบครัว“ฟินิกซ์”มีจุดมุ่งหมายต้องการให้ลูกเป็นอัจฉริยะ เนื่องจาก
ลูกมีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคภูมิแพ้ แพ้กลิ่นควันธูป เกสรดอกไม้ และโปรตีนจาก
นมวัว ส่งผลให้ผิวหนังตกสะเก็ดเป็นแผล เหี่ยวย่น เหมือนคนแก่และเน่า
จึงท�ำให้คดิ ได้ว่าถ้าจะให้ลกู ไปโรงเรียนน่าจะไม่เหมาะสม และอีกสาเหตุหนึง่ ก็คอื
ผูจ้ ดั การศึกษาได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการจัดการศึกษาแบบ Home School ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ท�ำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการศึกษาในระบบ ซึ่งผู้จัดเชื่อว่า
การจัดการศึกษาในระบบเป็นการจัดการศึกษาที่ละเมิดสิทธิ์เด็ก เด็กทุกคน
มีศักยภาพ แต่ศักยภาพของเด็กถูกละเมิด ถูกลิดรอน ลดลง และศักยภาพของเด็ก
จะหายไปในทีส่ ดุ ซึง่ การจัดการศึกษา การดูแลเด็กของการศึกษาในระบบไม่ได้เกิด
จากความรักทีแ่ ท้จริง แต่การดูแลดังกล่าวเกิดจากการกระท�ำตามหน้าที่ ทีม่ แี ต่การ
ข่มขู่ บังคับ ลงโทษ ดุ ตวาดเด็ก ผิดไปจากสิง่ ทีเ่ ด็กควรจะเป็นหรือได้รบั ผูจ้ ดั คิดว่า
วิธกี ารจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับเด็ก ทีส่ ามารถท�ำให้ศกั ยภาพของเด็กได้แสดงออกมาอย่างเต็มทีค่ อื วิธกี ารจัด
การศึกษาแบบ Home School จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ตัดสินใจและขออนุญาตจัดการศึกษา 
คุณพ่อไวยวุฒิ โวล์คเมอร์ และคุณแม่สกาวรัตน์ วงศ์มั่นกิจการ ประกอบอาชีพออร์แกร์ไนซ์และนักเขียน
ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้แก่
น้องศุภบงกช โวล์คเมอร์ ที่มีความถนัดด้านการร้องเพลง ดนตรี ท�ำอาหาร วาดภาพ ออกแบบ (ดีไซเนอร์) ถ่ายภาพ
และเขียนการ์ตูน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และในระดับชั้นอนุบาล ๒ ให้แก่น้องศุภณัฐ โวล์คเมอร์ ซึ่งมีความถนัด
ด้านการฟังเสียง และด้านดนตรี ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนการจัดการศึกษาครอบครัวเป็นผูจ้ ดั ท�ำด้วยตนเอง
โดยศึกษาและปรับเปลี่ยนประยุกต์จากแผนของบ้านเรียนเครือข่ายภาคเหนือน�ำมาปรับประยุคให้เหมาะสมเป็นของเรา 
ลักษณะของแผนการจัดการศึกษาเป็นแบบอิง ๘ กลุม่ สาระ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามความต้องการของเจ้าหน้าทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 
แต่เมื่อถึงเวลาจัดการเรียนการสอนจริง ครอบครัวสอนแบบกลุ่มประสบการณ์
ครอบครัวใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบ Coaching หรือการแนะน�ำ กระบวนการจัดการ
เรียนรูจ้ ะเป็นแบบผสมผสานการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง พ่อ-แม่ มีหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ลกู มีสอื่ ใช้ประกอบ
การเรียนรู้ สืบค้นคว้าหาความรู้ทาง Internet หนังสือ นอกจากนั้นครอบครัวได้เป็นสมาชิกห้องสมุดหนังสือใกล้บ้าน
การเรียนรู้จากองค์กร สมาคม โรงเรียน (คุณตาเป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และคุณน้าเป็นครู) ลูกเข้าร่วมกิจกรรม
กับทางโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันเด็ก มีการร่วมท�ำกิจกรรมกลุม่ ร่วมกับกลุม่ เพือ่ นครอบครัวบ้านเรียน (ปัจจุบนั มีการรวมกลุม่
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ระหว่างครอบครัวในสังกัด กรุงเทพฯ ชื่อกลุ่ม ILS : Innovation Learning Space พื้นที่ส�ำหรับนวัตกรรมการเรียนรู้
มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่กันชัดเจน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อลูกเกิดข้อสงสัย หรือสนใจอะไรบางอย่าง ลูกมีการ
จ�ำลองเหตุการณ์ และสืบค้นหาข้อมูลจาก Internet หนังสือ แบบพิมพ์ มาประกอบการอธิบาย ค้นหาค�ำตอบ
ด้วยตัวเอง ลูกสนใจต้มย�ำกุ้งคืออะไร มีความส�ำคัญอย่างไร ส่งผลกระทบอะไรต่อคนไทย แต่ละค�ำถามเกิดจากความ
ต้องการอยากรู้อยากทราบด้วยตัวเขาเอง ลูกสนใจแล้วสืบค้นหาข้อมูล เรื่องต้มย�ำกุ้ง ด้วยตัวเขาเอง ครอบครัวก็ไม่ได้
ก�ำหนดกฎเกณฑ์ หรือคาดหวังอะไรกับข้อสงสัยของลูก สุดท้ายลูกเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับมาด้วยตัวของเขาเอง อธิบาย
ได้ชัดเจนว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกัน บางครั้ง บางเรื่องการอธิบายตามความเข้าใจของลูกไม่ชัดเจน เราก็จะ
ร่วมกันพูดคุย สร้างข้อยุตดิ ว้ ยเหตุและผลร่วมกัน และนีก่ เ็ ป็นวิธกี ารเรียนรูอ้ กี วิธหี นึง่ ทีเ่ ป็นการเรียนรูท้ สี่ ร้างความรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้เพราะในระหว่างพูดคุย หรือค้นคว้า พ่อ-แม่ก็เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ไปด้วย
การเรียนรูจ้ ากการท�ำโครงการ พ่อ-แม่-ลูก ช่วยกันจัดท�ำและเขียนโครงการ วางแผนก�ำหนดกิจกรรม ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถ ค่าอาหาร สร้างข้อตกลงร่วมกัน ก่อนเดินทางต้องศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ
ให้รู้เข้าใจอย่างชัดเจนด้วยตัวเอง โดยการสอบถามผู้รู้ ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ทาง Internet (Google)
แล้วตัง้ เป้าหมาย ความคาดหวัง ไปแล้วจะได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์อะไรบ้าง กลับมาแล้วต้องเขียนเอกสารรายงาน
เกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความรู้ เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่อย่างไร เปรียบเทียบก่อน-หลังไป ว่าได้อะไร
จากการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ น�ำไปใช้กับชีวิตอย่างไร พ่อ-แม่-ลูก จะพูด
คุยชีแ้ จงแสดงเหตุผล วิภาคในเรือ่ งทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยกันทุกครัง้ จนเกิดเป็นวิธกี ารเรียนรู้ เป็นการเรียนรูร้ ว่ มกันตามสถานการณ์
ครอบครัวใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายด้วยการท�ำแบบทดสอบ ในช่วงที่จัดการเรียนการสอนมีบางช่วง
ที่น�ำแบบทดสอบประเภท ก ข ค ง ให้ลูกท�ำด้วยทั้งเพื่อชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ลูกจะเรียนแบบ Home School ก็สามารถ
ท�ำข้อสอบประเภทนี้ได้ นอกจากนั้นยังเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวเนื้อหา  ประสบการณ์ที่ลูกเรียนด้วยว่า
มีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด แต่ครอบครัวปฏิเสธแบบทดสอบที่เจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่น�ำมาทดสอบ เนื่องจาก
เป็นข้อสอบทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ไม่ครอบคลุมและไม่สะท้อน ความรู้ กระบวนการและเจตคติ ไม่เหมือนกับแบบทดสอบทีน่ �ำ
มาจากข้อสอบกลาง การประเมินด้วยการสัมภาษณ์ โดยน�ำประเด็น รายการจากแฟ้มสะสมผลงาน (Port folio) มาเป็น
ประเด็นค�ำถาม ทีม่ า ทีไ่ ป วิธกี ารขัน้ ตอน ทีม่ าของความส�ำเร็จของชิน้ งาน การประเมินจากชิน้ งาน ผลงาน ลูกจะมีผลงาน
การดีไซด์ชุดตุ๊กตา การร้อยลูกปัด การท�ำขนม การท�ำกับข้าว
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลประกอบด้วย แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม ผลงาน ชิ้นงาน
การใช้แบบทดสอบ โดยน�ำแบบทดสอบมาจากส่วนกลาง ข้อไหนครอบครัวไม่เห็นด้วยก็จะตัดออก และสร้างแบบทดสอบ
ขึ้นมาใหม่ และมีการเก็บสะสมผลงานหลังการปฏิบัติกิจกรรม เป็นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น ลูกไปเล่นดนตรี
ไปร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที ครอบครัวก็จะมีการบันทึกภาพไว้ ทุกกิจกรรมที่ลูกท�ำส�ำเร็จแล้ว ก็จะให้ลูกจัดท�ำ
เป็นเอกสารรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง
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๔๘ ครอบครัวสิริอภิสิทธิ์
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ครอบครัว “สิรอิ ภิสทิ ธิ”์ มีคณ
ุ พ่อว่าที่ ร.ต.จาตุภทั ร์ สิรอิ ภิสทิ ธิ์
คุ ณ แม่ น.ส.ธั ญ พร ทองธรรมชาติ ปั จ จุ บั น อายุ ๔๔ ปี วุ ฒิ ท าง
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพแม่บ้าน ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว จ�ำนวน ๑ คน เด็กชาย พัทธนันท์ สิริอภิสิทธิ์ เคยเรียนที่
โรงเรียนคริสต์เตียน จังหวัดชลบุรี ชั้น ป.๓ ได้ขออนุญาตจัดการศึกษา
โดยครอบครัวตั้งแต่ชั้น ป.๔-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
ปัจจุบนั ศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑  (การศึกษาทางไกล สังกัด กศน.)
ลูกมีสุขภาพไม่แข็งแรงมีอาการชัก เป็นโรคเลือด Gsix TB
และแม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการศึกษาในระบบ แม่กล่าวว่า  “ก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียน ลูกเป็นเด็กช่างสังเกต ชอบคิดและ
มีจินตนาการ” โดยสังเกตได้จากที่ลูกสามารถประกอบชุด Lego ดัดแปลงเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องดูแบบ
หรือ Module แต่พอน�ำลูกเข้าโรงเรียน ทุกอย่างก็หายไปหมด เพราะการศึกษาในระบบ เด็กไม่ต้องคิด ไม่ต้องสังเกต
อะไร ต้องท่องให้ได้ ต้องเขียนให้ได้ ต้องจ�ำให้ได้ ต้องท�ำให้ได้ตามที่ครูสั่งหรือบอกเท่านั้น ครูให้เขียนวงกลมก็ต้อง
เป็นวงกลม จะเบี้ยว ๆ ไม่ได้ เขียนหนังสือก็ต้องให้ตรง ไม่ให้โย้ไปเย้มา ลูกรู้สึกว่าท�ำอะไรก็แล้วแต่ มีแต่ความไม่ถูกอยู่มาก
นี่แหละคือสาเหตุที่ให้คิดว่าการจัดการเรียนการสอนในระบบเป็นต้นเหตุ ที่ท�ำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในตัวลูกหายไป
ช่วงทีล่ กู เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ อยูโ่ รงเรียน คริสเตียน ลูกเรียนวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ ต้องตืน่ เวลา ๐๕.๓๐ น.
ถึงโรงเรียน ๐๗.๔๕ น. กลับถึงบ้าน ๑๘.๓๐ น. แม่นงั่ รอลูกทุกวัน มีความรูส้ กึ ว่าลูกเรียนหนักขึน้ เรือ่ ย ๆ พอขึน้ ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ ๓ ก็ย้ายลูกมาโรงเรียนใกล้บ้าน คิดว่าน่าจะดีขึ้น แต่กลับพบว่าลูกมีปัญหามากขึ้น นั่นคือลูกไม่สามารถปรับตัว
เข้ากับวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนใหม่ได้ เนื่องจากครูใช้วิธีจดบนกระดานด�ำแล้วให้นักเรียน
ลอกตาม ครูบอกกับแม่วา่ ลูกเรียนไม่ทนั เพือ่ น นัง่ เหม่อลอยเป็นประจ�ำ แม่จงึ ถามลูกว่า “เกิดอะไรขึน้ กับลูก” ลูกตอบว่า
“ลูกไม่ชอบเรียนหนังสือ เบื่อ ไม่ชอบวิธีสอนของครูที่ให้จดตามบนกระดานด�ำอย่างเดียว บ้างครั้งยังไม่ทันจดครูก็ลบ
ข้อความทีใ่ ห้จดไปแล้วทัง้ ทีย่ งั ลอกบนกระด�ำไม่เสร็จ เหตุทจี่ ดไม่ทนั ลูกอธิบายว่า ลูกต้องอ่านข้อความทีค่ รูให้จดให้เข้าใจ
ก่อนจึงจะจด นี่ก็เป็นเหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของบ้านเรียน “สิริอภิสิทธิ์”
เริม่ ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยค้นคว้า ศึกษาจากเอกสาร ตารา ประเภท
จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา ก็พบว่ามนุษย์มีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มากมายหลายวิธี การเรียนรู้ของเด็กในเรื่องภาษา
ควรเริ่มจากการฟัง การพูด การอ่านและเขียน ไม่ใช่มาจาการเขียน และการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมต้องเริ่มต้นที่บ้าน
หากไม่ใส่ใจวัยเด็กเขาจะเรียนรู้ ซึมซับ ผ่านจากเพื่อน ซึ่งครอบครัวจึงไม่รู้เลยว่าลูกซึมซับอะไรจากเพื่อน ลูกไปโรงเรียน
ทุกวัน แต่ไม่ชอบเรียนหนังสือ แต่ไปเพื่อต้องการพบเจอเพื่อน ๆ ต้องการขายของให้เพื่อน ๆ ไปโรงเรียนไม่ได้อะไร
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เพราะจดอะไรก็ไม่ทนั เรียนไม่ทนั เพือ่ น จึงตัดสินใจให้ลกู ออกนอกระบบ โดยมีจดุ มุง่ หมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ต้องการให้ลูกเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ สามารถน�ำความรู้ และ
ประสบการณ์ไปช่วยเหลือสังคมได้
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของบ้านเรียน “สิริอภิสิทธิ์” ผู้จัดท�ำด้วยตนเอง ลักษณะของ
แผนจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ กิจกรรมบูรณาการ กับ STEM โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี เนื่องจาก
ลูกมีประสบการณ์ ซึมซับ ความรู้ เกี่ยวกับ Program มาจากคุณพ่อ เนื่องจากคุณพ่อมีอาชีพเป็น Programmer
“ลู ก สนใจ Lego มาก่ อ น และพั ฒ นาขึ้ น มาเป็ น Computer Robot ปั จ จุ บั น เริ่ ม หั ด เขี ย น Program”
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นแบบครอบครัวเดีย่ ว มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุม่ ครอบครัว
อื่น ๆ โดยมีเหตุผลต้องการให้ลูกเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถน�ำความรู้ และประสบการณ์ไปช่วยเหลือสังคม
ได้ในอนาคต
การจัดการเรียนการสอน ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการเรียนรู้ คือพ่อ-แม่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง และมีการ
เรียนรูโ้ ดยการน�ำลูกเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับกลุม่ บ้านเรียน หลังจากทีล่ กู มีปญ
ั หากับการจัดการศึกษาในระบบ ครอบครัว
ไม่ได้ตงั้ ความอะไรหวังพิเศษ เพียงหวังให้ลกู เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม สามารถน�ำความรู้ และประสบการณ์ไปช่วยเหลือ
สังคมได้ในอนาคต
ปีแรกที่ออกจากการศึกษาในระบบ เรียกช่วงนี้ว่า  “ช่วงเยียวยา” เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของลูก ครอบครัวเรา
จะไม่พดู ถึงเรือ่ งการเรียนหรือเรือ่ งเกีย่ วกับวิชาการ ใด ๆ แต่ครอบครัวจะท�ำทุกอย่างตามทีล่ กู ต้องการหรือร้องขอ ประการแรก
คือการพาไปเที่ยว ท่องเที่ยวไปกับขบวนรถไฟ (ฟรี) พบว่าลูกตื่นเต้นกับการเดินทางโดยรถไฟ ได้สังเกตพบเห็น
สภาพบุคคลทีอ่ ยูบ่ นรถไฟ ริมทาง และภูมปิ ระเทศ ตืน่ เต้นกับการทีไ่ ด้สมั ผัสและพบเห็นด้วยตนเอง ความจริงแล้วการเรียนรู้
สามารถเกิดขึน้ ได้รอบด้านตลอดเวลา ซึง่ ในระหว่างเดินทาง เห็นสภาพความเป็นอยู่ การเดินชีวติ ประจ�ำวัน การประกอบ
อาชีพ การเรียนรู้แบบนี้เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ระเบิดจากภายในตัวผู้เรียนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มี
ความหมายยิง่ นัก การเรียนรูอ้ กี แบบหนึง่ ทีค่ รอบครัวด�ำเนินการจัดการเรียนรูใ้ ห้ลกู คือ การเรียนรูโ้ ดยทาง Online ใช้ชอ่ งทาง
Education.co ส�ำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ การเรียนรูท้ เี่ กิดจากการปฏิบตั จิ ริงเกิดจาก การเรียนรู้
การฝึกทักษะจากครูเฉพาะทางที่จ้างพิเศษ มาท�ำการสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพิเศษ หรือที่เรียกว่า  โปรแกรม
ภาษา C เพื่อส�ำหรับใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ (Robot) เริ่มจากการท�ำไฟกระพริบ เขียนเป็นภาษาของเขาขึ้นมาเองดูแล้ว
ยากมาก ในหุ่นยนต์ (Robot) จะมีวิชาอื่น ๆ แฝงรวมอยู่ด้วย เพราะต้องมีการออกแบบ มีการค�ำนวณหาพื้นที่วัดค่า
ออกมาเป็นตัวเลข ต้องสังเกตการณ์ท�ำงานของหุ่นยนต์ ให้เดินบนเส้นขาวและด�ำที่ก�ำหนด มีการทดลองซ�้ำ  ๆ บ่อย ๆ
หากพบปัญหาก็จะปรับแก้ไข ทั้งในส่วนที่เป็น Software และ Hardware ตัวเซนเซอร์ (censer) บางครั้ง ลูกจะถอด
แล้วถอดอีก ประกอบแล้วประกอบอีกทัง้ วัน กรณีหากพบปัญหาหนัก ๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ลกู ก็จะขอให้คณ
ุ พ่อช่วยเหลือ
จึงเกิดการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง
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สือ่ และแหล่งเรียนรู้ วิถกี ารเรียนรูข้ องครอบครัวเป็นแบบ “การเรียนรูร้ ว่ มกัน” ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ครอบครัว
เราไปค่ายกันบ่อย ไปหมู่บ้านพลัม แทบจะเดือนเว้นเดือน ครอบครัวเราท�ำสบู่ น�้ำยาซักผ้า  น�้ำยาล้างจานใช้เอง
บางครั้งพ่อ-แม่ท�ำ เป็นตัวอย่างให้ลูกดู ให้ลูกรู้และเข้าใจและว่าครอบครัวเราไม่ใช้ถุงพลาสติก ทุกครั้งที่ไปจ่ายตลาดจะ
ใช้ตะกร้า  การเรียนรู้ของบ้านมุ่งปลูกฝังให้ลูกปลูกจิตส�ำนึกจากข้างใน พ่อ-แม่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ท�ำไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร แต่ลูกรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ครอบครัวซึมซับมาจากแบบอย่าง จนเป็นธรรมชาติตัวตน
ของลูก ทั้งนี้สังเกตได้จากเวลาให้ลูกไปซื้อของลูกจะน�ำของที่ซื้อใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้ ไม่ใช้ถุงพลาสติก แม้กระทั้งเรื่อง
การรับประทานอาหาร บางครั้งครอบครัวเรารับประทานอาหารดีบ้าง ไม่ดีบ้าง มันคือความจริงของชีวิต พ่อ-แม่-ลูก
จะคุยกันว่าการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิง่ ส�ำคัญ ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร อาหารทีเ่ รารับประทาน
ควรต้องเลือกให้มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย ครอบครัวมีการก�ำหนดตารางไว้กว้าง ๆ ไม่มกี ารก�ำหนดรายละเอียด ได้แต่บอกว่า 
วันจันทร์ วันอังคาร ต้องท�ำอะไร ไม่มีการก�ำหนดเวลา บรรยากาศและ สิ่งแดล้อมของบ้าน ที่บ้านเป็นบ้านเก่า ๆ รก ๆ
มีชั้นวางหนังสือที่ท�ำเอง มีหนังสือมาก ส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ลูกชอบและซื้อมาด้วยตนเอง ลักษณะหนังสือจะเป็นชุด ๆ
บางครั้งลูกอ่านหนังสือจนไม่ยอมกินไม่ยอมนอน
การวัดและประเมินคุณภาพ ครอบครัวไม่ต้องการรับการประเมินแบบต้องท�ำข้อสอบ ครอบครัวจะประเมิน
ด้านจิตใจ และคุณธรรม เพราะครอบครัวต้องการให้ลกู เป็นคนดี ไม่ตอ้ งการให้ลกู เป็นคนเห็นแก่ตวั อย่าท�ำลายหรือท�ำให้
คนอื่นต้องเสียใจ อย่าท�ำให้คนอื่นและตนเองต้องเดือดร้อนด้วยการกระท�ำของตน หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงตัวตนว่า
ลูกได้เรียนรู้ได้แก่ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของลูกทุกกิจกรรม ลักษณะเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาลูก
แฟ้มสะสมงานของลูกทุกกิจกรรม (portfolio) ภาพถ่าย
ปัญหา ลูกเริ่มเป็นวัยรุ่น การดูแล การพูดคุย พฤติกรรมลูกจะเปลี่ยนไป พ่อ-แม่ ต้องใกล้ชิด หมั่นสังเกต
พฤติกรรมลูก ตรงนี้เป็นการเรียนรู้ของพ่อ-แม่ ที่ต้องศึกษาลูก
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๔๙ ครอบครัวละครมรดกใหม่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
คุณพบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร ครูผู้สอน และผู้ขับเคลื่อน
องค์กรบ้านเรียนละครมรดกใหม่ได้รับมอบหมายจากบิดา  มารดา 
ผู ้ ป กครองของเด็ ก ให้ เ ป็ น ผู ้ จั ด การศึ ก ษาแทนให้ จั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัวให้ผู้เรียน จ�ำนวน ๓๖ คน โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นการแสดง
ละครที่บูรณาการกับการเรียนรู้ร่วมกับ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อการประกอบอาชีพ สร้างสังคมที่มีบุคคลที่คิดเป็น มีทักษะและ
มีหริ โิ อตะปะ การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษา จัดท�ำขึน้ เอง มีแผนบูรณาการ
ของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีแผนฝึกด้านทักษะเป็นรายบุคคล
จะเน้นด้านฝึกทักษะทางการละคร หรือสาขาการแสดงเฉพาะด้าน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ค�ำแนะน�ำให้เป็นไป
ตามระบบ เพราะ “เชื่อว่าศาสตร์ทางการละคร รวมทุกศาสตร์ไว้ เพื่อการด�ำรงอยู่ เช่น ศิลปะ ดนตรี การจัดการ
สังคม เศรษฐกิจ และด้านจิตใจ สามารถพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ได้ ศาสตร์การละคร ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะ
จนเกิดความช�ำนาญแล้ว จะท�ำให้เกิดความปิติ ”
การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมร่วมกันในหลายครอบครัว โดยจัดเป็นรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และยังมีการเรียนรู้ทางการละครเฉพาะด้าน หรือตามสาขาวิชาเอกหรือเฉพาะด้าน
เช่น กวี การเขียนเรื่องสั้น การแสดงแขนงต่าง ๆ มีการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจหรือความถนัด ในศาสตร์
ของการละคร อย่างหลากหลาย เน้นความมีระเบียบวินัย การเอาจริงเอาจังกับการฝึกทักษะ ท�ำให้ผู้เรียนมีทักษะ
ประสบความส�ำเร็จเพือ่ การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ แต่ไม่ได้จดั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเหมือนกับการศึกษาในระบบ
โรงเรียน แต่มกี ารส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีห่ ลากหลาย เช่น เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงผลงานเปิดบ้านเรียนให้กบั
บุคคลภานอกหรือบ้านเรียนอืน่ ๆ ได้เรียนรูก้ จิ กรรมของบ้านเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ มีการระดมทุนเพือ่ จัดแสดงละคร
ในสถานที่และตามโอกาสต่าง ๆ ออกไปแสดงละครสะท้อนปัญหาในชุมชน มีเครือข่ายละครยามเช้า  กิจกรรม
ด้านการเกษตรของผูเ้ รียน กิจกรรมเพือ่ การด�ำรงชีวติ และกิจกรรมยามว่างทีผ่ เู้ รียนสนใจ จัดอบรมละครให้กบั นักเรียนในระบบ
โรงเรียน มีตารางการฝึกซ้อมด้านการละครและการแสดง ทีช่ ดั เจน มีตารางเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ป็นช่วงเวลา มีตาราง
กิจกรรมยามว่างของผูเ้ รียน สามารถตรวจสอบ ติดตามผูเ้ รียนได้วา่ ท�ำกิจกรรมอะไร มากน้อยเพียงใด มีการฝึกทักษะ
พิเศษทางการละครและการแสดง โดยชาวต่างชาติ ทั้งชาวยุโรปและอเมริกา ทั้งการมาฝึกสอนที่บ้านเรียนและส่งผู้เรียน
ไปศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ มีเครือข่ายการละครในโรงเรียนทีจ่ ัดการศึกษาในระบบ
ทัว่ ประเทศ เครือข่ายละครยามเช้าชุมชนละครเมืองเลย เครือข่ายด้านการละครและการแสดงกับบุคล องค์กรต่างประเทศ
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การเรียนการสอนมีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในบ้านเรียนที่เหมาะสม สถานที่กว้างขวาง มีความร่มรื่น
มีอาคารต่าง ๆ ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้ มีหนังสือจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่ได้จากการบริจาค อุปกรณ์การเรียนจะใช้
ไม่มาก ส่วนใหญ่บ้านเรียนจะจัดซื้อ จัดหามาเอง มีอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์ จ�ำนวนไม่มาก แต่เพียงพอกับ
การใช้ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ บ้านเรียนก�ำหนดกฎระเบียบห้ามผู้เรียนเล่นเฟสบุ๊ค การสื่อสารผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ห้ามถือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียน มีการเรียนรู้จากบุคคล ภูมิปัญญา ต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ดนตรีไทย นาฏศิลป์
และอื่น ๆ อย่างหลากหลาย ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่องรอยทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ วัดและประเมินผลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยบ้านเรียนเป็นผู้ประเมิน ๗๐% และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมิน ๓๐% ครอบครัว
ใช้วธิ กี ารประเมินตามสภาพจริง ส่วนส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประเมินด้านความรู้ ส่วนการประเมินทักษะเฉพาะ
เช่น การแสดง ดนตรีไทย ดนตรีสากล และทักษะอื่น ๆ ครอบครัวเป็นผู้ประเมิน ๑๐๐%
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นระบบเกรด (๘ ระดับ) เหมือนในระบบประเมิน
ในโรงเรียน โดยครอบครัวส่งผลการประเมินในส่วนที่ประเมินเอง ไปให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ท�ำการประเมิน
ตัดสินผลการเรียน ในส่วนของครอบครัวจะประเมินทักษะเฉพาะต่าง ๆ โดยให้ ผลการประเมินเป็น ผ่าน และไม่ผ่าน
มีก�ำหนดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ปีละครั้ง ครอบครัวประเมินเองและส่งผลการประเมินไปให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
ในสัดส่วนที่ก�ำหนด และผู้เรียนไปประเมินทดสอบด้านความรู้ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งมีการน�ำผลที่ได้
จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อนให้ผู้เรียนผลการประเมินสามารถแยกแยะคุณภาพและความสามารถ
ของผู้เรียนได้ โดยเฉพาะทักษะด้านการแสดง นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล สามารถน�ำผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ และ
ผลการประเมินยังพบว่าต้องพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน มีการจัดท�ำแฟ้มสะสม
ผลงานของผูเ้ รียน จัดท�ำคลิป วีดโี อ ทีแ่ สดงถึงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน มีการจัดท�ำรายงานผลการเรียน ส่งส�ำนักงาน
เขตพื้นที่
ความภาคภูมใิ จในการจัดการศึกษาของครอบครัว มีความมัน่ ใจในแนวทางการจัดการศึกษา พร้อมทีจ่ ะพัฒนา
ให้ดขี นึ้ ต่อไปอีก มีความคิดว่า เหมือนกับได้สร้างสิง่ ใหม่ขนึ้ มา แล้วจะเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกในยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ครอบครัวหรือส�ำนักงานเขตพื้นที่ใช้แนวทางการจัดการศึกษา  ในแนวทางนี้จะส่งผลถึงสังคมได้มากยังต่อพัฒนาผู้เรียน
ด้านภาษาให้มากขึ้น
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๕๐ ครอบครัวสายน�้ำ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
คุณพ่อไพศาล สูงกิจบูลย์ และคุณแม่พรรณพิมล จ�ำเนียร
ด�ำรงค์การ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนา 
อินทรวิเชียร เป็นผู้จัดการศึกษาแทนให้กับนางสาวสายน�้ำ  สูงกิจบูลย์
เพราะมีความเชื่อว่าการจัดการศึกษาเองจะท�ำให้ได้ใกล้ชิดกับลูก
สามารถปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดี มีคุณธรรม ได้เรียนตามความสนใจ
เรียนในสิง่ ทีช่ อบ สามารถน�ำความรูท้ เี่ รียนเพือ่ มุง่ สูอ่ าชีพทีล่ กู มีความ
สนใจ และมีความสุขกับการเรียนรู้ โดยมองเห็นว่าการเรียนรู้ในระบบ
นั้นเด็กเรียนมากเกินไป การเรียนการสอนไม่ตอบสนองความสนใจของ
ผูเ้ รียนทุกกลุม่ เนือ่ งจากผูเ้ รียนแต่ละคนมีความสนใจทีห่ ลากหลายและแตกต่างกัน ไม่สามารถน�ำความรูม้ าใช้ในชีวติ จริง
ประจ�ำวันได้ เพราะก่อนจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนเคยเรียนที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
การขออนุญาตจัดการศึกษา  ครอบครัวได้จัดท�ำแผนการจัดการศึกษาเอง โดยปรับปรุงตามที่ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแนะน�ำ จัดการเรียนรูเ้ ป็นรายวิชาใน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ มีจดุ มุง่ หมาย
ให้เด็กเรียนรู้และท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือบุคคลอื่น จากการศึกษาการใช้ชีวิตและวัฒนธรรม การเป็นอยู่
ที่แตกต่างจากครอบครัวของบ้านเรียนสายน�้ำ โดยได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ผู้เรียนก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
การจัดการเรียนการสอน มารดาและน้าของผู้เรียนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ โดยจัดจ้างครูพิเศษ มาสอน
ในบางวิชา เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และดนตรี เน้นการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขและสร้างประโยชน์ของส่วนรวม ผ่านโครงงาน
ของบ้านสายน�้ำ  ท�ำให้ผู้เรียนมีความรักและสนใจในงานที่จะท�ำ  มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และมีการพัฒนางาน
อย่างต่อเนือ่ ง การเรียนรูผ้ า่ นโครงงานท�ำให้ผเู้ รียนได้พบประสบการณ์และปัญหาใหม่ มีทกั ษะในการแก้ปญ
ั หา โครงงาน
ทีเ่ ป็นรูปธรรมของบ้านเรียนสายน�ำ 
้ ได้แก่ โครงงานร้านกาแฟและเบเกอรรี่ โครงงานปลูกผักไร้สาร โครงงานดนตรี เป็นต้น
ได้จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เช่น การส่งสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
การมีจิตอาสาช่วยเหลืองานวัด การไปแจกอาหารเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพราะเชื่อว่าเด็กควรมีเวลาท�ำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มหรือบุคคลอื่น เพื่อเป็นข้อคิดและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเอง การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่
การใช้จิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ และช่วยเหลือผู้อื่น
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การก�ำหนดตารางเรียนในแต่ละวัน ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ สามารถยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมใช้หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้สื่อคอมพิวเตอร์
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนให้ความสนใจ และเอกสารประกอบการเรียน ที่ครูผู้สอนจัดหามาให้ การจัดการ
เรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง และการฝึกทักษะความช�ำนาญเนื่องจากเป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการท�ำงาน เกี่ยวกับศิลปะ
เช่น การปั้นเซรามิค การวาดภาพ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรี และภาษาต่างประเทศ (จีน, อังกฤษ) มีครูและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาสอนทีบ่ า้ น ส่วนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ คหกรรม ผูเ้ รียนจะไปเรียนกับผูท้ มี่ คี วามสามารถด้านนีต้ ามทีส่ ถานทีต่ า่ ง ๆ
ครอบครัวจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย สถานศึกษาอื่น ๆ เป็นระยะ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม สัมมนาต่าง ๆ
การเข้าค่ายและท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบ้านเรียน กลุ่มหมู่บ้านเด็ก และสถานศึกษาปฐมโศก การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการท�ำงานได้ โดยจัดอุปกรณ์การเรียนให้อยู่ในสถานที่ท�ำงาน (ร้าน)
เพราะสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนและสิน้ ปีการศึกษาของในแต่ละระดับ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ วิชา ด้วยการทดสอบ วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตามสภาพจริง
ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ใบงาน โครงงาน ประเมินโดยตนเอง ครูผสู้ อน ผูป้ กครอง การตัดสินผลการเรียนเป็นระบบเกรด
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็น ผ่าน ไม่ผ่าน ได้น�ำผลการประเมินมาปรับปรุง
และวางแผนการเรียนการสอนในขั้นต่อไป มีร่องรอยที่เกิดจากการเรียนรู้ อย่างเด่นชัด พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในรอบปีการศึกษาให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความส�ำเร็จของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้านเรียนสายน�้ำ คือการที่ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
ชีวิต ค้นพบความสนใจและความถนัดของตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกเรียนและสามารถต่อยอดในอนาคตได้
และผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและการท�ำงาน สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยให้ข้อเสนอแนะส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องให้มกี ารนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของบ้านเรียนสายน�ำ้ อย่างต่อเนือ่ ง
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดการศึกษา ที่ถูกต้อง ชัดเจน
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๕๑ ครอบครัวสอาดพงษ์
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เหตุผล หรือมูลเหตุในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวสอาดพงษ์
เนื่องจากการจัดการศึกษาในระบบ ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ และทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ญี่ป่นุ เหตุผลเน้นตามความต้องการของผู้เรียนทีม่ ีความถนัดและความสนใจพิเศษ
ที่การศึกษาตามหลักในระบบไม่สามารถเข้าถึง และพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคล
ครอบครัวสอาดพงษ์ มีบิดาคือ นายวรวิทย์ สอาดพงษ์ มารดา นางสาวจิราพัชร จันทร์แก้ว
วุฒิการศึกษา  ค.บ. หลักสูตร อาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้จัดการศึกษาให้กับ
นางสาวอนิญดา สอาดพงษ์ และ นายเดชานนท์ สอาดพงษ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามความสนใจที่แตกต่างกัน เพื่อให้
ผูเ้ รียนรูอ้ ย่างอิสระมีความสุขและสร้างสรรค์ความรูต้ นเองอย่างอิสระ และสะท้อน
คิดตลอดเวลา  ผู้เรียนมีการพัฒนาจิตใจและความมั่นคงทางจิตใจในการด�ำรงอยู่
ในสังคมไทยและสังคมโลก ภายใต้กฎหมายและกฎทางศาสนาอย่างมีความสุข แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
มาจากความต้องการและการสะท้อนพฤติกรรมทางการเรียนของผูเ้ รียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน รูปแบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดแบบครอบครัวเดี่ยว แต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ
การจัดการเรียนรู้จัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ เช่นกลุ่มทักษะทางวิชาการ กลุ่มพัฒนาทักษะด้านอาชีพ กลุ่มประสบการณ์
ความสามารถพิ เ ศษ กลุ ่ ม ประสบการการเรี ย นรู ้ กั บ ครอบครั ว กลุ ่ ม ประสบการณ์ ด ้ า นกี ฬ า  (นางสาวอนั ญ ดา 
เป็นนักกีฬายูโด ของจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต ส�ำหรับนายอานนท์ พัฒนาโดยการเรียนกับโคชแบดมินตัน)
ด้านดนตรี (นายเดชานนท์ สามารถพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนอง จากการฟัง การเทียบเคียง สร้างโน้ตจากการฟังของตนเอง
ไม่ใช้ตัวโน้ต) ส�ำหรับนางสาวอนันดา เป็นนักดนตรีในสมัยเรียนในระบบ และเรียนรู้เพิ่มเติมกับอาจารย์ดนตรี เพิ่มเติม
ในเรื่องการเรียนกลองชุด กีต้า สามารถเล่นดนตรีไทยได้หลายประเภท เช่น ขิม กีตาร์ กลองชุด คอร์เนท ขลุ่ย
ด้านทักษะชีวิต ผู้เรียนได้รับมอบหมายความรับผิดชอบงานบ้าน ตามความถนัด และนิสัยส่วนบุคคล
ด้านอาชีพ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ำงานของครอบครัว ในการวางแผนตัดสินใจ และการปฏิบัติงานต่าง ๆ การจัด
การเรียนการสอน มารดาเป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ มีกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ ห้ลกู ตามความความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
จัดการเรียนรู้ ด้านวิชาการส�ำหรับนางสาวอนัญดาฯ ได้สนับสนุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีการตรวจสอบความรู้ด้วยการสนทนา  แลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็น ส�ำหรับนายเดชานันท์ ด้านวิชาการสอน
ด้านทักษะ ทางคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการ และโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ในการสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ในรูป
นามธรรม ด้านวิชาการครอบครัวได้รับความร่วมมือจากสถาบันราชภัฎภูเก็ตในการให้ลูกมีทักษะโดยใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์และได้รับค�ำปรึกษาหารือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย
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มีการสมัครเรียน Pre degree ของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษา  ส�ำหรับ
นางสาวอนันดา และการพัฒนาทางฟิสิก์ เคมี ชีวะของนายเดชา ครอบครัวมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นด้านจิตอาสา
ซึ่งเป็นแนวคิดของครอบครัว ในการจัดการและครอบครัวได้ท�ำกิจกรรมให้แก่โรงเรียน หรือชุมชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา  โดยเริ่มจัดกิจกรรมค่ายตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน การเข้าร่วมกิจกรรมกับนานาชาติของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ รัฐปีนังประเทศมาเลเซีย โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ประเทศไทย เป็นต้น
ผู้เรียนเป็นผู้ก�ำหนดการเรียนของตนเอง ตามความเหมาะสม ดังนี้ อนัญดาฯ จะก�ำหนดการเรียนรู้
เป็นรูปแบบ เดชานันท์ฯ จะจัดตามความสนใจในการเรียนรูต้ ามความต้องการใน แต่ละวัน ยกเว้นทีม่ กี ารร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
เคยมีในการพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมและมัธยม มีการเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว มีกิจกรรมของครอบครัวด้านอาชีพ
ด้านศาสนา กิจกรรมการประชุม และกิจกรรมโครงงานต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Open House ประวัติศาสตร์ภูเก็ต ชุมชน
ท้องถิ่น กิจกรรมค่ายอาสา เป็นวิทยากรประจ�ำฐานให้กับนักเรียน มีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบ้าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไว้ผู้เรียนได้ไปเรียนในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านและสถานที่
ทีล่ กู ได้เดินทางในประเทศ และประเทศในอาเซียน ลูกเป็นผูจ้ ดั สภาพแวดล้อมด้วยตัวเอง ส�ำหรับเดชานันท์ เน้นห้องปฏิบตั กิ าร
ในบ้ า นอย่ า งชั ด เจน มี ห ้ อ งประดิ ษ ฐ์ อ าวุ ธ ห้ อ งเล่ น คี บ อร์ ด ห้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ และห้ อ งส�ำหรั บ พั ฒ นาวิ ช าการ
ใช้สื่อ หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ สื่อทางไกล เทคโนโลยี เพื่อใช้ส�ำหรับการเรียนรู้ในทุกกลุ่มประสบการณ์ โดยเน้น
ผูเ้ รียนเลือกสรร น�ำมาใช้ดว้ ยตนเองโดยบิดา และมารดาเป็นผูส้ นับสนุนจัดหามาให้ตามความต้องการจ�ำเป็นในการจัดหา 
สือ่ ต่าง ๆ เตรียมไว้ให้ผเู้ รียน มีการเรียนรูจ้ ากสือ่ บุคคล ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชุมชน ท้องถิน่ และสถานทีต่ ่าง ๆ การเรียนรู้
สือ่ บุคคล ในโรงเรียนทีผ่ เู้ รียนทัง้ สองเรียนในระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเ้ รียนจะ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ตลอดจนการท�ำงานจิตอาสา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่องรอยทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ และ
ชิน้ งานของผูเ้ รียน การให้ผเู้ รียนร่วมสอบ Pre onet Pre GAT PAT เพือ่ วัดตัวเอง เทียบเคียงกับความต้องการของตนเอง
และสังคม บุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เป็นผูร้ ว่ มประเมิน ความก้าวหน้าและสติปญ
ั ญาการใช้การเรียนรูแ้ ละผลการเรียนรู้ ของ
Pre-degree มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มาเทียบเคียงร่วมประเมิน มารดามีการก�ำหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนและให้
ระดับคุณภาพของลูกด้วย ซึง่ บางกลุม่ ประสบการณ์ อาจจะแยกประเมิน ตามลักษณะพิเศษของกิจกรรม หรือรายวิชาย่อย ๆ
ตามลักษณะส�ำคัญ โดยก�ำหนดเกณฑ์และการแสดงออกของลูกโดยให้คุณภาพ ดังนี้ ๑) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจ
๒) ผูเ้ รียนสามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้ ๓) ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ได้ สังเคราะห์ได้ ๔) ผูเ้ รียนสามารถน�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ได้ตามการเรียนรู้ที่ได้มา  ประเมินกิจกรรมจิตอาสา  โดยการสังเกต ความรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นพืน้ ฐานของการด�ำรงชีวติ ของตนเองและครอบครัว สร้างและพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีกรอบเคร่า ๆ
แต่ขนึ้ อยูก่ บั ความพร้อมของลูก และการเทียบเคียงในระดับเดียวกัน มีการสะท้อนคิดตลอดเวลา ปรับปรุงตลอดเวลา มีการ
สะท้อนคิดทั้งมารดาและลูก มีการจัดท�ำแบบบันทึกการเรียนรู้ และน�ำมาพัฒนา  สังเคราะห์การเรียนรู้ ตามความถนัด
ของตนเอง เพือ่ การพัฒนาการเรียนรู้ ลูกมีแบบฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนาวิชาการต่าง ๆ มีสงิ่ ประดิษฐ์ทที่ �ำจากความต้องการ
และความสนใจต่าง ๆ มีผลงานได้รับการยอมรับ จากการเข้าสอบวัดความรู้ต่าง ๆ เช่น O net GAT PAT ได้ล�ำดับที่
๑ ของภาคใต้บางวิชา มีการทดสอบ เหตุผลเพราะ เพื่อวัดความรู้ของตนเอง และเปรียบเทียบ ค้นหา ข้อค�ำถาม และ

การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 179

น�ำมาวิเคราะห์ ครอบครัวจัดท�ำมีการจัดท�ำเอกสาร และจัดรูปเล่มเอกสารในการประเมิน น�ำร่องรอยการเรียน
เทียบเคียงผลการประเมิน ของผู้จัดและผู้เกี่ยวข้อง และน�ำเสนอต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความส�ำเร็จ ผูเ้ รียนเรียนรูแ้ ละต่อยอดการเรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่ ๆ ท้าทายได้อย่างรวดเร็วและ ไม่สนิ้ สุด การเรียนรู้
ตลอดชีวติ มีพฤติกรรมการพัฒนาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไม่มขี อบเขตจ�ำกัด ปัจจุบนั นางสาวอนัญดา สอาดพงษ์ อายุ ๑๙ ปี
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ ก�ำลังศึกษาปริญญาโท MBA โลจิสติก มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
และเรียนปรัชญา วิศวโลจีสติก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชัน้ ปีที่ ๓ นายเดชานนท์ สอาดพงษ์ อายุ ๑๗ ปี
ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ ๒ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ชัน้ ปีที ๒
ปัญหา/อุปสรรค
๑. กฎกระทรวงไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในอนาคต
๒. บุคคลากรทางการศึกษา ระดับกระทรวงขาดความเข้าใจในการศึกษา มาตรา ๑๒ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิบัติได้
๓. สพฐ. ไม่มีการประชาสัมพันธ์การศึกษาทางเลือก ตามมาตรา  ๑๒ ให้กับชุมชน สังคม และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเข้าใจ
๔. สพฐ. ไม่สนับสนุน เช่น อุดหนุนให้กับผู้จัดการศึกษาที่ควรจะเป็น เช่นด้านโครงการต่าง ๆ
๕. สพฐ. ยังไม่ให้ความส�ำคัญ ในการพัฒนาการศึกษาทางเลือก ยังปล่อยให้ผู้จัดท�ำงานและต่อสู้ตามล�ำพัง
๖. สพฐ. ยังไม่อบรมและให้ความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติ ในระดับปฏิบัติหน้าที่ใจการศึกษาทางเลือกอย่างชัดเจน
ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทัง้ ในระดับเขต และโรงเรียนในระดับมีความเข้าใจผิดและมีความเข้าใจเชิงลบต่อผูจ้ ดั การศึกษาด้านผูเ้ รียน
ในระดับบ้านเรียน
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๕๒ ครอบครัวบ้านเชิงเขา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
คุ ณ พ่ อ อ�ำหรน หลั ง นุ ้ ย มี อ าชี พ อิ ส ระท�ำงานนอกบ้ า น
คุณแม่อ�ำร่อน๊ะ หลังนุ้ย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันอายุ
๕๒ ปี อาชีพข้าราชการบ�ำนาญ ท�ำหน้าที่แม่บ้านจัดการเรื่องลูกเป็น
หลัก และงานตัดเย็บเสือ้ ผ้าเป็นงานเสริมรายได้เพือ่ เป็นแนวอาชีพให้แก่
สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวให้ความส�ำคัญต่อการศึกษา เป็นอันดับแรก
วิถีชีวิตของครอบครัวเป็นไปบนพื้นฐานที่เรียบง่าย คุณธรรมคือทางน�ำ
ของชีวติ เน้นธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยีเท่าทีจ่ �ำเป็น ตัดสินใจเลือก
จัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยเริ่มที่คุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วไปสู่ลูก
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (เพื่อเข้าใจชีวิต) และสาระวิชาการประกอบกันไป ทุกอย่างต้องไม่ขัดแย้ง
กับแนวคิดพืน้ ฐานของครอบครัว และต้องการให้การเรียนรูเ้ กิดขึน้ ตลอดชีวติ โดยจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้นางสาว
รุชดา หลังนุย้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖ โดยใช้ชอื่ ครอบครัว A.R. บ้านเชิงเขา เพือ่ มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีปญ
ั ญา มีความสุข
บนพื้นฐานมุสลิมในสังคมที่หลากหลาย โดยมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๔ ประการคือ
๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในการด�ำเนินชีวิต รู้จักการด�ำเนินชีวิต ที่พอเหมาะพอเพียง
ปฏิบัติตามหลักธรรม มุ่งพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได้
๒. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีความรู้
อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ มีความสามารถในการสื่อสาร
การจัดการและรูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีทจี่ �ำเป็นเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยูข่ องตนเอง โดยเน้นคุณธรรมเป็นแนวทางด�ำเนินชีวติ
๓. มีทักษะที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความมั่นคงทางอารมณ์
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พอใจในความเป็นตัวตน และมองคนอื่นในแง่ดี
๔. มีความรักในครอบครัว ท้องถิน่ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ทอ้ งถิน่ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า 
เห็นคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวมในสังคม ประเทศชาติ มีจิตส�ำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
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ครอบครัว A.R. บ้านเชิงเขา  จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยวแต่อาจเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ
กลุม่ ครอบครัวอื่น ๆ โดยมีเหตุผล บริบทของครอบครัวมีจุดเน้นทีแ่ ตกต่างกัน ครอบครัวมีการจัดการศึกษาตามความถนัด
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ดียิ่งกว่า แต่ได้น�ำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มครอบครัวเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
มีการด�ำเนินการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวด้วยตนเอง หลังจากนั้นเสนอไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพือ่ ให้พจิ ารณาแผน หากไม่สมบูรณ์ หรือบกพร่อง ก็จะร่วมกันกับเขตพืน้ ทีใ่ นการปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
คุณพ่อและคุณแม่เป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ ทีห่ ลากหลาย โดยจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเป็นรายวิชาใน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ โดยค�ำนึงถึงความถนัดของผู้เรียน การเรียนรู้เน้นภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ
ทักษะชีวติ เป็นตัวตัง้ โดยก�ำหนดตารางการเรียนรูใ้ นแต่ละวัน เช่นวิชาหลักเน้นการเรียนตามตารางเรียนของการจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส่วนวิชาอืน่ มีการก�ำหนดตารางเรียน
แบบบูรณาการ และปรับใช้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน รายวิชาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษมีการจ้าง
อาจารย์พิเศษมาสอน ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการรวมกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียน
ของกลุ่มเครือข่ายของบ้านเรียนของกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และตรัง และเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น
วิทยาลัยชุมชน และห้องสมุดประชาชน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ๓-๔ ครั้ง/ปีการศึกษา 
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงสินค้าในงานการกุศลต่าง ๆ
และจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนทั้งในชุมชนและต่างจังหวัด
การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาประเภทต่าง ๆ ครบครัน โดยเฉพาะเน้นสื่อประเภทเทคโนโลยีเพื่อให้เด็ก
ได้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่สนใจที่อยากเรียนรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
หรือโทรทัศน์รายการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างครบถ้วน สือ่ ทีจ่ ดั ไว้ให้ผเู้ รียนไว้สบื ค้นหรือได้เรียนรู้ เช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค โทรทัศน์ จ�ำนวน ๓ จอ และสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ต�ำราต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้
ให้กบั ผูเ้ รียนอย่างครบครัน นอกจากนีย้ งั จัดบรรยากาศในบริเวณครอบครัวทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูใ้ ห้มคี วามร่มรืน่ มีแหล่งเรียนรู้
ที่จัดไว้ในบริเวณบ้านให้ศึกษาเรียนรู้ เป็น ต�ำราเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ และมีการไปศึกษา
เรื่องต่าง ๆ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งในชุมชนและต่างจังหวัด มีการร่วมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ท้องถิ่น
ตามโอกาสทีเ่ หมาะสม เช่น การร่วมเรียนหลักสูตรระยะสัน้ จากวิทยาลัยชุมชน มัสยิดภายในชุมชน และสถานประกอบการ
ตามที่ต้องการ
ครอบครัวจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลความก้าวหน้าของลูกเป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ ซึง่ ครอบครัวจะเป็นผูก้ ำ� หนดและออกแบบการทดสอบเองเพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ของผูเ้ รียน โดยสังเกตพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลง และการพัฒนาบุคลิกภาพตามตัวตนของผูเ้ รียน การวัดผลและประเมินผล
เป็นไปเพือ่ การต่อยอดในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ การก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผล
ก�ำหนดไว้ใกล้เคียงกับเวลาเปิด และปิดภาคเรียน ของการจัดการศึกษาในโรงเรียน คือ เปิดภาคเรียนเดือนพฤษภาคม
และปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม และก�ำหนดการให้คะแนน/เกรดตามตัวอักษร/ตัวเลข เพื่อแสดงระดับผลการเรียน
ของลูก การสะท้อนผลการประเมินตามสภาพจริงโดยให้ผเู้ รียนได้รบั รูผ้ ลการเรียนเองตัวเอง และร่วมกันทบทวนบทบาท
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ของสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดเรือ่ งอะไรทีใ่ ห้โดดเด่นขึน้ ทีต่ รงกับความถนัดของผูเ้ รียน ส่วนผูจ้ ดั การศึกษา 
(คุณพ่อและคุณแม่) ก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาตนเองโดยการเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก และส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน
อย่างครบครัน ไม่วา่ จะเป็น สือ่ การเรียนรู้ หรือการน�ำบุคคลภายนอกมาให้ความรูเ้ ฉพาะ หากลูกสนใจและมีความต้องการ
ทีอ่ ยากเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ลูกยังมีโอกาสได้ทดสอบทางการศึกษา NT O-NET เพือ่ ได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจความสามารถของ
ตัวเอง และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่แนวทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ครอบครัว
และผูเ้ รียนได้จดั ท�ำและเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลผลงานทางวิชาการจากการทีไ่ ด้เรียนรู้ เช่น การจัดท�ำแฟ้มสะสมผลงาน
บันทึกประจ�ำวัน บันทึกผลการเรียนรู้ การทดสอบ ภาพถ่าย วีดีโอ เพื่อเก็บร่องรอยการเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น และครอบครัวได้จัดท�ำเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษาของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประจ�ำทุกปี โดยส่งให้เขตพื้นที่การศึกษาปีละ ๑ ครั้ง
ครอบครัว A.R. บ้านเชิงเขามีความส�ำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจจากการจัดการศึกษาของครอบครัว คือ
พัฒนาการของผู้เรียนให้มีชีวิตที่ด�ำรงตนอยู่บนแนวทางคุณธรรมใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักตัวตนของ
ตนเองได้ตามวัย ภูมิใจในการพัฒนาการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวที่วางแนวกรอบการใช้ชีวิต
ตามแนวคิดคุณธรรมน�ำชีวติ เรียนรูว้ ชิ าการอย่างก้าวหน้า แต่การด�ำเนินการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวปัญหา
และอุปสรรคในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่บางครั้งยังขาดความคล่องตัว ขาดความต่อเนื่อง
และการส่ ง ต่ อข้ อมูลจากส�ำนัก งานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา  ไปส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา 
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอยู่คนละจังหวัดกับครอบครัว
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๕๓ ครอบครัวสีเขียว
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา)
คุณแม่อุดม พานทอง และคุณพ่อนายก�ำราบ พานทอง
ได้ยื่นค�ำร้องขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ๒ และได้รับอนุญาตแต่วัน
จัดการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ในระดับชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันคุณพ่อ
อายุ ๕๗ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรและ
นั ก วิ ช าการอิ ส ระ ผู ้ เรี ย นก�ำลั ง ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๖ (จังหวัดสงขลา)
“ครอบครัวพานทอง” เกิดมาจากค�ำถามทีล่ กู คือนายโมกข์ พานทอง ทีว่ า 
่
“การมาเรียนในโรงเรียนต้องมาท�ำงานแบบแม่อย่างเดียวเหรอ” ลูกชายมีระดับผลการเรียนของตนเองอยูใ่ นระดับกลาง
รู้สึกเบื่อโรงเรียนที่ตนเองเรียนมาตั้งแต่อนุบาล ประกอบกับลูกชายได้อ่านหนังสือ “เกิดมาท�ำไม” ของท่านพุทธทาส
พบว่าคนเราเกิดมาเพื่อจะอยู่อย่างไม่ทุกข์ เลยพูดคุยกับคุณพ่อว่าจะท�ำอย่างไรถ้าไม่อยากเข้าห้องเรียน คุณพ่อ
จึงปรึกษาเพื่อหาทางออกกับผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จึงได้มาเจอการศึกษาโฮมสคูล คุณพ่อกับลูกจึงร่วมกันออกแบบ
โดยปรึกษากับครอบครัวคุณสาทร สมพงษ์ จังหวัดพัทลุง กลุ่มเครือข่ายสมาคมบ้านเรียนไทย และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี ซึง่ เป็นความต้องการของครอบครัวทีจ่ ะมุง่ ให้การศึกษาไปสูก่ ารเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
ขึน้ ตามเป้าหมายทีแ่ ท้จริงของการจัดการศึกษา กอปรกับเป็นมติรว่ มกันของครอบครัวโดยเฉพาะผูเ้ รียนทีส่ นใจการเรียนรู้
จากระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ครอบครัวพานทองจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อ ๑) ให้ลูกค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
ของตนเองในการพัฒนาบุคลิกส่วนตน สามารถด�ำเนินชีวิตให้มีวามสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม
สามารถเสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและชุมชน รวมทัง้ มีความภูมใิ จในตนเอง ในถิน่ ฐานบ้านเกิด ในความเป็นวิถธี รรมวิถไี ท
และวิถพี อเพียง ๒) ให้ลกู มีความรู้ ความสามารถและทักษะในวิชาการตามความถนัดและวิชาพืน้ ฐาน ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ได้
๓) สร้างบรรยากาศ ให้เกิดกระบวนการศึกษาเรียนรู้ด้วยความรัก ความรับผิดชอบการเรียนด้วยตนเองของลูก
อย่างมีความสุขไปพร้อมกับการบูรณาการให้เกิดการเรียนรูแ้ บบองค์รวมโดยหน่วยครอบครัว เครือข่ายและหน่วยสนับสนุน
และเพื่อ ๔) พัฒนาศักยภาพของลูกให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านพฤติกรรม จิตใจและสติปัญญาในการท�ำ
หน้าที่ถูกต้องตามควรแก่วัย
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ครอบครัวของเราจัดรูปแบบการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว ผสมผสานกับกลุ่มเครือข่ายครอบครัว
หน่วยงานอื่น รวมทั้งศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวด�ำเนินการจัดท�ำแผน
การจัดการศึกษาร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้นการใช้โครงงานเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเริ่มต้นที่วิเคราะห์ต้นทุนของครอบครัวในเบื้องต้น และจึงก�ำหนดเป็นเนื้อหา
บูรณาการ ซึ่งเป็นการหลอมรวมตามมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการบูรณาการ
เป็น ๗ กลุ่มประสบการณ์ คือ ๑) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในตนเองชุมชนและสังคม ๒) กลุ่มประสบการณ์ความรู้
ในศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ๓) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ นภาษาไทย (ไทยกลางและทูองถิน่ ปักษ์ใต้)
๔) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๕) กลุ่มประสบการณ์ความรู้ในคณิตศาสตร์
๖) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสือ่ สาร ๗) กลุม่ ประสบการณ์ความรูใ้ นสัมมาชีพเพือ่ ความ
พอเพียงและการพึ่งตนเอง ครอบครัวพานทองวางแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในลักษณะที่ไม่ก�ำหนดแบบแผนตายตัว
ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจและตามสภาพที่เป็นจริงของชีวิต หากจะมีแบบแผนบ้างจะเป็นเพียงกรอบหรือแนวทาง
ให้ลูกได้เลือกเรียนรู้ในแต่ละวัน ซึ่งมีอย่างหลากหลาย เช่น ๑) เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจ�ำวัน ทั้งที่เป็นหน้าที่ต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ๒) เรียนรูผ้ า่ นการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์เพือ่ เชือ่ มโยง
และปรับใช้ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ปรึกษา ซักถามทดลอง ปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล ๓) เรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยว
และการละเล่น กีฬาหรือนันทนาการต่าง ๆ ทั้งคนเดียวหรือกับเพื่อน ๆ เป็นกลุ่ม รวมทั้งการท�ำงานอดิเรกต่าง ๆ
๔) เรียนรูผ้ า่ นโครงการทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทัง้ ทีเ่ ป็นของครอบครัวและโครงการในเรืองทีส่ นใจเป็นพิเศษ โครงการ
พิเศษนี้จะเป็นโครงงานที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่อง ยาวนานประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี มีการบูรณาการ
กลุม่ สาระและประสบการณ์ตา่ ง ๆ เข้าด้วยกัน และถือว่าโครงการพิเศษนีเ้ ป็นสาระวิชาทีเ่ น้นหนักและให้นำ�้ หนักการเรียนรูม้ าก
ในแนวการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน ๕) เรียนรู้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ เวทีการเสวนาพูดคุย การประชุม
เสวนา รวมทั้งกระบวนการถอดบทเรียนในประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจและเกี่ยวข้อง และ ๖) เรียนรู้ผ่านการน�ำเสนอบนสื่อ
ออนไลน์ (สื่ออิเลคโทรนิค) หรือเครือข่าย สื่อสารทางสังคมเช่น เวปไซด์ (website) เฟสบุค (facebook) ที่มีเครือข่าย
ครอบครัวจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารหรือเรียนรักษาดินแดน (รด.)
โดยการติดต่อประสานงานกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและโรงเรียนทีเ่ ป็นหน่วยฝึก ได้รบั การสนับสนุนเพือ่ เสริมสร้าง
การเรียนรู้และทางวิชาการจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น การสอบ ชิงทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน การประชุม
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ผูเ้ รียนไปเรียนรูร้ ว่ มกับศูนย์เรียนรู้ ไปเป็นจิตอาสาในพิพธิ ภัณฑ์เกษตร ก�ำหนดให้มตี ารางการเรียนรู้
ในแต่ละวันควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนของวังไกลกังวลในระยะแรก หลังจากนั้นครอบครัวจึงได้จัดตาม
ความสนใจของผูเ้ รียนโดยไม่มตี ารางเรียน จัดการเรียนรูใ้ นลักษณะการออกไปท�ำกิจกรรมกับพ่อแม่ในทีท่ �ำงาน ผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้อง การจัดการเรียนรูส้ ว่ นใหญ่คอื คุณพ่อและคุณแม่ นอกจากนัน้ ก็มกี ารจัดหาหรือจ้างครูพเิ ศษและการจัดการเรียน
รู้ตามที่ลูกมีความต้องการพิเศษ ก็จะไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เช่น เทนนิส เรียนรู้กับโค้ชเทนนิส เรียนรู้ทางการ
เกษตรกับผูเ้ ชีย่ วชาญจ้าหน้าทีใ่ นพิพธิ ภัณฑ์เกษตรฯ นอกจากนีม้ กี ารเรียนรูร้ ว่ มกับกลุม่ ครอบครัวในช่วงแรก ๆ ได้เรียนรู้
กับกลุม่ ครอบครัวบ้านเรียนด้วยกันโดยเป็นการรวมกลุม่ ผูเ้ รียน ทีม่ วี ยั ไล่เลีย่ และมีความสนใจเหมือน ๆ กัน ในการเรียนรู้
work shop จะเป็นการตัดต่อ วิดีโอกับวิทยากรของกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียนที่มีกระจายในทั่วประเทศเรียนรู้ เป็นต้น
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การจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ครอบครัวจะพาผู้เรียนไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจโดยตรง เช่น
ไปเรียนรู้ในที่ท�ำงานของแม่เพราะคุณแม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ไป work shop เรียนรู้ร่วมกับกลุ่มบ้านเรียนด้วยกัน
และเรียนรู้จากสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ครอบครัวได้สนับสนุนให้ผู้เรียน ใช้สื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ ตามลักษณะ
เฉพาะของกิจกรรมที่สนใจ ผู้เรียนได้ไปเรียนรู้จากสื่อบุคคล สถานที่ แหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ เช่น แหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิพธิ ภัณฑ์เกษตรฯ เพือ่ เรียนรูก้ ารท�ำเกษตรกรรม เรียนรูก้ ารเล่นเทนนิสจากนักกีฬา
โดยตรง เป็นการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ในอนาคต ซึ่งผู้เรียนวางอนาคตในการที่จะท�ำเกษตรกรรมในพื้นที่ ที่เป็น
สมบัติของครอบครัว โดยคุณแม่ได้โอนที่ดินให้เมื่ออายุ ๒๐ ปี และได้ไปศึกษาการท�ำเกษตรกรรม เพื่อเน้นท�ำกิน
ครอบครัวใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ๑) การสังเกตอย่างใกล้ชิดของคุณพ่อและคุณแม่
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแก้ปัญหา  การเข้ากับคนอื่น การกล้าคิด กล้าท�ำ  กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
ความสนใจใคร่รู้ สมาธิความเพียร การต่อยอดความรูส้ กู่ ารปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจ�ำวัน ๒) ใช้แบบบันทึกผลการพัฒนาการ
ทัง้ ก่อนการปฏิบตั งิ าน ระหว่างและหลังการปฏิบตั งิ าน ๓) ใช้บนั ทึกช่วยจ�ำ บันทึกการเรียนรูข้ องลูก เก็บผลงาน สมุดภาพ
ใบงานชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน เป็นหลักฐานร่องรอยการเรียนรู้ ๔) บันทึกภาพถ่าย วิดีโอ และการผลิตคลิปน�ำเสนอ
บนสื่อออนไลน์ เช่น Youtube เพื่อให้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ๕) พิจารณาจากผล
การด�ำเนินงานโครงงาน ที่ลูกต้องคิดประเด็นและสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง น�ำเสนอทีมประเมินผลภายในของครอบครัว
เป็นระยะ ๖) ใช้แบบทดสอบความรู้ในบางสาระและกลุ่มประสบการณ์เฉพาะที่จ�ำเป็น เป็นช่วง ๆ หรือตามเงื่อนไข
การบูรณาการกับสถาบันหรือศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ๗) ประเมินสอบถามจากเพื่อน ญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง รวมทั้งการ
ให้ลกู ได้ประเมินตนเอง เช่น การทดสอบด้วยการสัมภาษณ์ปากเปล่า (Oral Test) การเสวนา (Dialoque) การถอดบทเรียน
ทั้ ง เป็ น การส่ ว นตั ว และกลุ ่ ม จากครอบครั ว จากผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรู ป คณะประเมิ น ผล (ประกอบด้ ว ยบ้ า นเรี ย น
ปราชญ์ชาวบ้าน ผูแ้ ทนส�ำนักงานเขตพืน้ ที)่ โดยร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ๑ ครัง้ การวัด
และประเมินผลของครอบครัว ซึ่งจัดการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ครอบครัวให้ลูกมีบทบาท
ในการประเมินตนเอง ก�ำหนดวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และให้เกรดจ�ำแนกเป็นตามสาระ
การเรียนรูห้ ลัก โดยครอบครัวตัดเกรดร้อยเปอร์เซ็นต์ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จะมาคอนเฟิรม์ เกรดร่วมกับครอบครัว
อีกครัง้ หนึง่ ระยะเวลาในการวัดและประเมินผลของครอบครัว สอดคล้องกับความพร้อมของผูเ้ รียน การเปิดปิดภาคเรียน
ตามระบบโรงเรียน
ครอบครัวพานทองมีความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางให้สังคม มีโอกาสได้ร่วมกันหาทาง
เลือกให้สังคม ให้คนที่เป็นพ่อแม่ หรือผู้ปกครองมีพื้นที่ที่ยืนในสังคม จากระบบการศึกษา ที่เปิดกว้าง ถ้าส่งลูกไปเรียน
ต่อต้องจ่ายค่าเทอม แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ครอบครัวได้รับเงินอุดหนุน
ท�ำให้ครอบครัวมีเวลาใคร่ครวญ แต่มีประเด็นที่กังวลใจอยู่ ประการหนึ่ง คือการได้รับการยอมรับจากสังคม หรือระบบ
เพราะต้องคอยตอบค�ำถามของสังคม แต่ครอบครัวมองว่าเป็นกระบวนการให้การศึกษาซึง่ กันและกัน เป็นการแลกเปลีย่ น
แนวคิดทางการศึกษาจึงอยากเสนอแนะให้พัฒนากระบวนการท�ำความเข้าใจของผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่เข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีการปรับกระบวนทัศน์ และมองไปในทิศทางเดียว
กับครอบครัวที่จัดการศึกษา
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๕๔ ครอบครัวบ้านดวงตะวัน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
นายเกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ วุฒทิ างการศึกษา แพทยศาสตร์
บัณฑิต.ปัจจุบันอายุ ๕๐ ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และมารดานางสมใจ
ลาภจตุรพิธ ได้รบั อนุญาตให้จดั การศึกษาโดยครอบครัว ให้กบั ลูกจ�ำนวน
๓ คน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ปัจจุบันยังมีลูกที่เรียน
การศึกษาโดยครอบครัวจ�ำนวน ๑ คนคือ นายศุภวิชญ์ ลาภจตุรพิธ
มีความสนใจและความถนัดด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนเคย
เรียนทีโ่ รงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จังหวัดขอนแก่น ระดับชัน้ อนุบาล ๑
และจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาจนถึ ง
ชั้นมัธยมศึกษา  ปัจจุบัน จบช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๖) ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ก�ำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพราะต้องการลดภาระของทางราชการ ลดภาระครูในโรงเรียน
เด็กมีพฤติกรรมขาดความเชือ่ มัน่ หวาดกลัวครู ไม่รา่ เริงเบิกบาน จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูต้ ามความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง เติบโตท่ามกลางความรักมีความร่าเริงเบิกบาน
เชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนดี และมีความสุข
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใช้แนวทางการพัฒนาการตามช่วงวัยการศึกษา ของวอลดอร์ฟ
และจัดเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มาประกอบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดเป็นกลุ่ม
ครอบครัว มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมร่วมกันในหลายครอบครัวมีกลุ่มเพื่อนมาร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับรูปแบบวิธีการน�ำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดผสม
เป็นรายวิชาตามกลุม่ สาระและกลุม่ ประสบการณ์ เช่นกลุม่ ประสบการณ์ดา้ นอาชีพ กลุม่ ประสบการณ์ดา้ นการเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น และกลุ่มประสบการณ์ด้านสังคม ชุมชน
การจัดการเรียนการสอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ บิดาและมารดาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ และ
จัดหาหรือจ้างครูพิเศษ มีวธิ กี ารจัดการเรียนรู้ โดยให้เวลา และพืน้ ทีใ่ นการท�ำสิง่ ทีช่ อบทีส่ นใจ โดยไม่แทรกแซงหรือชีน้ �ำ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรูท้ ลี่ กึ และกว้าง จนมีทกั ษะสามารถท�ำได้การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนมีหลากรูปแบบ
หลายประสบการณ์ เช่น กิจกรรมพุทธศาสนา  เดินธรรมยาตรา  (ธรรมะน�ำธรรมชาติคืนแผ่นดิน) เดิน ๘ วัน ๘ คืน
พักค้างแรม นอนเต้นท์ หรือศาลาวัด ส�ำรวจแหล่งนำ 
�้ ภูเขา ป่าไม้ กิจกรรมวัฒนธรรม/ชุมชน เดินทางส�ำรวจเลียบแม่นำ�้ โขง
หนองคาย-เลย ส�ำรวจทะเลไทย ในหลายจังหวัด เยือนเมืองเก่า สุโขทัย พิษณุโลก ตามหาร่องรอยอดีตแหล่งประวัตศิ าสตร์
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การก�ำหนดตารางการเรียนรูใ้ นแต่ละวัน มี ๓ ส่วน ได้แก่ ก�ำหนดตารางงาน เป็นแบบแผนแต่ละวัน มีชว่ งเวลา
ที่เป็นเวลาเสรีในการท�ำสิ่งที่สนใจ และยืดหยุ่น สับเปลี่ยนกรณีมีงานเร่งด่วนหรือเหตุพิเศษ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่
งานศพ ไฟไหม้ป่า เกิดอุทกภัย ฯลฯ
ส�ำหรับรายวิชาทีต่ อ้ งการเน้นเป็นพิเศษ เช่น ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดนตรี ศิลปะ เรียนกับครูพเิ ศษ
ทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะ ส�ำหรับการเรียนรูร้ ว่ มกลุม่ ครอบครัว เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ ต่าง ๆ ได้แก่ นัดท�ำกิจกรรม
กับกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ เช่น การย้อมผ้าบาติก เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย เช่น งานธรรมยาตรากับโครงการของท่าน
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ปลูกป่าปูหลง (ปลูกกล้วยฟื้นฟูดิน) การร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่นในโอกาสต่าง ๆ และ
ร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจ สอดคล้องกับเด็ก ๆ เช่น วิ่งมาราธอน หรือการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
การจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา มีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน
โดยคัดเลือก จัดเตรียมหนังสือที่เป็นความรู้ทันสมัยไว้ให้หยิบอ่านได้จ�ำนวนมาก จัดให้มีสื่ออิเล็กทรอนิก สมาร์ททีวี
คอมพิวเตอร์ ให้เด็กได้สืบค้นหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง มอบหมายการเรียนรู้ผ่านรายการคุณภาพที่ทันสมัย
เช่น Ted Talk จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเสวนาพูดคุยกันทุกเช้าของทุกวัน ใช้สื่อจากรายการดี ๆ ที่น่าสนใจ เช่น คลิป
สอนภาษาอังกฤษต่าง ๆ ทรูปลูกปัญญา Ted Talk โดยให้ดู และน�ำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
หรือกรณีตดิ ขัดก็อภิปรายต่อเพือ่ ความเข้าใจ นอกจากนีม้ กี ารเรียนรูจ้ ากสือ่ บุคคล ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชุมชน ท้องถิน่ และ
สถานที่ต่าง ๆ เช่น การฝึกงานอาชีพจากโรงพยาบาล เช่น ให้เด็กติดตามการรักษาของแพทย์ การท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาล การฝึกท�ำงานกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ โรงแรม ขอเยี่ยมชมกิจการในท้องถิ่น
เช่น ศูนย์การกระจายสินค้า ของร้าน seven eleven โรงงานท�ำขนมเบเกอรี่ เดือนละอย่างน้อย ๑ ครั้ง ฯลฯ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใช้การสังเกตการเปลี่ยนแปลง การเติบโต ความก้าวหน้าพิจารณาจากงาน
ผลงานการการทดสอบ เช่น O-NET เสียงสะท้อนจากบุคคลอื่นที่ไปร่วมกิจกรรม ให้ความชื่นชม เช่น พระหรือครูที่อยู่
ในกลุ่มกิจกรรมธรรมยาตรา หมอที่โรงพยาบาลที่ไปท�ำงานด้วย และครูที่สอนพิเศษ การก�ำหนดการให้คะแนนหรือเกรด
ก�ำหนดตามเกณฑ์การประเมินของบ้านเรียน คือ ใช้แนวทางการประเมินหลักสูตร ๔ ด้าน โดย ๓ ด้านแรก คือ ด้านทักษะชีวติ
ทักษะการพัฒนารอบตัว ทักษะการเข้าถึงความรู้ ใช้คะแนนคุณภาพ พอใช้ ดี ดีมาก และทักษะด้าน ๔ คือ ความรู้ ใช้เกรด ๑-๔
มีแจ้งผลการวัดให้ผู้เรียนทราบ มีการประเมินตนเอง และประเมินผู้เรียนน�ำมาเสริมปรับปรุงส่วนที่ยังด้อยให้มีคุณภาพ
มากขึ้น ก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผู้เรียนปีละ ๑ ครั้ง บันทึกผลการประเมิน รวบรวมส่ง รายงาน
ให้ตน้ สังกัดทราบ ลูกได้มกี ารทดสอบ O-Net เหตุผลเพราะ เป็นการตกลงร่วมกันกับเขตพืน้ ทีต่ น้ สังกัด เพือ่ สะท้อนผลการเรียนรู้
ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจาการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดท�ำแฟ้มผลงาน การเผยแพร่ผลงานทาง UTube
การท�ำชิ้นงาน หรือสื่อการเรียนรู้ การบันทึกการเรียนรู้ สมุดเรียน และเอกสารการเรียนรู้ ครอบครัวมีการจัดท�ำเอกสาร
รายงาน จัดท�ำนิทรรศการ ชิ้นงาน ผลงานจากร่องรอยการจัดการเรียนรู้
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ความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ลูกสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
ได้มีผลการทดสอบคะแนน O-NET อยู่ในเกณฑ์ดี และได้รับผลตอบรับทางบวกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ญาติ ครู
ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ชุมชนที่ไปร่วมกิจกรรม
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของครอบครัว อยากให้รัฐสนับสนุนการด�ำเนินการของครอบครัว
อย่างไว้วางใจ การที่ครอบครัวดูแลเด็กเองเป็นการลดภาระของรัฐบาล และก่อให้เกิดความแน่นแฟ้นของครอบครัว
ซึ่งเป็นฐานส�ำคัญของสังคมต่อไป
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๕๕ ครอบครัวชนาเทพากร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
“การเรี ย นในระบบ ลู ก ไม่ มี ค วามสุ ข
ในการเรียน มีความกดดัน เรียนมากเกินไป กฎเกณฑ์
มีมาก และมีปัญหาสุขภาพ มีประสบการณ์เคยจัด
การศึกษาแบบบ้านเรียนในระดับก่อนประถม และ
ประถมศึกษา จึงกลับมาจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เหมื อ นเดิ ม เพราะคิ ด ว่ า จะช่ ว ยพั ฒ นาผู ้ เรี ย นได้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาได้มากกว่า”
คุณพ่อไชยเสริฐ และคุณแม่สภุ าวดี ชนาเทพาพร
อาชีพพนักงานบริษัท,เจ้าของกิจการ ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ให้กบั ผูเ้ รียนนายชัยวุฒิ ชนาเทพากร ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย)
โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ผเู้ รียนมีความสุข มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพือ่ การสือ่ สาร การประกอบอาชีพ และการ
ให้บตุ รเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ครอบครัวใช้แผนการจัดการศึกษาของบ้านเรียนดวงตะวันจัดเป็นกลุม่ ครอบครัว
ทีผ่ า่ นการใช้และพัฒนามาแล้ว โดยการน�ำมาปรับใช้เทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จัดการเรียนรู้
เป็นกลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในหลายครอบครัว โดยผู้จัดการเรียนรู้จากบ้านเรียน
ดวงตะวัน มีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ และภรรยาเป็นผูส้ อน เพราะมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษามาก่อน เน้นการเรียน
พิเศษในวิชาภาษาอังกฤษจจากโรงเรียนสอนพิเศษ เรียนดนตรี (เปียโน) จากครูสอนดนตรี และเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กับครูผู้สอนพิเศษ (ครูอุ๊) ทุกปี จะเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเดีย ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราที่วัดป่าสุขโต
จ.ชัยภูมิ ติดต่อกันเป็นเวลา ๖ ปี น�ำผู้เรียนไปดูงานที่และร่วมกิจกรรมที่โรงพยาบาล ฝึกงานร้านอาหาร ท�ำเบเกอรี่ และ
เข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร มีการแยกกันเรียนตามกลุ่มอายุและสลับการเรียนโดยผู้สอนและเรียนร่วมกับบ้านเรียนอื่น
ที่บ้านดวงตะวัน
การจัดตารางเรียนจัดอย่างกว้าง ๆ มีความยืดหยุ่น แต่ต้องเรียนทุกกลุ่มสาระ การจัดบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เพราะมีบริเวณกว้างขวาง มีสอื่ เทคโนโลยีทมี่ คี วามพร้อมต่อการเรียนรู้ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่องรอยทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ ไม่เน้นการใช้แบบทดสอบ ใช้การประเมิน
ผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ ประเมินโดยครูผู้สอน พ่อ แม่ และเพื่อนในบ้านเรียน
ดวงตะวัน การตัดสินผลการเรียนเป็นเกรด ๘ ระดับ ร่วมกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จะมีการก�ำหนดวัน เวลาในประเมินผล
การเรียนปีละ ๑ ครั้ง ใช้เวลา ๑ วัน มีการน�ำผลการประเมินสะท้อนคุณภาพผู้เรียนได้ชัดเจน สามารถน�ำมาพัฒนา
ผู้เรียนได้ เช่น การควบคุมอารมณ์ การมีวินัย การตรงต่อเวลา และต้องพัฒนาในการอ่าน จัดท�ำแฟ้มผลงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้ ผูเ้ รียนมีโอกาสได้ทดสอบ NT/O-NET เหตุผลเพราะ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต้องการให้เข้าสอบ ครอบครัว
ท�ำรายงานผลการเรียน ส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดท�ำแฟ้มผลการเรียนรู้ แนบตารางคะแนนรายวิชา
ความส�ำเร็จ คือ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิต มีพฤติกรรมที่สมวัย แต่เวลาที่จะดูแลผู้เรียน
มีน้อย เนื่องจากต้องประกอบอาชีพธุรกิจ และต้องจ้างครูมาสอนพิเศษเพิ่มเติม
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๕๖ ครอบครัวค�ำสิงห์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
“ให้ ผู ้ เรี ย นจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีห่ ลักสูตรก�ำหนด โดยมุง่ เน้นทักษะความสามารถด้านกีฬา
กอล์ฟ และเน้นการใช้กีฬากอล์ฟเป็นอาชีพ”
คุณพ่อเต็มทวี และคุณแม่นุชรินทร์ ค�ำสิงห์ ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวจาก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กบั น้องเจษฎากร ค�ำสิงห์ ขออนุญาตจัดในลักษณะ
การจัดเวลาเรียนเป็นช่วงชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย
ผูจ้ ดั การศึกษาจัดท�ำแผนร่วมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีเป้าหมายเพือ่ ให้ผเู้ รียน เรียนรูต้ ามความสนใจ ความถนัดของตนเอง
ด้านกีฬากอล์ฟ และพัฒนาสูค่ วามเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ซึง่ ครอบครัวคิดว่า การเรียนรูใ้ นระบบ ไม่สามารถตอบสนอง
ความสามารถพิเศษของผู้เรียนได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมมากส่งผลกระทบกับต่อผลการเรียน และเชื่อมั่น
ว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้
การจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว คุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับครอบครัว หรือกลุ่มครอบครัวอื่น ๆ เพราะครอบครัวมีเป้าหมายเฉพาะด้าน ใช้เวลาที่ต้องทุ่มเทกับการฝึกซ้อม และ
การแข่งขัน การจัดหลักสูตรจัดเป็นรายวิชา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ การจัดเรียนการสอนเน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านกีฬากอล์ฟนอกจากนี้ยังจัดหาหรือจ้างครูพิเศษ นักจิตวิทยา 
พาไปฝึกทักษะกีฬากอล์ฟกับผูส้ อนกีฬากอล์ฟ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับครูสอนพิเศษ เรียนรูด้ า้ นจิตวิทยากับนักจิตวิทยา 
ในตัวชี้วัดที่ไม่สามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกีฬากอล์ฟได้ เช่น ตัวชี้วัดเรื่องการเขียน แต่ไม่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมือนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนแต่เน้นกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมทางสังคม
ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ การช่วยผู้ฝึกสอนให้กับนักกีฬารุ่นน้อง กิจกรรมทางศาสนา และอื่น ๆ
การก�ำหนดตารางเรียนไม่ได้ก�ำหนดตารางรางเรียนอย่างชัดเจน แต่ก�ำหนดตารางการฝึกทักษะ และการพัฒนา
ตนเองด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟไว้ชัดเจน มีตารางประจ�ำวัน ว่าแต่จะช่วงเวลาจะต้องท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง
มีตารางแข่งขัน และมีการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหลากหลาย เช่น วัด โบราณสถาน สถานประกอบการ
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับบ้านเรียนอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายด้านกีฬากอล์ฟ
เรียนรู้จากโปรกอล์ฟ และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
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การวัดและประเมินผลดูความก้าวหน้าของผูเ้ รียน จากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรู้ ตัดสินผล
การเรียนเป็นระบบเกรด ๘ ระดับ เหมือนในระบบโรงเรียน การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (ผ่าน-ไม่ผา่ น) มีการก�ำหนดระยะเวลาการวัดและประเมินผลผูเ้ รียน ปีละ ๒ ครัง้
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ร่วมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการน�ำผลที่ได้จากการประเมินมา
สะท้อนให้ผู้เรียนทราบ และน�ำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มี
คุณภาพสูงขึ้น ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟทั้งผู้เล่นและกรรมการชาวต่างชาติ ผู้เรียนได้จัดท�ำร่องรอยผลที่เกิดจากการ
เรียนรู้จัดท�ำแฟ้มสะสมผลงานตามตัวชี้วัด หรือเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวัง เพื่อเป็นร่องรอยการเรียนรู้และ
เพือ่ ใช้ในการวัดและประเมินผล ผูเ้ รียนมีโอกาสได้ทดสอบ NT/O-NET เพราะต้องใช้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ครอบครัว
มีการจัดท�ำรายงานผลการเรียน ส่งเขตพื้นที่ จัดท�ำแฟ้มผลการเรียนรู้ โดยการจัดท�ำแบบมีส่วนร่วม ระหว่างผู้จัดการศึกษา
กับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดท�ำรายงานพัฒนาการด้านกีฬากอล์ฟ (โปรไฟล์)
ความส�ำเร็จและความภาคภูมใิ จของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูเ้ รียนพัฒนาตนเอง สูน่ ักกีฬากอล์ฟ
ที่มีความสามารถเป็นเลิศ มีผลการแข่งขันชนะเลิศหลายรายการ มีสปอนเซอร์ห้างร้าน มีเงินเดือนประจ�ำจากกีฬา
กอล์ฟ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส�ำหรับใช้สื่อสารในการแข่งขันกีฬาและกรรมการชาวต่างชาติ และผู้เรียน
ได้รับการติดต่อให้ศึกษาต่อในระบบ ตามโครงการความสามารถด้านกีฬา	
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๕๗ ครอบครัวลิตเติ้ล เชียงใหม่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว ลิตเติล้ เชียงใหม่
(Little Chiang Mai Home Education) คุณแม่ นางสาวศนิกานต์
สุขพินจิ ปัจจุบนั อายุ ๔๘ ปี วุฒทิ างการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพครูและ
ธุรกิจส่วนตัว มีความเชื่อว่า ชั้นเรียนใด ๆ ก็ตามที่มีผู้เรียนหลายคน
ย่อมประกอบด้วยผูเ้ รียนทีม่ คี วามคิด วิธเี รียน ความถนัด ความสนใจ
และความสามารถในการเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกันไป แต่ถงึ แม้วา่ โรงเรียน
นัน้ จะมีบคุ ลากรทางการศึกษาทีม่ ี คุณภาพขนาดไหนก็ตาม ก็ยงั เป็น
ไปไม่ได้ที่จะสามารถดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง
ลูกชาย คือ นายศุทธิวิชชุ์ สุขพินิจ หรือ ออมมี่ เรียนจากการศึกษาโดยครอบครัวที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ระดับชัน้ ป.๕-ม.๓ ส�ำหรับระดับชัน้ มัธยมศึกษา ตอนปลาย ขออนุญาตทีส่ �ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ปัจจุบันศึกษาระดับชั้น ม.๕ ออมมี่เป็นเด็กที่รัก
การเรียนรู้มาตั้งแต่เล็ก ชอบคิด ชอบถาม ชอบวิเคราะห์ หาเหตุผล และที่ส�ำคัญคือเป็นคนแบบ perfectionist ออมมี่
มักจะมีความคิดใหม่ ท�ำให้เป็นไปได้ แล้วน�ำมาทดลองท�ำให้เป็นรูปธรรม จากนั้นจะพิจารณาหาข้อบกพร่อง แล้วหาทาง
แก้ไข ลูกเป็นเด็กที่ไม่ชอบการเฮฮากับเพื่อนฝูง ไม่ชอบเล่นเกมส์ และไม่ชอบเที่ยวห้าง ถ้าหากว่าออมมี่สนุกกับการไป
โรงเรียน และพอใจกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากโรงเรียน เราคงไม่ทุกข์ร้อนใจ จะเสาะหาการศึกษาทางเลือก แต่ลูกรู้สึกเบื่อ
และเครียดมาก ลูกได้พยายามปรับตัว แต่ก็ยังคงรู้สึกไม่ชอบบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนที่เสียงดังวุ่นวาย และคุณครู
ต้องคอยตะหวาดเด็กที่ดื้อและซนอยู่เสมอ อีกทั้งครูมีภาระงานที่หนัก ไม่มีเวลาพูดคุย หรือตอบค�ำถามใด ๆ ออมมี่รู้สึก
ตลอดเวลาว่า ตนเองไม่เหมาะที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อความกระหายในการเรียนรู้ของเขา
เราในฐานะแม่พยายาม ได้ผลักดันให้ลกู อยูใ่ นสังคมโรงเรียน ออมมีร่ กั แม่ เขาจึงพยายามท�ำในสิง่ ทีแ่ ม่ขอ แม้วา่ สิง่ นัน้
จะขัดกับทุกเหตุผลและความรู้สึกของเขา  จน ๕ ปีผ่านไป เราสังเกตเห็นความเครียดสะสมในตัวลูกชัดเจนขึ้นทุกวัน
จากเด็กที่ชอบทุกวิชา ออมมี่เริ่มเกลียดทีละวิชา ๆ จนหมด ไม่เหลือเลยแม้แต่วิชาเดียว ถึงตอนนั้นเรา เชื่อขึ้นมาทันทีว่า 
“การศึกษาของลูก ต้องเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงของเรา” เราเริม่ คิดได้วา 
่ ชีวติ และอนาคตของลูกขึน้ อยูก่ บั เรา
เราควรหันกลับมามองเรื่องการศึกษาของลูกอย่างจริงจัง และมองให้ลึกลงไปด้วยว่า  ทุกก้าวย่างของการเรียนรู้ของลูก
มีความหมายอย่างไรต่อปัจจุบันและอนาคตของเขา  เราให้ชีวิตกับลูก ลูกมีชีวิต-อะไรก็ตามที่จะเกี่ยวข้องกับเขา 
ต้องตอบสนองชีวิตของเขา  การศึกษาก็เช่นเดียวกัน การศึกษาต้องตอบสนองชีวิตของมนุษย์ ถ้าสิ่งที่ลูกก�ำลังเรียน
ไม่ตอบโจทย์ข้อนี้ เราถือว่าสิ่งนั้นยัง ไม่ใช่
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การศึกษาของออมมี่ ต้องไม่ใช่การเตรียมตัวเข้าเรียน เตรียมตัวสอบ และเตรียมตัวเพื่อท�ำงาน เพราะชีวิตมัน
มีอะไรมากมายไปกว่านัน้ มากมาย อาชีพ เป็นเพียงแค่เครือ่ งมือ ทีช่ ว่ ยให้เรามีความสามารถทีจ่ ะตอบสนองปัจจัยพืน้ ฐาน
ของชีวิต แต่ไม่ใช่นิยามของชีวิต
ระบบการศึกษาทีส่ อนเฉพาะวิชาการและทักษะการท�ำงาน คือระบบทีไ่ ม่ตอบสนองต่อความจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐาน
ของความเป็นมนุษย์ ระบบการศึกษาต้องสอนทักษะการด�ำเนินชีวติ และสอนวิธกี ารสร้างชีวติ ทีม่ คี วามสุขแบบยัง่ ยืน
ที่ Little Chiang Mai Home Education เราเตรียมออมมี่ให้พร้อม ที่จะเผชิญกับความท้าทายของชีวิต
ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งของสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาล ช่วยให้เขารักษาสมดุลของชีวิตไม่ว่าเขาจะท�ำอะไร และเตรียมเขา
ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมันกว้างและลึกมากกว่าการมีอายุมากขึ้น
จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษาของครอบครัว เรามีความปรารถนาทีจ่ ะท�ำทุกอย่าง เพือ่ ให้ลกู ได้มอี สิ รภาพ
ทางความคิด ลูกต้องเข้าใจ วิถีธรรมชาติ ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เคารพกติกาที่ดีของสังคม
และเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนสังคม ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เรามีความใฝ่ฝนั ทีจ่ ะเห็นการเปลีย่ นแปลงทางวิถสี งั คม เราจึงได้พยายามปลูกฝังฟูมฟัก ในทุกก้าวย่างการเติบโต
ของลูก และแม่พยายามช่วยให้ชีวิตและหัวใจของลูกมีมุมมองที่กว้างพอ ที่จะช่วยให้เขาสามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสิน
ใจได้อย่างแม่นย�ำและสร้างสรรค์ เราต้องการทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างเยาวชนรุน่ ทีฉ่ ลาด ทัง้ ด้านวิชาการ ทักษะชีวติ
และจิตวิญญาณ ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้เขาสามารถอยู่รอด แต่เพื่อให้เขาสามารถก้าวออกไป เปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นด้วย
การศึกษาของออมมี่ ต้องตอบสนองการมีชวี ติ ของเขา ต้องช่วยให้เขาเป็นผูเ้ รียนทีม่ คี วามสุข ประสบความส�ำเร็จ
เป็นผู้ที่สนุกกับการเรียน มีความก้าวหน้า และได้เรียนรู้อย่างที่เขาต้องการ ต้องสร้างให้เขาเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเอง
เป็นผู้ที่สามารถครองชีวิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ และต้องเอื้อให้เขาสามารถเติบโตเป็นพลเมือง
โลกที่มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่ส่งเสริมคุณค่าของสังคมได้
แผนการจัดการศึกษา เริ่มต้นจากผู้เรียน คือเอาออมมี่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ออมมี่และแม่ร่วมกัน
วางแผนเพื่ อ เตรี ย มให้ อ อมมี่ มี ค วามพร้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น ในการพั ฒ นาความอยากรู ้ อ ยากเห็ น อย่ า งมี ห ลั ก การ
และมีความกระหายใฝ่เรียนรูต้ ลอดชีวติ การศึกษาทีถ่ กู ทางจะส่งผลให้ออมมีม่ ที างเลือกมากมายและหลากหลายในแง่ของ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพการงานต่อไปในอนาคตในฐานะที่ บ้านเรียน ลิตเติล้ เชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษา 
ซึ่งเป็นกลไกลตัวหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดแก่ออมมี่ เราทุ่มเทเวลาและความพยายามที่จะออกแบบ
และเลือกสรรทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพอันเยี่ยมยอดของการศึกษา สามารถปลดล็อกศักยภาพ
ที่ มี อ ยู ่ ใ นตั ว ของออมมี่ เพื่ อ ช่ ว ยให้ เขาสามารถก้ า วสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการศึ ก ษา
ได้อย่างมีความสุข
แผนการศึกษาของบ้านเรียน ลิตเติ้ล เชียงใหม่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษานานาชาติระดับโลก ซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
อีกทั้งยังมีความเข้มข้น สามารถเป็นฐานที่แข็งแรงเพื่อก้าวสู่ระดับสูงขึ้นไปได้ โดยสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ของแผนการศึกษาฉบับนี้ เขียนขึ้นตามแนวทางแผนการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอังกฤษ คริตศักราช ๒๐๑๔ (The national Curriculum
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in England, Department for Education, December 2014) แนวทางการประเมินที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
Cambridge International Examination โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร และอิงสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศไทย อีกทัง้ ยัง
ได้เพิม่ เติมในบางสาระการเรียนรูข้ นึ้ มา ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถ ความถนัด และความสนใจในแต่ละช่วงวัยของออมมี่
โดยเนือ้ หาของแต่ละวิชานัน้ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เชือ่ มโยงเนือ้ หาสาระของวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
โดยให้ออมมี่ เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากการเรียนในต�ำราเรียน และการเรียน
ผ่านสือ่ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว เรายังมุง่ เน้นให้ออมมีไ่ ด้เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ ได้ลงมือปฏิบตั ิ ได้สมั ผัสจริง และเชือ่ มโยง
ไปสู่เนื้อหาสาระที่ละเอียดซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
แผนการศึ ก ษาของบ้ า นเรี ย น ลิ ต เติ้ ล เชี ย งใหม่ มี เ ป้ า หมายในการหาจุ ด สมดุ ล ระหว่ า งความรู ้
ความเข้าใจและทักษะ เพื่อให้ออมมี่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นพื้นฐานที่มั่นคง
ส�ำหรับการศึกษาต่อในอนาคต
เรายังต้องมั่นใจได้ว่าการเรียนรู้ผ่านแผนการศึกษาของบ้านเรียน ลิตเติ้ล เชียงใหม่ จะช่วยให้ออมมี่ สามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะเพียงอย่างเดียวที่แยกคนกลุ่มที่เป็นนักพัฒนาออกจากกลุ่มคนที่
คอยเป็นผู้ตาม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ช่วยลดโอกาสในการตกเป็นทาสความคิด และยังช่วยให้ออมมี่สามารถ
มองผ่านภาพลวงตาทีม่ กั ถูกสร้างขึน้ โดยสือ่ และผูม้ อี ทิ ธิพลได้ดว้ ย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จงึ เป็นทักษะทีจ่ �ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิต
แผนการศึกษาของบ้านเรียน ลิตเติล้ เชียงใหม่ จึงไม่เพียงแต่จะมุง่ พัฒนาความรูท้ างวิชาการ แต่ยงั พัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ ด้วย ออมมี่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่
• มีความมั่นใจในการน�ำข้อมูลและแนวคิดมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของตนเองหรือของผู้อื่น
• มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และเคารพผู้อื่น
• มีความไตร่ตรองในฐานะผู้เรียน และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต
• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมีความคิดเป็นของตนเอง
• มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงสติปัญญาและเชิงสังคม และพร้อมที่จะสร้างความแตกต่าง
รูปแบบการจัดการศึกษา บ้านเรียน ลิตเติ้ล เชียงใหม่ จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว เนื่องจากไม่สามารถ
ร่วมกิจกรรมกับกลุม่ บ้านเรียนอืน่ หรือครอบครัวอืน่ เพราะเวลาไม่ตรงกัน อีกทัง้ ออมมีม่ คี วามสนใจเฉพาะด้าน ซึง่ แตกต่าง
จากลูก ๆ ของบ้านเรียนอื่น การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๘ กลุ่มสาระ ดังนี้ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์
สากล ๓) วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา) ๔) สังคมวิทยา และประวัตศิ าสตร์ ๕) วิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ
บ�ำบัด ๖) ดนตรีศิลป์ ๗) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ๘) ภาษาศาสตร์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ในระดับ
มัธยมปลาย ออมมี่เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก แต่เมื่อต้องการค�ำปรึกษาหรือแนะน�ำ  ออมมี่จะเลือกปรึกษาผู้ที่มีความรู้
ความถนัดเฉพาะด้านนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นแม่ เพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ
หรือเพื่อนที่เป็น professors สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ
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กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียน ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และความจ�ำเป็นของสังคมโลก
เรียงตามสิ่งที่ออมมี่คิดว่าส�ำคัญจากมากไปน้อย สิ่งที่เน้นที่สุดคือ :
๑. ทักษะชีวิต (Life-Skills)
๒. ดนตรี (Music Education)
๓. พละศึกษาและโภชนาการบ�ำบัด (Physical Education & Nutraceuticals)
๔. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
๕. สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ (Sociology & History)
๖. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
๗. ชีววิทยา (Biology)
๘. เคมี (Chemistry)
๙. ฟิสิกส์ (Physics)
๑๐. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
ส�ำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามความถนัด ความสนใจและความจ�ำเป็นของโลก อย่างเป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ
ออมมี่รักธรรมชาติ ชอบท�ำงานด้านการอนุรักษ์ต้นไม้
ป่าไม้ และสัตว์ ลูกได้ท�ำงานร่วมกับผูใ้ หญ่หลายท่านในจังหวัดเชียงใหม่
จัดตั้ง กลุ่มพลังจิตอาสาท�ำดีเพื่อชาติ ท�ำงานด้านการปกป้องผืนป่า 
สร้างและดูแลฝาย บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ และลูกยังได้
ท�ำงานร่วมกับ เครือข่ายตามรอยในหลวง ด้านการปลูกจิตส�ำนึกให้
กับคนรุ่นใหม่ ให้เขารักป่า รักธรรมชาติ เพื่อที่ธรรมชาติและมนุษย์จะ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลย์
ออมมี่รักสัตว์ เขาคิดว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้ มีสิทธิที่จะมี ชีวิตที่มีคุณภาพเคียงข้างมนุษย์ เขาตั้งใจที่จะท�ำ
ทุกอย่าง ในการช่วยชดเชย และสร้างความเป็นธรรมให้กับสัตว์และธรรมชาติ โดยเริ่มจากวิถีชีวิตของเขาเอง ออมมี่
มีเป้าหมาย คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ เป็นเรื่องส�ำคัญ และปราศจากการทารุณกรรมสัตว์
ออมมีไ่ ด้ท�ำงานอาสาสมัคร เป็นผูช้ ว่ ยสัตวแพทย์และล่าม ให้กบั World Animal Protection (WSPA) หรือ องค์กรพิทกั ษ์
สัตว์แห่งโลก มูลนิธิม้าล�ำปาง และโรงพยาบาลสวนสัตว์ กรุงเทพฯ สิ่งที่ออมมี่ได้เรียนรู้จากการช่วยสัตว์ ตลอดช่วงชีวิต
ของเขา และจากการทีเ่ ขาได้สมั ผัสหัวใจอันบริสทุ ธิข์ องสัตว์ ท�ำให้เขารูว้ า่ เขาได้กา้ วมาถึงจุดทีเ่ ขาสามารถมีสว่ นช่วยให้ชวี ติ
ที่ดีกว่าแก่สัตว์ทุกชนิดได้ออมมี่ยังได้ช่วยเป็นพิธีกรงานวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ NBT ช่วยเขียนเวปไซต์ให้กับโรงพยาบาล
สวนสัตว์ และมูลนิธิม้าล�ำปาง สอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลาการของสถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง เป็นอาสาสมัคร
ช่วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซี ซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์
เพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้ ฯลฯ
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บ้านเรียน ลิตเติล้ เชียงใหม่ มีการวางแผนตารางการเรียนรูร้ ายปี รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน แบบคร่าว ๆ
และแบบแน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การเรียนรู้ร่วมกลุ่มครอบครัว
เครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ อื่น ๆ เมื่อก่อนออมมี่เคยเรียนภาษาล้านนา ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนา แต่ปัจจุบันไม่ได้เรียนร่วมกับที่ใด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เล็ก ๆ ด้านภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้กับคนในชุมชน เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ
เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เด็ก ๆ ที่ใฝ่เรียนก็เข้ามาศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
เราได้จดทะเบียนแหล่งเรียนรู้นี้ เป็น cambridge International Centre โดยได้ผ่านข้อก�ำหนดของ Cambridge
International Examinations ทัง้ ทางด้านวิสยั ทัศน์และคุณค่าการศึกษา การบริหารโรงเรียนและความเป็นผูน้ �ำ คุณภาพ
ของการสอนและการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน และข้อบังคับทางกฏหมายด้านต่าง ๆ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยื่นขอจดทะเบียน บ้านเรียน ลิตเติ้ล เชียงใหม่ ใช้หนังสือและเอกสารของส�ำนักพิมพ์
Cambridge University Press และหนังสือทีไ่ ด้รบั การ Endorsed by Cambridge International Examinations เป็นหลัก
และเรียนจาก Online Course กับมหาวิทยาลัยของต่างประเทศเป็นระยะ ๆ มีการเรียนรู้จากสื่อบุคคล ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น และสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่เรียนรู้ด้านสัตวศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาล
สวนสัตว์ กรุงเทพฯ ปีละ ๘ สัปดาห์ เรียนรูด้ า้ นสัตวศาสตร์ Ecology และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์การพิทกั ษ์สตั ว์โลก
ปีละ ๔ สัปดาห์ เรียนรู้ด้านสัตวศาสตร์ พันธุกรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับมูลนิธิม้าล�ำปาง ปีละ ๘ สัปดาห์
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึง่ มีกระบวนการเรียนรูท้ อี่ บอุน่
ใกล้ชิด การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินจากพัฒนาการตามสภาพความเป็นจริงอย่างรอบด้าน
ของออมมี่ โดยอาศัยวิธีการที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย
• ระดับความสุข และการเติบโตอย่างงดงามตามวัยของออมมี่
• การสังเกตพัฒนาการอย่างใกล้ชิดของแม่ และการบันทึกเป็นตัวอักษร ภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ
• ความคิดเห็นของผู้ที่ออมมี่ได้ท�ำงาน หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย
• การพูดคุยที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
• แฟ้มบันทึกผลงาน โครงการ
• การท�ำแบบทดสอบ IGCSE ของ Cambridge International
Examinations ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้รบั การยอมรับจาก
มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำทัว่ โลก เนือ่ งจากมีความเข้มข้นทางวิชาการ ผ่านกระบวนการ
รับรองคุณภาพอย่างละเอียด มีระบบบริหารจัดการคุณสมบัติ และเป็นโปรแกรม
การศึกษานานาชาติ ที่ได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
ISO9001 : 2008 ซึง่ เป็นมาตรฐานการรับรองระดับนานาชาติในด้านการบริหาร

198 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

คุณภาพ เป็นการเตรียมการที่ดีเลิศส�ำหรับโปรแกรม Cambridge International AS และ A Level ประกาศนียบัตร
Cambridge AICE (Advanced International Certificate of Education) และ Cambridge Pre-U รวมถึงโปรแกรม
การศึกษาอื่น ๆ เช่น โปรแกรม US Advanced Placement และ โปรแกรม International Baccalaureate Diploma
ในการให้ระดับผลการเรียนรายกลุม่ สาระการเรียนรูพ้ นื้ ฐาน และกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ พิม่ เติม บ้านเรียน ลิตเติล้
เชียงใหม่ เลือกใช้ระดับคุณภาพการให้ระดับผลการเรียน เป็นระบบตัวอักษร ๘ ระดับเช่นเดียวกับในระบบทั่วไป
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็น ๔ ระดับคือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน
และไม่ผ่าน ร่องรอยผลที่เกิดจากการเรียนรู้ได้รวบรวมเอกสารทุกอย่าง ภาพถ่ายและวิดีโอจากผลการทดลอง วุฒิบัตร
ประกาศนียบัตร รวมถึงแบบทดสอบในแต่ละครัง้ ด้วย มีการน�ำผลทีไ่ ด้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาสะท้อน
ให้ทราบ เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาต่อไปในอนาคต ว่าควรต้องใช้เวลาเตรียมตัวมากขึ้นค้นคว้าให้ลึกขึ้น วิเคราะห์
ให้ครอบคลุมมากขึ้น
มีการก�ำหนดระยะเวลาในการวัดและประเมินผลผูเ้ รียน มีการก�ำหนดระยะเวลาตามธรรมชาติของประเมิน ดังนี้
• ระดับความสุข และการเติบโตอย่างงดงามตามวัยของออมมี่ ประเมินตลอดเวลา
• การสังเกตพัฒนาการอย่างใกล้ชิดของแม่ และการบันทึกเป็นตัวอักษร ภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอประเมินทุกวัน
• ความคิดเห็นของผู้ที่ออมมี่ได้ท�ำงาน หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย ประเมินระหว่างและ
เมื่อเสร็จสิ้นการท�ำงาน
• การพูดคุยที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง ประเมินตลอดเวลา
• แฟ้มบันทึกผลงาน โครงการ ท�ำเป็นประจ�ำรายวัน รายสัปดาห์
• การท�ำแบบทดสอบ IGCSE ของ Cambridge International Examinations ประเมินทุกปี ใช้ระยะเวลา
การประเมินตามที่ Board of Cambridge International Examinations ก�ำหนดมาซึ่งจะเท่ากันและพร้อมกันทั้ง
๑๗๐ ประเทศทั่วโลก
ครอบครัวจัดท�ำเอกสารเพือ่ รายงานผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค จัดท�ำเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา เป็นรูปเล่ม
ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว  ๒) ข้อมูลพื้นฐานของลูก ๓) เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๔) แนวทางในการจัดการศึกษา  ๕) กรอบการจัดเนื้อหาสาระและพัฒนาการ ๘ สาระ ๖) การจัดกระบวนการเรียนรู้
๗) ผลการจัดการเรียนรู้ ๘) ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการผ่านการฝึกงาน ฯลฯ
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ความส�ำเร็จ/ความภาคภูมิใจการจัดการศึกษาของครอบครัว การเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการการจัดการศึกษา
แบบครอบครัว ได้ช่วยน�ำความมีชีวิตชีวากลับมาให้ออมมี่ เพราะเป็นการศึกษาที่ตอบสนองการมีชีวิตและช่วยเติม
เต็มคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขา  และก�ำลังช่วยให้ออมมี่ มีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ชีวิต และประสบความส�ำเร็จ
ด้านวิชาการควบคูก่ นั ไป การพัฒนาการด้านทักษะการใช้ชวี ติ (Development of Life skills) คือคุณสมบัตดิ า้ นต่าง ๆ เช่น
การเป็นคนที่มีความพยายามและมีความแน่วแน่อย่างต่อเนื่อง และการเป็นคนที่มีความยืดหยุ่น ในขณะที่ก็เป็นคนแบบ
perfectionist ซึ่งก�ำลังช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและรักการมีชีวิตที่ผาสุข การประสบความส�ำเร็จ
ด้านวิชาการ (Academic Achievement) คือเป้าหมาย ทีจ่ ะสามารถบรรลุได้ดว้ ยพัฒนาการแบบองค์รวม ของทัง้ ด้านร่างกาย
ความรู้สึก ความกระหายใคร่รู้ สติปัญญา และจิตวิญญาณ
ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากออมมี่เป็นเด็กผู้ชาย จึงมีเรื่องของการฝึกวิชาทหารมาเกี่ยวข้อง จึงขอเสนอแนะ
ให้เกิดข้อตกลงระหว่างเขตฯ และกองทัพบกให้รับผู้เรียนชาย จากบ้านเรียนทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกวิชาทหารโดยตรง
โดยไม่ต้องผ่านการฝากชื่อไปสังกัดกับโรงเรียนในระบบ หรือใช้ช่องทางอื่น
เมื่อมีแนวทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และผู้เรียนได้รับความเอาใจใส่และการสนับสนุนที่มากพอ
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ
นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุวณี พิมพกรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ส�ำนักส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

คณะท�ำงาน ผู้ถอดบทเรียน และจัดท�ำเอกสารการถอดบทเรียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นางรุจิเรข แสงจิตต์พันธ์
นายไพฑูรย์ สุขสุคนธ์
นางวัชราภรณ์ วัตรสุข
นางจรรยา แก้วเซ่ง
นางรุ่งอรุณ หัสชู
นางอวยพร อร่าม
นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ
นางสาวสุพัตรา คล่องแคล่ว
นายมงคล พุทธัง
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
นางสาวอามีเนาะ มามุ

๑๒. นางอรมน ไกรเทพ
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์
นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม
นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ
นางกมลวรรณ สุวรรณ์
นางสาวประจวบ พุทธวาศรี
นายประเสริฐ ศรีจันทร์

ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์
นางสุทธินันท์ พูลสมบัติ
นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด
นางอัธยา บุญช่วย
นางสาวพนิดา บัวมณี
นางสาวประไพ พิกุลผล
นางกนิษฐา แสวแวว
นางอนงค์ พิชญศิริ
นายสุชาติ บรรจง
นายเสวก บุญประสบ

๒๙. นางสาวปิฐินนท์ จันทร์รัตน์
๓๐. นายวิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม
๓๑. นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์
๓๒. นายปรีชา ปัญญานฤพล
๓๓. นางสาวสุวณี พิมพกรรณ์

บรรณาธิการกิจ

นางสาวสุวณี พิมพกรรณ์

ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกมลศรี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล�ำพูน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดทางขึ้น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดสโมสร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเสม็ดจวน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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