
ประเภทของแผนการจจัดการศศึกษา   

   แผนการจจัดการศศึกษาขจัขั้นพพขั้ นฐาน  สสาหรจับการจจัดการศศึกษาโดยครอบครจัว
บบุญจวงสสิรสิสกบุล  

ระดจับการศศึกษาขจัขั้นพพขั้ นฐาน
        ระดจับมจัธยมศศึกษาตอนตต้น

รรูปแบบการจจัดการศศึกษาโดยครอบครจัว
        จจัดการศศึกษารรูปแบบการศศึกษาตามอจัธยาศจัย ตามพระราชบจัญญจัตสิการ
ศศึกษาแหห่งชาตสิ พ.ศ.๒๕๔๒ และททที่แกต้ไข พ.ศ.๒๕๔๕ และททที่แกต้ไข พ.ศ.

๒๕๕๓ ททที่สอดคลต้องกจับหลจักเกณฑฑ์และวสิธทการปรจับใชต้หลจักสรูตรแกนกลาง 

พ.ศ.๒๕๕๑ โดยจจัดการเรทยนรต้รูใหต้ครอบคลบุมองคฑ์ความรต้รูในมาตรา ๒๓ ของ
พระราชบจัญญจัตสิการศศึกษาแหห่งชาตสิ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเนต้นผต้รูเรทยนเปป็ นสสาคจัญ 

โดยจจัดการศศึกษาจากฐานการเรทยนรต้รูอยห่างเหมาะสม สอดคลต้องกจับวสิถทชทวสิต
และการพจัฒนาศจักยภาพผต้รูเรทยนเปป็ นรายบบุคคล  

หนน่วยงานททที่รจับผผิดชอบ
        ครอบครจัวเดป็กหญสิงตต้นหนาว    บบุญจวงสสิรสิสกบุล  รห่วมกจับ  สสานจักงาน
เขตพพขั้ นททที่การศศึกษามจัธยมศศึกษา  เขต  ๒๕  

ขข้อมรูลพพขั้ นฐานของครอบครจัว
บผิดา ชพที่อ-นามสกกุล
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ผข้รูเรทยน ชพที่อ-นามสกกุล
อายกุ 
ประวจัตผิการศศึกษา

ททที่อยน่รูปจั จจกุบจันของครอบครจัว

ปรจัชญา   แนวคผิดและวจัตถกุประสงคคของแผนการจจัดการศศึกษาขจัขั้นพพขั้ นฐาน  

สสาหรจับการจจัดการศศึกษาโดยครอบครจัวบกุญจวงสผิรผิสกกุล  

        มนบุษยฑ์มทการเรทยนรต้รูอยห่รูตลอดเวลา   และเรทยนรต้รูจากทบุกสสิที่งททที่อยห่รูรอบตจัว  

ในสจังคมโบราณททที่ยจังไมห่มทรรูปแบบของการศศึกษาททที่เปป็ นระบบ   มนบุษยฑ์กป็เรทยน
รต้รูจากสสิที่งแวดลต้อมและจากการดสาเนสินชทวสิตประจสาวจัน  ไมห่วห่าจะเปป็ นการเรทยนรต้รู
เรพที่องของโรคภจัยไขต้เจป็บ   การเรทยนรต้รูททที่จะปรจับตจัวอยห่รูกจับธรรมชาตสิ   การเรทยน
รต้รูและปรจับตจัวตามสภาพแวดลต้อมและสภาพสจังคมเพพที่อใหต้สจังคมมทความสงบ
สบุข   การเรทยนรต้รูททที่จะหาอาหาร   เพาะปลรูก  หรพอแมต้กระทจัที่งการถนอมอาหาร
เพพที่อใหต้สามารถดสารงชทวสิตอยห่รูไดต้   เหตบุผลของการเรทยนรต้รูจศึงอาจกลห่าวไดต้วห่า   

เพพที่อใหต้มนบุษยฑ์สามารถททที่จะดสารงชทวสิตอยห่รูในสจังคมไดต้อยห่างมทความสบุข
         จนกระทจัที่งสจังคมเรสิที่มมทการพจัฒนาและมทการประดสิษฐฑ์ตจัวอจักษร  การสพที่อ
ความรต้รูในรรูปแบบของการจดบจันทศึกจากสสิที่งททที่สจังเกตอบุปนสิสจัยของมนบุษยฑ์
แตห่ละคน  จากประสบการณฑ์  จากสภาพสจังคมและสสิที่งแวดลต้อม    รรูปแบบ
การศศึกษาเปป็ นระบบจศึงเกสิดขศึขั้นโดยอาศจัยบจันทศึกตห่าง ๆ เปป็ นสสาคจัญ  โดยชห่วง
แรกในตห่างประเทศกป็มทการศศึกษาตามสสานจักตห่าง ๆ   ซศึที่งแตห่ละสสานจักกป็จะมท
แนวคสิด  หลจักการสอนเปป็ นไปตามแนวคสิดของเจต้าสสานจัก  หรพอใน



ประเทศไทยแตห่เดสิมกป็เปป็ นการศศึกษาในวจัง  การศศึกษาจากวจัดหรพอการศศึกษา
ททที่บต้าน  การศศึกษาแตห่เดสิมกป็เพพที่อใหต้สามารถอห่านออกเขทยนไดต้  เพพที่อททที่วห่าเมพที่อ
อห่านออกเขทยนไดต้แลต้ว  ผต้รูเรทยนกป็จะไปศศึกษาหาความรต้รูเพสิที่มเตสิมเอง  แตห่
วจัตถบุประสงคฑ์สบุดทต้ายกป็คพอเพพที่อประกอบอาชทพและดสารงชทพในสจังคมไดต้
นจัที่นเอง
        แตห่เดสิมการเรทยนการสอนไมห่มทการสอบไลห่  จนกระทจัที่งในรจัชสมจัยของ
พระบาทสมเดป็จพระจบุลจอมเกลต้าเจต้าอยห่รูหจัว  เกสิดปจั ญหาในการเรทยนการ
สอนคพอ  ผต้รูเรทยนมจักเรทยนไมห่ครบตามหลจักสรูตรททที่ตต้องเรทยน  เพราะการเรทยน
ใหต้ครบตต้องใชต้เวลานาน  หรพอผต้รูเรทยนบางคนตต้องออกมารจับราชการกห่อน  

จศึงมทการกราบบจังคมทรูลเพพที่อใหต้จจัดการสอบไลห่เพพที่อออกใบสสาคจัญรจับรองความ
รต้รู   การสอบไลห่ทางหนจังสพอในประเทศไทยจศึงเรสิที่มมทมานจับแตห่นจัขั้น1   

       การเรทยนการสอนในระบบมทการพจัฒนามาอยห่างตห่อเนพที่อง   เพพที่อแกต้ไข
ปจั ญหาททที่เกสิดขศึขั้นจากการเรทยนและการสอน  และเพพที่อใหต้ผต้รูเรทยนบรรลบุผล
ตามแนวทางการศศึกษาอยห่างมทประสสิทธสิภาพและมทความหลากหลาย   

อยห่างไรกป็ตาม  กป็เปป็ นททที่ยอมรจับวห่าการศศึกษาตามแนวทางของหนห่วยงานททที่
รจับผสิดชอบทางการศศึกษาไมห่สามารถเขต้าถศึงตจัวผต้รูเรทยนไดต้ทบุกคน  เพราะความ
แตกตห่างดต้านรห่างกาย   ครอบครจัว  สจังคม  ความถนจัด  ของผต้รูเรทยนเอง
        ดต้วยเหตบุดจังกลห่าวรจัฐจศึงไดต้แกต้ปจั ญหานทขั้ดต้วยการออกพระราชบจัญญจัตสิการ
ศศึกษาแหห่งชาตสิ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ซศึที่งใหต้ความหมายของการศศึกษา  คพอ  

กระบวนการเรทยนรต้รูเพพที่อความเจรสิญงอกงามของบบุคคลและสจังคมโดยการ
ถห่ายทอด   ความรต้รู   การฝศึ ก  การอบรม  การสพบสานทางวจัฒนธรรม  การ
สรต้างสรรคฑ์จรรโลงความกต้าวหนต้าทางวสิชาการ  การสรต้างองคฑ์ความรต้รูอจันเกสิด
จากการจจัดสภาพแวดลต้อม  สจังคม  การเรทยนรต้รูและปจั จจจัยเกพขั้ อหนบุนใหต้บบุคคล

1
 ตสานานการศศึกษาในสยาม  นสิตยสารสยาม  อารยะ < allknowledges.tripod.com/ 

historyofthaieducation.html>  สพบคต้น  ณ  วจันททที่  15  สสิงหาคม 2555.



เรทยนรต้รูอยห่างตห่อเนพที่องและตลอดชทวสิต2   และในพระราชบจัญญจัตสิฉบจับนทขั้ ไดต้
กสาหนดเปต้ าหมายททที่สสาคจัญของการศศึกษา   คพอ  ตต้องเปป็ นไปเพพที่อพจัฒนาคน
ไทยใหต้เปป็ นมนบุษยฑ์ททที่สมบรูรณฑ์ทจัขั้งรห่างกาย  จสิตใจ  สตสิปจั ญญา  ความรต้รู  มท
คบุณธรรม  มทจรสิยธรรมและวจัฒนธรรมในการดสารงชทวสิต   ใหต้สามารถอยห่รูรห่วม
กจับผต้รูอพที่นไดต้อยห่างมทความสบุข3  ปลรูกจสิตสสานศึกททที่ถรูกตต้องเกทที่ยวกจับการเมพองการ
ปกครองในระบอบประชาธสิปไตยอจันมทพระมหากษจัตรสิยฑ์ทรงเปป็ นประมบุข  

รต้รูจจักรจักษาและสห่งเสรสิมสสิทธสิ  หนต้าททที่  เสรทภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความ
เสมอภาค  และศจักดสิดศรทความเปป็ นมนบุษยฑ์   มทความภรูมสิใจในความเปป็ นไทย  

รต้รูจจักรจักษาผลประโยชนฑ์สห่วนรวมและของประเทศชาตสิ  รวมทจัขั้งสห่งเสรสิม
ศาสนา  ศสิลปะ  วจัฒนธรรมของชาตสิ  การกทฬา   ภรูมสิปจั ญญาทต้องถสิที่น  

ภรูมสิปจั ญญาไทย  และความรต้รูอจันเปป็ นสากล  ตลอดจนอนบุรจักษฑ์
ทรจัพยากรธรรมชาตสิและสสิที่งแวดลต้อม  มทความสามารถในการประกอบอาชทพ
รต้รูจจักพศึที่งตนเอง  มทความคสิดรสิเรสิที่มสรต้างสรรคฑ์  ใฝห่ รต้รูและเรทยนรต้รูดต้วยตนเองอยห่าง
ตห่อเนพที่อง4

        เพพที่อใหต้บรรลบุเปต้ าหมายดจังกลห่าว   รจัฐจศึงไดต้กสาหนดรรูปแบบใหต้จจัดการ
ศศึกษาออกเปป็ น  3  ระบบ  คพอ  1.  การศศึกษาในระบบ  2.  การศศึกษานอก
ระบบ  และ 3. การศศึกษาตามอจัธยาศจัย5   พระราชบจัญญจัตสิฉบจับนทขั้นจับไดต้วห่า
เปป็ นประโยชนฑ์กจับผต้รูเรทยนททที่เปป็ นกลห่บุมเปต้ าหมายเฉพาะททที่มทรรูปแบบและ
วจัตถบุประสงคฑ์ทางการศศึกษาททที่แตกตห่างกจันกจับการศศึกษาในระบบมาก
        การศศึกษาตามอจัธยาศจัย  คพอ  การศศึกษาททที่ผต้รูเรทยนไดต้เรทยนรต้รูโดยตนเอง
ตามความสนใจ   ศจักยภาพ  ความพรต้อม  และโอกาส  โดยศศึกษาจากบบุคคล 

2
 มาตรา  4  พระราชบจัญญจัตสิการศศึกษาแหห่งชาตสิ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกต้ไขเพสิที่มเตสิม  พ.ศ. ๒๕๔๕.

3
 มาตรา  6  พระราชบจัญญจัตสิการศศึกษาแหห่งชาตสิ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกต้ไขเพสิที่มเตสิม  พ.ศ. ๒๕๔๕.

4
 มาตรา  7  พระราชบจัญญจัตสิการศศึกษาแหห่งชาตสิ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกต้ไขเพสิที่มเตสิม  พ.ศ. ๒๕๔๕.

5
 มาตรา  15  พระราชบจัญญจัตสิการศศึกษาแหห่งชาตสิ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกต้ไขเพสิที่มเตสิม  พ.ศ. ๒๕๔๕.



ประสบการณฑ์  สจังคม  สภาพแวดลต้อม  สพที่อหรพอแหลห่งความรต้รูอพที่น ๆ6  และ
เพราะรรูปแบบและวจัตถบุประสงคฑ์ททที่แตกตห่างนทขั้ เอง  สสานจักงานคณะกรรมการ
การศศึกษาขจัขั้นพพขั้ นฐานจศึงไดต้จจัดทสาเอกสารหลจักเกณฑฑ์และวสิธทการปรจับใชต้
หลจักสรูตรแกนกลางการศศึกษาขจัขั้นพพขั้ นฐาน  พบุทธศจักราช  ๒๕๕๑  สสาหรจับ
กลห่บุมเปต้ าหมายเฉพาะ  และใหต้สสิทธสิครอบครจัวสามารถจจัดทสาแผนการศศึกษา
ใหต้แกห่บบุตรไดต้   โดยคสานศึงถศึงความแตกตห่างระหวห่างบบุคคล  ศจักยภาพ  ความ
ถนจัด   ความสามารถพสิเศษ    เพพที่อใหต้ผต้รูเรทยนมทความสบุขและเกสิดการเรทยนรต้รู
ไดต้เตป็มตามศจักยภาพ
         เพราะเหตบุททที่มทกฎหมายออกมารองรจับและผลการศศึกษาของเดป็กหญสิง
ตต้นหนาว   บบุญจวงสสิรสิสกบุล   (ผลการศศึกษาตามททที่ไดต้แนบประกอบแผนการ
เรทยนรต้รูนทขั้ )  ใน  2  ชห่วงชจัขั้นททที่ผห่านมา  และจากการสจังเกตจากอบุปนสิสจัย  ความ
ชอบ  ไมห่ชอบ  ในสสิที่งททที่เรทยน  ทสาใหต้ผต้รูจจัดการสอนมทความเหป็นวห่าการศศึกษา
ตามอจัธยาศจัยคพอสสิที่งททที่ดทททที่สบุดสสาหรจับเดป็กหญสิงตต้นหนาว  บบุญจวงสสิรสิสกบุล  

กลห่าวคพอ   การศศึกษาในระบบผต้รูเรทยนจะตต้องเรทยนตามมาตรฐานการศศึกษาททที่
บจังคจับไวต้ในหลจักสรูตรแกนกลางขจัขั้นพพขั้ นฐาน พบุทธศจักราช  ๒๕๕๑  และเพพที่อใหต้
เปป็ นไปตามมาตรฐานของหลจักสรูตรททที่กสาหนดไวต้ในแตห่ละวสิชา  ทสาใหต้สถาน
ศศึกษาแตห่ละแหห่งตต้องสอนและใหต้งานผต้รูเรทยนทสา   เพพที่อใหต้เกสิดความรต้รูและ
ความชสานาญในสสิที่งททที่เรทยน  แตห่การสอนและการใหต้งานทสานทขั้   เปป็ นการสอน
และใหต้งานทสาในลจักษณะททที่เหมพอนกจันทบุกคนในหต้องเรทยน  ซศึที่งตามสภาพ
ความเปป็ นจรสิงแลต้ว   เดป็กแตห่ละคนมทศจักยภาพททที่แตกตห่างกจัน  การสอนสสิที่ง
เดทยวกจันและใชต้เวลาเทห่ากจัน   ยห่อมเปป็ นไปไมห่ไดต้ททที่เดป็กจะเกสิดความรต้รูและ
เขต้าใจไดต้เหมพอนกจัน  จศึงกห่อเกสิดปจั ญหาสะสมเรพที่อยมา   คพอ  เรทยนไมห่ทจันกจัน  

ไมห่เขต้าใจในสสิที่งททที่เรทยน  ความไมห่ชอบในสสิที่งททที่เรทยน  ทสาใหต้เดป็กเบพที่อหนห่าย  

เหนป็ดเหนพที่อยกจับการเรทยน  และการทสาการบต้าน  ผลกป็คพอ   การเรทยนใน

6
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ระบบเดป็กมทความสบุขกจับการมทเพพที่อน  แตห่ไมห่มทความสบุขกจับการเรทยน   การ
ศศึกษาตามอจัธยาศจัยจศึงเปป็ นอทกหนศึที่งทางเลพอกททที่จะผลจักดจันใหต้เดป็กททที่มทปจั ญหา
เหลห่านทขั้ ไดต้เรทยนรต้รู  ศศึกษา  ตามศจักยภาพของเดป็ก  และในขณะเดทยวกจันกป็
สามารถอยห่รูรห่วมกจับบบุคคลอพที่นในสจังคมไดต้อยห่างมทความสบุข  

        จากหลจักการและเหตบุผลดจังกลห่าว   ผต้รูทสาการสอนจศึงไดต้จจัดทสาแผนการ
เรทยนรต้รูของเดป็กหญสิงตต้น-หนาว   บบุญจวงสสิรสิสกบุล  โดยคสานศึงถศึงความชอบ   

สภาพแวดลต้อมภายในครอบครจัว  และสภาพแวดลต้อมในการดสาเนสินชทวสิต   

การงาน  ของทจัขั้งผต้รูเรทยนและผต้รูจจัดการศศึกษา  เพพที่อใหต้เกสิดการเรทยนรต้รูรห่วมกจัน
อยห่างแทต้จรสิง  โดยวางเปต้ าหมายในการศศึกษาททที่สสาคจัญททที่สบุด  ใหต้ไดต้ผลตาม
วจัตถบุประสงคฑ์ของแผน  คพอ
        1.  การเปป็ นคนดทสสาคจัญกวห่าทบุกสสิที่ง
        2.  การเรทยนโดยมทจบุดมห่บุงหมายเปป็ นสสิที่งททที่สสาคจัญ
 เปต้ าหมายการจจัดทสาแผนทจัขั้ง  2  ขต้อ  ของผต้รูจจัดการศศึกษาสามารถอธสิบายไดต้  
ดจังนทขั้
         1.  การเปป็ นคนดทสสาคจัญกวห่าทบุกสสิที่ง   ขต้อนทขั้ ใครกป็รต้รูดทอยห่รูแลต้ว  แตห่เมพที่อยต้อน
กลจับมาดรูสจังคมในปจั จจบุบจัน  เหตบุใดจศึงมทแตห่ความเดพอนรต้อนวห่บุนวาย   คน
คดโกงเตป็มบต้านเมพอง  คนปลต้นฆห่า  คนลจักทรจัพยฑ์  หรพออาจกลห่าวไดต้วห่า  คน
ทสาผสิดศทลเยอะเหลพอเกสิน   ผต้รูคนเอารจัดเอาเปรทยบกจัน  ทสาไมจศึงเปป็ นเชห่นนจัขั้น  

ทจัขั้ง ๆ ททที่การเรทยนการสอนกป็สอนเรพที่องพบุทธศาสนา    สอนพระธรรมคสาสอน
ของศาสดา  และคนไทยทบุกคนกป็เรทยนเรพที่องการทสาตจัวเปป็ นคนดทมาตจัขั้งแตห่เดป็ก
จากการศศึกษาของผต้รูจจัดการศศึกษา  ผต้รูจจัดการศศึกษาคต้นพบวห่า  การททที่จะเปป็ น
คนดทไดต้ตต้องปฏสิบจัตสิตามหลจักธรรมคสาสอนของศาสนาพบุทธ (หรพออาจจะ
ศาสนาอพที่น  เพราะทบุกศาสนาตห่างกป็สอนใหต้คนเปป็ นคนดท)  หนทางททที่จะเปป็ น
คนดทไดต้จรสิง ๆ กป็คพอ  ละเวต้นความชจัที่วกห่อน  จากนจัขั้นกป็ทสาความดท  แลต้วกป็มาทสา
จสิตใจใหต้ผห่องใส  ดรูเหมพอนงห่ายแตห่จรสิง ๆ เปป็ นเรพที่องททที่ยากมาก  เพราะสภาพ



สจังคมในปจั จจบุบจันกสาลจังหลห่อหลอมใหต้คนเราหห่างไกลจากคสาวห่าคนดท  สสิที่งเดทยว
ททที่ผต้รูจจัดการศศึกษาเหป็นวห่ามทประโยชนฑ์และสามารถหลห่อหลอมใหต้ผต้รูเรทยนเปป็ น
คนดทไดต้จรสิง ๆ คพอ  การเจรสิญวสิปจั สสนากรรมฐาน  เพราะจะทสาใหต้เหป็นโลก
ตามความเปป็ นจรสิง   เมพที่อเหป็นโลกตามความเปป็ นจรสิงแลต้วกป็จะเกสิดกลจัวการ
ทสาบาป  มทความเมตตากรบุณาตห่อเพพที่อนมนบุษยฑ์อยห่างเพพที่อนรห่วมโลกเดทยวกจัน  

การเจรสิญวสิปจั สสนากรรมฐานเปป็ นเรพที่องทางจสิตใจ  ใหต้เรารต้รูเทห่าทจันจสิต  และ
เมพที่อฝศึ กบห่อย ๆ  กป็จะสามารถตจัดการกระทสาททที่ไมห่ดทไดต้   การทสาความดทหรพอ
ทสาความชจัที่วกป็เปป็ นเรพที่องททที่จสิตนสากห่อน   การททที่จะหต้ามจสิตใจใหต้ทสาดท  หรพอหต้าม
จสิตใจไมห่ใหต้ทสาชจัที่ว  จศึงตต้องทสาการฝศึ กจสิตทบุกวจันจศึงจะไดต้ผล   เพราะถต้าเราไมห่
ฝศึ กจสิตแมต้เราจะอห่านหนจังสพอธรรมะทจัขั้งหมดบนโลกนทขั้   หรพออห่านหนจังสพอททที่
สอนใหต้เราเปป็ นคนดทมากมาย  แตห่อยห่าลพมวห่านจัที่นเปป็ นเรพที่องทางสมอง  ไมห่ใชห่
เรพที่องทางจสิต  ถต้าเราอห่านเยอะ  รต้รูเยอะ  แตห่ไมห่เจรสิญวสิปจั สสนากรรมฐานเพพที่อ
ฝศึ กจสิต  กป็จะตกอยห่รูในภาวะททที่เรทยกวห่า  ดทชจัที่วรต้รูหมดแตห่อดใจไมห่ไดต้    การเปป็ น
คนดทกป็ตต้องเปป็ นคนดทตลอดเวลา  คพอเปป็ นคนดททบุกสถานการณฑ์  และการฝศึ ก
จสิตกป็เพพที่อใหต้เราสามารถควบคบุมจสิตไดต้ทบุกสถานการณฑ์   เพราะการทสาชจัที่วคน
สห่วนมากกป็มจักจะทสากจันในสถานการณฑ์ททที่มจันไมห่ปกตสิ  สถานการณฑ์ททที่ไมห่ปกตสิ
ทางอารมณฑ์คพอ  อารมณฑ์รจัก  โลภ  โกรธ  หลง  เพราะฉะนจัขั้นเราจศึงไมห่ควรททที่จะ
มจัที่นใจตจัวเองจนเกสินไปวห่าเราเปป็ นคนดท  ลองใหต้เราตกอยห่รูในสถานการณฑ์ททที่ไมห่
ปกตสิเสทยกห่อนวห่าเราจะหต้ามจสิตหต้ามใจตจัวเองไดต้หรพอไมห่  
        ดจังนจัขั้นในแผนการเรทยนรต้รูของเดป็กหญสิงตต้นหนาว   บบุญจวงสสิรสิสกบุล  จศึง
จจัดใหต้มทกลห่บุมประสบการณฑ์การพจัฒนาดต้านจสิตใจโดยการยศึดแนวทางตามคสา
สอนของศาสดา  เพราะผต้รูจจัดการศศึกษาเชพที่อวห่าการจจัดการเรทยนการสอนเชห่น
นทขั้   จะทสาใหต้ผต้รูเรทยนเปป็ นคนดท   มทความเมตตากรบุณาตห่อผต้รูอพที่น มทความกตจัญญรู
ตห่อผต้รูมทพระคบุณ    แตห่การเรทยนการสอนเชห่นนทขั้ตต้องทสาตลอดชทวสิต  เพราะใน
ทบุก ๆ วจันกป็มทอารมณฑ์ตห่าง ๆ เขต้ามากระทบผต้รูเรทยนตลอด   สสิที่งททที่ผต้รูจจัดการ



ศศึกษาจจัดทสาเปป็ นเพทยงการปลรูกฝจั งตต้นความดท  ดจังนจัขั้น  การททที่ตต้นความดทจะ
เจรสิญเตสิบโตไดต้ดทจศึงตต้องอาศจัยระยะเวลา   อาศจัยเหตบุปจั จจจัยของผต้รูเรทยนและผต้รู
จจัดการศศึกษาเปป็ นสสาคจัญ
        2.  การเรทยนโดยมทจบุดมห่บุงหมายเปป็ นสสิที่งททที่สสาคจัญ    การเรทยนรต้รูททที่แทต้จรสิง
คงมสิใชห่การเรทยนเพพที่อใหต้ทสาขต้อสอบไดต้   แตห่นห่าจะเปป็ นการททที่ผต้รูเรทยนไดต้
ประโยชนฑ์อะไรจากสสิที่งททที่เรทยน  สสิที่งททที่ผต้รูเรทยนไดต้เรทยนสามารถนสามาประยบุกตฑ์
ใชต้ในการดสารงชทพไดต้หรพอไมห่  เพราะแนวความคสิดของผต้รูจจัดการศศึกษา  ผต้รู
จจัดการศศึกษามทความคสิดวห่า  การเรทยนไมห่วห่าเราจะเรทยนอะไรกป็ตาม  จบุด
สบุดทต้ายกป็เพพที่อการดสารงชทพอยห่างเปป็ นสบุขรห่วมกจับผต้รูอพที่นในสจังคมนจัที่นเอง  การ
จจัดการเรทยนรต้รูของผต้รูจจัดการศศึกษาจศึงเปป็ นการมห่บุงเนต้นไปททที่การประกอบ
วสิชาชทพ  คพอ  ถต้าชอบทสาอาหารกป็ตต้องทสาไดต้จรสิงและมทความเปป็ นไปไดต้ททที่จะ
ประกอบกสิจการดต้านอาหาร  หรพอชอบกฎหมายกป็ตต้องมทความรต้รูจรสิงทจัขั้งดต้าน
ทฤษฎทและปฏสิบจัตสิและมทความเปป็ นไปไดต้ททที่จะประกอบวสิชาชทพดต้านกฎหมาย  

หรพอถต้าชอบดนตรทกป็ตต้องเลห่นไดต้จรสิงและมทความเปป็ นไปไดต้ททที่จะประกอบ
วสิชาชทพทางดต้านดนตรท   แตห่ทจัขั้งนทขั้ผต้รูจจัดการศศึกษากป็ยศึดททที่ตจัวผต้รูเรทยนเปป็ น
จบุดศรูนยฑ์กลางการเรทยนรต้รู   คพอดรูวห่าผต้รูเรทยนชอบจรสิงหรพอไมห่   ผต้รูเรทยนมท
ศจักยภาพเพทยงพอหรพอไมห่  ปจั จจจัยตห่าง ๆ พรต้อมเพทยงพอหรพอไมห่  และ
สบุดทต้ายผต้รูเรทยนมทความสบุขกจับการเรทยนหรพอไมห่
       ผต้รูจจัดการศศึกษาเชพที่อวห่าทบุกครอบครจัวยห่อมตต้องเตรทยมแนวทางหรพอวาง
อนาคตใหต้แกห่ผต้รูเรทยนอยห่รูแลต้ว  เพทยงแตห่ระยะเวลาดจังกลห่าวอาจจะแตกตห่าง
กจัน  เดป็กบางคนอาจจะมทความพรต้อม  หรพอเดป็กบางคนอาจจะไมห่มทความ
พรต้อม  แตห่ผต้รูจจัดการศศึกษามทความเหป็นวห่าเมพที่อเดป็กชอบสสิที่งใด   และมทปจั จจจัย
เกพขั้ อหนบุนใหต้สสิที่งททที่เดป็กชอบสามารถพจัฒนาไดต้  กป็เปป็ นสสิที่งททที่ผต้รูจจัดการศศึกษาควร
ชทขั้แนะและสรต้างโอกาสใหต้แกห่เดป็ก  เพราะผต้รูจจัดการสอนคพอคนททที่จะรต้รูขต้อดท   ขต้อ
ดต้อยของเดป็ก   ถต้าจะอาศจัยเดป็กเพทยงลสาพจัง  เดป็กกป็คงไมห่สามารถสรต้างโอกาส



ใหต้แกห่ตนเองไดต้  อาจจะเปป็ นดต้วยวจัยของเดป็กและประสบการณฑ์นต้อย   เพราะ
เดป็กบางคนยจังไมห่รต้รูเลยวห่าตจัวเองชอบอะไร  หรพอมทความสามารถดต้านไหน    

ความไมห่รต้รูของเดป็กและการททที่ผต้รูใหญห่ไมห่ชทขั้แนะหรพอนสาทางอาจจะเปป็ นการตจัด
โอกาสของเดป็กไปอยห่างนห่าเสทยดาย
      จากแนวคสิด  หลจักการศศึกษา  กฎหมายททที่รองรจับ  และตจัวเดป็กหญสิงตต้น
หนาว  บบุญจวงสสิรสิสกบุล  ผต้รูจจัดการศศึกษาจศึงขอจจัดทสาแผนการเรทยนรต้รูตาม
แนวทางททที่ผต้รูจจัดการศศึกษาคสิดวห่าจะสามารถทสาใหต้เดป็กหญสิงตต้นหนาว    จะ
เตสิบโตขศึขั้นเปป็ นคนดทของสจังคม  สามารถพศึที่งพาตนเองไดต้  และชห่วยเหลพอ
สจังคมไดต้อยห่างมทประสสิทธสิภาพ
   
  

แผนการเรทยนรข้รู
1.  กลน่กุมประสบการณควผิชาชทพกฎหมาย  เปป็ นการศศึกษาจากโครงการสจัมฤทธสิ
บจัตรมหาวสิทยาลจัยสบุโขทจัยธรรมาธสิราช  ททที่มทแนวคสิดสห่งเสรสิมการศศึกษาเพพที่อใหต้
เขต้าถศึงบบุคคลทบุกกลห่บุม  โดยไมห่จสากจัดเพศ   วจัย   การศศึกษา   ผต้รูเรทยนสามารถ
เกป็บสะสมชบุดวสิชาททที่ศศึกษาทจัขั้งหมด  24  ชบุดวสิชาเพพที่อเททยบโอนขอจบการ
ศศึกษาระดจับปรสิญญาตรทไดต้   ทจัขั้งนทขั้ ในกลห่บุมกฎหมายมทการรวมวสิชาพพขั้ นฐานททที่
หลจักสรูตรของมหาวสิทยาลจัยบจังคจับไวต้ดต้วย  5  ชบุดวสิชา  คพอ  ชบุดวสิชาททที่  20 -24

สาระการเรทยนรข้รู
        1  ความรต้รูเบพขั้ องตต้นเกทที่ยวกจับกฎหมายทจัที่วไป    

        2  กฎหมายมหาชน  

        3  กฎหมายแพห่ง 1 : บบุคคล  นสิตสิกรรม สจัญญา  

        4  กฎหมายแพห่ง 2 : หนทขั้   ละเมสิด  

        5  กฎหมายแพห่ง  3: ครอบครจัว   มรดก
        6  กฎหมายวห่าดต้วยทรจัพยฑ์สสิน
        7  กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบจัญญจัตสิทจัที่วไป



        8  กฎหมายอาญา 2: ภาคความผสิด
        9  กฎหมายพาณสิชยฑ์  1: ซพขั้ อขาย   เชห่าทรจัพยฑ์  เชห่าซพขั้ อ
      10  กฎหมายพาณสิชยฑ์  2: ยพม ฝากทรจัพยฑ์ตจัวแทน ประกจันภจัย
      11  กฎหมายพาณสิชยฑ์  3: ประกจันดต้วยบบุคคลและทรจัพยฑ์   ตจัตั๋วเงสิน
      12  กฎหมายพาณสิชยฑ์  4: หต้บุนสห่วน   บรสิษจัท
      13  กฎหมายวสิธทบจัญญจัตสิ1: หลจักทจัที่วไปในวสิธทพสิจารณาความแพห่ง
      14  กฎหมายวสิธทบจัญญจัตสิ2: วสิธทพสิจารณาความแพห่งและกฎหมายลต้มละลาย
      15  กฎหมายวสิธทบจัญญจัตสิ3: วสิธทพสิจารณาความอาญา
      16  กฎหมายธบุรกสิจระหวห่างประเทศ
      17  กฎหมายระหวห่างประเทศ
      18  ภาษาอจังกฤษสสาหรจับนจักกฎหมาย
      19  ประสบการณฑ์วสิชาชทพกฎหมาย
      20 ไทยศศึกษา
      21  ภาษาไทยเพพที่อการสพที่อสาร
      22 ไทยกจับสจังคมโลก
      23  วสิทยาศาสตรฑ์  เทคโนโลยท และสสิที่งแวดลต้อมเพพที่อชทวสิต
      24 ทจักษะชทวสิต
การจจัดการเรทยนรข้รู
        1.  การเรทยนกลห่บุมวสิชากฎหมาย   ผต้รูเรทยนลงทะเบทยนเรทยนเปป็ นภาคการ
ศศึกษา  1 ปท มท  2  ภาคการศศึกษา  โดยสามารถลงทะเบทยนไดต้ภาคละไมห่เกสิน  3

ชบุดวสิชาสสาหรจับหลจักสรูตร  4  ปท    การเรทยนการสอนจะยศึดเอกสารการสอน
ของมหาวสิทยาลจัย   การสอนเสรสิมผห่านดาวเททยม   การสอนเสรสิม  ณ  สถาน
ททที่ททที่ทางมหาวสิทยาลจัยกสาหนด   และประเมสินผลโดยการสอบไลห่ตามระเบทยบ
ของมหาวสิทยาลจัย



        2.  การเรทยนกฎหมายสสิที่งททที่สสาคจัญททที่สบุดคพอการปฏสิบจัตสิงาน  ขจัขั้นตอนการ
ทสางานของทนายความจะทสาใหต้ผต้รูเรทยนไดต้ลงมพอทสางานจรสิง   ไดต้เหป็น  ไดต้
ซศึมซจับ  และไดต้แกต้ปจั ญหาเฉพาะหนต้า   เขต้าใจขจัขั้นตอนของการดสาเนสิน
กระบวนการพสิจารณาคดทตห่าง ๆ ทจัขั้งกห่อนนสาคดทขศึขั้นสห่รูศาล    ระหวห่างการ
พสิจารณาคดท   และหลจังการพสิจารณาคดท   รต้รูบทบาทของบบุคคลททที่เกทที่ยวขต้องกจับ
กฎหมาย  การเรทยนรต้รูในสห่วนนทขั้ผต้รูเรทยน  เรทยนรต้รูโดยการทสางานเปป็ นเสมทยน
ทนายความใหต้แกห่มารดาซศึที่งเปป็ นผต้รูจจัดการศศึกษา

        หมายเหตกุ   การจจัดการเรทยนรต้รูกลห่บุมประสบการณฑ์วสิชาชทพกฎหมายนทขั้
อาจดรูเหมพอนเยอะซศึที่งอาจจะทสาใหต้ทางเจต้าหนต้าททที่เหป็นหนจักไปสสาหรจับเดป็ก   ผต้รู
จจัดการสอนจศึงขอชทขั้แจงดจังนทขั้   การเรทยนกลห่บุมกฎหมายทจัขั้งหมด  24  ชบุดวสิชา  

เปป็ นหลจักสรูตรปรสิญญาตรททจัขั้งหมด  และเปป็ นหลจักสรูตร  4  ปท   แตห่ผต้รูจจัดการ
ศศึกษามสิไดต้ใหต้ผต้รูเรทยนลงทะเบทยนตามเกณฑฑ์  แตห่เปป็ นการเกป็บสะสมไปเรพที่อย 

ๆ อาจจะใชต้เวลาในการศศึกษา  8  ปท   ซศึที่งกป็หมายความวห่าการเรทยนในระดจับ
มจัธยมตต้นและมจัธยมปลาย ซศึที่งใชต้เวลา  6  ปท    ผต้รูเรทยนอาจจะเรทยนกลห่บุม
ประสบการณฑ์วสิชาชทพทางกฎหมายททที่เปป็ นเรพที่องทางทฤษฎทไมห่หมดตามททที่
เขทยนเขต้ามาในแผน  เพราะผต้รูจจัดการศศึกษาคสานศึงถศึงความตต้องการและความ
พรต้อมของผต้รูเรทยนเปป็ นสสาคจัญ  การเรทยนในสห่วนนทขั้ผต้รูจจัดการศศึกษาจะใชต้เวลา
ในการสอนวจันละประมาณ  2  ชจัที่วโมง
เปข้ าหมายคกุณภาพผข้รูเรทยนททที่มน่กุงหวจัง
         1.  ผต้รูเรทยนทราบแนวคสิด  ทฤษฎทของกฎหมายระบบตห่าง ๆ รวมถศึง
ระบบกฎหมายของประเทศไทย   ความแตกตห่างของกฎหมายสาขาตห่าง ๆ 

เชห่น  สาขากฎหมายมหาชน   สาขากฎหมายเอกชน  กฎหมายทางธบุรกสิจ  

เปป็ นตต้น



        2.  ผต้รูเรทยนสามารแยกองคฑ์ประกอบความผสิดทางกฎหมายอาญาและ
วสินสิจฉจัยความผสิดของบบุคคลโดยปรจับขต้อเทป็จจรสิงเขต้ากจับกฎหมายไดต้
        3.  ผต้รูเรทยนรต้รูและเขต้าใจความรจับผสิดในทางแพห่ง  วสินสิจฉจัยความผสิดทาง
แพห่ง  ปรจับขต้อเทป็จจรสิงทางแพห่งใหต้เขต้ากจับบทกฎหมาย  และรต้รูถศึงสสิทธสิหนต้าททที่
ของบบุคคลตามกฎหมายแพห่ง
        4.  ผต้รูเรทยนสามารถจจัดการเอกสาร   การใชต้อบุปกรณฑ์สสานจักงานกฎหมาย 

และรต้รูขจัขั้นตอนการดสาเนสินกระบวนการพสิจารณาคดท   
        5.  ผต้รูเรทยนมทความรต้รูเกทที่ยวกจับประเทศไทยทจัขั้งในดต้านประวจัตสิศาสตรฑ์  
วจัฒนธรรม  สจังคม  ใชต้ภาษาไทยไดต้อยห่างมทประสสิทธสิภาพ   

        6.  ผต้รูเรทยนมทความรต้รูเกทที่ยวกจับวสิทยาศาสตรฑ์   เทคโนโลยท  สสิที่งแวดลต้อมททที่
เกทที่ยวขต้องกจับการดสาเนสินชทวสิต  และมททจักษะในการดสาเนสินชทวสิต       

 

2.  กลน่กุมประสบการณคการพจัฒนาดข้านจผิตใจ
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  ศศึกษาเกทที่ยวกจับพบุทธประวจัตสิ   หลจักธรรมคสาสอนของศาสนาพบุทธ  

และศาสนาอพที่น ๆ 

        2.  การเจรสิญวสิปจั สสนากรรมฐานตามหลจักสตสิปจั ฏฐาน ๔ 

        3.  การสวดมนตฑ์   และการรห่วมกสิจกรรมทางพบุทธศาสนา
การจจัดการเรทยนรข้รู
        1.  ผต้รูเรทยนศศึกษาพระธรรมคสาสอนจากแหลห่งขต้อมรูลตห่าง  ๆ  ทจัขั้งหนจังสพอ 

สสิที่งบจันทศึกเสทยง  โดยเฉพาะหลจักอสิทจัปปจั จจยตา  ปฏสิจจสมบุปมาท   และอรสิยะ
มรรคมทองคฑ์แปด  และการฟจั งธรรมทบุกวจันพระ โดยพระครรูปลจัดสสิทธสิวรวจัฒนฑ์ 
ณ  ศรูนยฑ์ปฏสิบจัตสิธรรมสวนเวฬบุวจัน  จจังหวจัดขอนแกห่น  



        2.  ผต้รูเรทยนเจรสิญวสิปจั สสนากรรมฐานตามหลจักสตสิปจั ฏฐาน ๔  รห่วมกจับผต้รู
จจัดการสอนทบุกวจัน  วจันละ 1 ชจัที่วโมง  หรพอมากกวห่าวจันละ  1  ชจัที่วโมง ในกรณทททที่
ครอบครจัวของผต้รูเรทยนไปปฏสิบจัตสิธรรมททที่วจัดในชห่วงวจันหยบุดยาว   

        3.  ผต้รูเรทยนและครอบครจัวสวดมนตฑ์ทบุกวจันพระ ใชต้เวลาประมาณ  2  

ชจัที่วโมง  และสวดมนตฑ์กห่อนนอนทบุกวจัน  วจันละประมาณครศึที่งชจัที่วโมง  

        4.   ผต้รูเรทยนและครอบครจัวรห่วมทสาบบุญ  ทสาทานในวจันสสาคจัญทางศาสนา  

และรห่วมกสิจกรรมทางพบุทธศาสนา   กสิจกรรมทางพบุทธศาสนานทขั้ถต้าเปป็ นวจัน
หยบุดยาวผต้รูเรทยนและครอบครจัวจะไปทสากสิจกรรมททที่สถานปฏสิบจัตสิธรรมถาวร
วนาราม  จจังหวจัดเพชรบรูรณฑ์  
        ทจัขั้งนทขั้    กสิจกรรมทางพบุทธศาสนานทขั้ผต้รูเรทยนและครอบครจัวไดต้ทสารห่วมกจัน
มาเปป็ นเวลาหลายปท แลต้ว
เปข้ าหมายคกุณภาพผข้รูเรทยนททที่มน่กุงหวจัง
     1.  ผต้รูเรทยนทราบพบุทธประวจัตสิ   หลจักธรรมคสาสอนของศาสนาพบุทธ  และ
ศาสนาอพที่น ๆ
        2.  ผต้รูเรทยนทราบสภาวะธรรมของการเจรสิญสตสิ  เหป็นอาการเกสิด – ดจับ
ของนามรรูป  มทสตสิอยห่รูกจับกายและจสิต  ไมห่หลงไปกจับวสิปจั สสนรูปกสิเลส
        3.  ผต้รูเรทยนรต้รูความหมายของบทสวดมนตฑ์  มทสมาธสิกจับการสวดมนตฑ์   
และซาบซศึขั้งกจับบทสวดมนตฑ์เพพที่อสรรเสรสิญพระศาสดา  และเพพที่อเปป็ นเครพที่อง
ยศึดเหนทที่ยวจสิตใจใหต้กระทสาความดท
        4.  ผต้รูเรทยนมทความเมตตากรบุณา  เอพขั้ อเฟพขั้ อเผพที่อแผห่   มองเหป็นเพพที่อน
มนบุษยฑ์ทบุกคนมทคบุณคห่าเทห่ากจัน  ไมห่ตจัดสสินมนบุษยฑ์เพทยงเพราะรรูปลจักษณฑ์
ภายนอก   หจัวโขนหรพอวจัตถบุ  (คสาเปรทยบเททยบของผต้รูจจัดการศศึกษา  คพอ  การ
ไมห่มองวห่าเขาเปป็ นคนดทเพราะมทตสาแหนห่งหนต้าททที่การงานททที่ดท   เรทยนจากททที่มทชพที่อ
เสทยง   หรพอมทเครพที่องใชต้ททที่หรรูหรา  หรพอรถยนตฑ์ราคาแพง  แตห่ใหต้มองมนบุษยฑ์ททที่
จสิตใจ ) 



 3.  กลน่กุมประสบการณคการใชข้เทคโนโลยทสารสนเทศเพพที่อเขข้าถศึงแหลน่งการ
เรทยนรข้รู       
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  การใชต้เทคโนโลยทสารสนเทศสพบคต้นขต้อมรูล
        2.  การใชต้เทคโนโลยทสารสนเทศในการตสิดตห่อสพที่อสารและการทสางาน
        3.  การใชต้เทคโนโลยทสารสนเทศจจัดการการศศึกษา
การจจัดการเรทยนรข้รู
        1.  ผต้รูเรทยนศศึกษาจากเทคโนโลยทสารสนเทศ  ( หมายถศึง  ในเทคโนโลยท
สารสนเทศกป็จะมทวสิธทการสอนเกทที่ยวกจับการใชต้งานเทคโนโลยทสารสนเทศ  เชห่น
จากยรูทรูปซศึที่งมททจัขั้งภาพและเสทยง )

        2.  ผต้รูเรทยนศศึกษาวสิธทการคต้นควต้าขต้อมรูลจากฐานขต้อมรูลตห่าง ๆ เชห่น  ฐาน
ของมรูลของหนห่วยงานตห่าง ๆ ฐานขต้อมรูลของมหาวสิทยาลจัย   ฐานขต้อมรูลงาน
วสิจจัย   บทความตห่าง ๆ  จากผต้รูจจัดการศศึกษา
     3.  ผต้รูเรทยนศศึกษาจากการทสางานชห่วยผต้รูจจัดการศศึกษา  และศศึกษาจาก
บบุคคลททที่มทความรต้รูในการทสาโปรแกรมตห่าง ๆ  

เปข้ าหมายคกุณภาพผข้รูเรทยนททที่มน่กุงหวจัง
     1.  ผต้รูเรทยนนสาเทคโนโลยทสารสนเทศมาใชต้เพพที่อคต้นควต้าหาขต้อมรูลสสาหรจับ
การศศึกษาตลอดชทวสิตไดต้อยห่างมทประสสิทธสิภาพ
       2.  ผต้รูเรทยนนสาเทคโนโลยทมาใชต้กจับการเรทยน   การทสางาน  และการ
พจัฒนาองคฑ์ความรต้รูใหมห่ไดต้อยห่างมทประสสิทธสิภาพ
       3.  ผต้รูเรทยนสามารถตสิดตห่อสพที่อสารและทสาธบุรกรรมตห่าง  ๆ  ดต้วยการใชต้
เทคโนโลยทสารสนเทศไดต้อยห่างมทประสสิทธสิภาพ
  

4.  กลน่กุมประสบการณคภาษาตน่างประเทศ
สาระการเรทยนรข้รู



        1.  เรทยนรต้รูการอห่าน  การพรูด  การเขทยน  การฟจั ง  และศศึกษาไวยากรณฑ์
ภาษาอจังกฤษ
การจจัดการเรทยนรข้รู
     1.  จต้างครรูพสิเศษมาสอนททที่บต้านวจันจจันทรฑ์ – ศบุกรฑ์  ใชต้เวลาในการศศึกษา
ประมาณวจันละ  1  ชจัที่วโมง
        2.  ผต้รูเรทยนศศึกษาภาษาจากภาพยนตรฑ์   เพลง   เอกสารตห่าง ๆ
        3.  ผต้รูเรทยนศศึกษาจากหนจังสพอเรทยน  English  for you  โดย  BBC  ลสิขสสิทธสิด
ของบรสิษจัทธนาชจัย  แอนดฑ์  เอป็นพทจท  กรรบุป  จสากจัด 

หมายเหตบุ : มทการลงเรทยนภาษอจังกฤษสสาหรจับนจักกฎหมาย ในกลห่บุมวสิชา
กฎหมาย
เปข้ าหมายคกุณภาพผข้รูเรทยนททที่มน่กุงหวจัง
        1.  ผต้รูเรทยนเขต้าใจไวยากรณฑ์ภาษาอจังกฤษ  รต้รูคสาศจัพทฑ์ททที่สสาคจัญสสาคจัญใชต้
สพที่อสารในชทวสิตประจสาวจัน   อห่านภาษาอจังกฤษอยห่างงห่ายไดต้  พรูดภาษาอจังกฤษ
ในการแนะนสาตนเอง -ผต้รูอพที่น   การซจักถามในชทวสิตประจสาวจัน   เขทยนเรพที่องราว
ของตนเองและคนในครอบครจัวเปป็ นภาษาอจังกฤษไดต้  
        2.  ฟจั งภาษาอจังกฤษททที่ใชต้ในสถานการณฑ์จรสิงจากเทคโนโลยทสารสนเทศ
ไดต้  

5.  กผิจกรรมปลรูกจผิตสสานศึกในการอนกุรจักษคทรจัพยากรธรรมชาตผิ  และโบราณ
สถาน
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  วสิชาการดสารงชทพในปห่ า  การสสารวจปห่ า  การศศึกษาระบบนสิเวศของปห่ า
ประเภทตห่าง ๆ



        2.  การทห่องเททที่ยวเชสิงอนบุรจักษฑ์ในสถานททที่ตห่าง  ๆ  เชห่น  ทะเล   โบราณ
สถานททที่สสาคจัญ  แหลห่งเรทยนรต้รูเศรษฐกสิจพอเพทยง   แหลห่งเรทยนรต้รูเกษตรทฤษฎท
ใหมห่
การจจัดการเรทยนรข้รู
        1.  เขต้าไปศศึกษาและใชต้ชทวสิตในปห่ า   ภรูเขา  แหลห่งธรรมชาตสิอพที่น ๆ   โดย
ผต้รูเรทยนเดสินทางไปกจับกลห่บุมของผต้รูจจัดการสอนซศึที่งเปป็ นกลห่บุมบบุคคลททที่ชพที่นชอบ
และศศึกษาธรรมชาตสิ   ชพที่นชอบการเดสินปห่ า   และกลห่บุมคนททที่อนบุรจักษฑ์
ทรจัพยากรธรรมชาตสิ 
        2.  ผต้รูเรทยนศศึกษา   แหลห่งทห่องเททที่ยวเชสิงอนบุรจักษฑ์   โบราณสถาน   แหลห่ง
เรทยนรต้รูเศรษฐกสิจพอเพทยง   แหลห่งเรทยนรต้รูเกษตรทฤษฎทใหมห่  จากเทคโนโลยท
สารสนเทศ   และไปเททที่ยวชมสถานททที่ตห่าง ๆ  เชห่น  ปราสาทหสินพสิมาย   วจัด
ใหญห่ชจัยมงคล  ปราสาทหสินพนมรต้บุง   สถานททที่ทห่องเททที่ยวเชสิงอนบุรจักษฑ์หาด
ทรายแกต้วในฐานทจัพเรพอสจัตหทบ  พสิพสิธภจัณฑฑ์สจัตวฑ์นสขั้ าในจจังหวจัดตห่าง ๆ   

หมห่รูบต้านการเกษตรทฤษฎทใหมห่  ฯลฯ
เปข้ าหมายคกุณภาพผข้รูเรทยนททที่มน่กุงหวจัง
        1.  ผต้รูเรทยนเขต้าใจและรต้รูจจักดสารงชทพในปห่ าแตห่ละประเภท   เชห่น  รต้รูวห่าการ
ดสารงชทพในปห่ าลศึกททที่มทความสมบรูรณฑ์มากจะตต้องพยายามททที่จะไมห่นสาสสิที่งแปลก
ปลอมเขต้าไปรบกวนสจัตวฑ์ปห่ า  ตจัวอยห่างเชห่น  การอาบนสขั้าในปห่ าลศึกหากใชต้สบห่รู
หรพอยาสระผม  จะทสาใหต้สจัตวฑ์ททที่อยห่รูทต้ายนสขั้ าลงไปไมห่ดพที่มกสินนสขั้ าเพราะนสขั้ ามทกลสิที่น  

ซศึที่งกรณทนทขั้จะทสาใหต้ผต้รูเรทยนทราบวสิถทของสสิที่งมทชทวสิตในปห่ า  การไดต้เขต้าไปสสารวจ
ปห่ าททที่มทความสวยงามและสมบรูรณฑ์มาก ๆ จะเปป็ นการปลรูกจสิตสสานศึกททที่ดทใหต้ผต้รู
เรทยนอยากจะอนบุรจักษฑ์ทรจัพยากรธรรมชาตสิใหต้ประเทศไทยทบุก ๆ พพขั้ นททที่มทปห่ าททที่
สมบรูรณฑ์  ใหต้คนไทยไดต้ศศึกษา  ใหต้เปป็ นททที่อยห่รูอาศจัยของสจัตวฑ์ปห่ า  และเรทยนรต้รูททที่
จะอยห่รูรห่วมกจันและปรจับตจัวใหต้เขต้ากจับธรรมชาตสิ



        2.  ผต้รูเรทยนไดต้ทราบถศึงความเปป็ นมาทางประวจัตสิศาสตรฑ์ของสถานททที่ตห่าง 

ๆ ไดต้ขต้อคสิดจากประวจัตสิศาสตรฑ์   ทราบเหตบุผลของการทห่องเททที่ยวเชสิงอนบุรจักษฑ์ 
เหตบุผลของการทสาการเกษตรทฤษฎทใหมห่  นสาสสิที่งททที่ไดต้จากการไปศศึกษาและ
เททที่ยวชมมาวสิเคราะหฑ์ไดต้วห่ามทความสจัมพจันธฑ์และมทความสสาคจัญกจับสจังคม
ปจั จจบุบจันอยห่างไร

6.  กผิจกรรมเสรผิมสรข้างสกุขภาพพลานามจัย
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  กทฬายรูโด  กทฬาบาสเกตบอล  เตต้นแอโรบสิค   เทเบสิลเทนนสิส
การจจัดการเรทยนรข้รู
        1.  ผต้รูเรทยนเขต้ารห่วมเรทยนยรูโดกจับชมรมยรูโดจจังหวจัดขอนแกห่น   

       2.  ผต้รูเรทยนศศึกษากตสิกาการเลห่นกทฬาบาสเกตบอล  ฝศึ กเลห่นบาสเกตบอล
และเขต้ารห่วมเลห่นบาลเกตบอลเปป็ นททม
      3.  ผต้รูเรทยนเลห่นเทเบสิลเทนนสิสกจับผต้รูจจัดการศศึกษา
      4.  ผต้รูเรทยนเตต้นแอโรบสิคตอนเยป็นกจับชมรมเตต้นแอโรบสิคบศึงแกห่นนคร   

หมายเหตกุ   กสิจกรรมเสรสิมสรต้างสบุขภาพพลานามจัยนทขั้จะสลจับหมบุนเวทยนไปใน
แตห่ละอาทสิตยฑ์หรพอตามแตห่โอกาส
เปข้ าหมายคกุณภาพผข้รูเรทยนททที่มน่กุงหวจัง
        1.  ผต้รูเรทยนมทนสขั้ าใจเปป็ นนจักกทฬารต้รูแพต้   รต้รูชนะ  รต้รูอภจัย
        2.  ผต้รูเรทยนมทความสมจัครสมานสามจัคคทในการเลห่นกทฬาเปป็ นกลห่บุม  

        3.  ผต้รูเรทยนรต้รูประโยชนฑ์ของการออกกสาลจังกาย

7.  กผิจกรรมการทสาอาหาร
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  การทสาอาหารคาว  หวาน
        2.  การทสาอาหารอทสาน



        3.  การทสาขนม
การจจัดการเรทยนรข้รู
        1.  กสิจกรรมการทสาอาหารนทขั้    ผต้รูเรทยนสามารถคต้นควต้าจากเทคโนโลยท
สารสนเทศ   นสามาฝศึ กทสาเพพที่อรจับประทานในชทวสิตประจสาวจัน   และฝศึ กเรทยน  

ฝศึ กทสากจับกจับผต้รูจจัดการศศึกษาและญาตสิของผต้รูเรทยนซศึที่งประกอบกสิจการรต้าน
อาหาร
เปข้ าหมายคกุณภาพผข้รูเรทยนททที่มน่กุงหวจัง
      1.  ผต้รูเรทยนรต้รูจจักหาวจัตถบุดสิบและเลพอกวจัตถบุดสิบททที่เหมาะสมในการประกอบ
อาหารไดต้เอง (คพอการหาซพขั้ อเอง)

         2.  ผต้รูเรทยนสามารถทสาอาหารคาว  หวาน  อาหารอทสาน  และทสาขนม
ไดต้   และทสาใหต้ครอบครจัวและบบุคคลอพที่นรจับประทานในชทวสิตประจสาวจัน   หรพอ
ในโอกาสตห่าง ๆ 

      3.  ผต้รูเรทยนรต้รูจจักวสิธทการทสาความสะอาด   การบสารบุงรจักษาวจัตถบุดสิบและ
อบุปกรณฑ์ในครจัว
        

8.  กผิจกรรมทางดนตรท  ศผิลปะ  งานฝท มพอ
สาระการเรทยนรข้รู
      1.  การเรทยนกทตารฑ์   อรูครูเลเลห่   ไวโอลทน  ดนตรทไทย
        2.  การเรทยนรต้องเพลง
        3.  การจจัดสวนถาด   ถจักไหมพรม  รต้อยลรูกปจั ด  งานประดสิษฐสิดจากเศษ
วจัสดบุ
การจจัดการเรทยนรข้รู
        1.  ผต้รูเรทยนศศึกษาการเลห่นดนตรทจากเทคโนโลยทสารสนเทศ
        2.  ผต้รูเรทยนเรทยนการรต้องเพลงกจับอาจารยฑ์ผต้รูจจัดการศศึกษา (ประมาณ 10 

-15 ชจัที่วโมง)



        3.  ผต้รูทสางานประดสิษฐฑ์ตห่าง  ๆ กจับผต้รูจจัดการศศึกษา  

เปข้ าหมายคกุณภาพผข้รูเรทยนททที่มน่กุงหวจัง
       1.  ผต้รูเรทยนสามารถเลห่นดนตรทตห่าง  ๆ  ใหต้เปป็ นเพลงไดต้  และเมพที่อมท
โอกาสสามารถเลห่นรห่วมกจับวงดนตรทไดต้
        2.  ผต้รูเรทยนรต้รูเทคนสิคของการรต้องเพลง  

        3.  สสิที่งของททที่ประดสิษฐฑ์สามารถนสามาประดจับตกแตห่ง  หรพอใชต้ในชทวสิต
ประจสาวจันไดต้

กลห่บุมประสบการณฑ์
เปต้ าหมายคบุณภาพผต้รูเรทยนททที่มห่บุงหวจัง

หมายเหตบุระดจับชจัขั้นมจัธยมศศึกษาตอนตต้น
1.  กลน่กุม
ประสบการณค
วผิชาชทพกฎหมาย  

         1.  ผต้รูเรทยนทราบแนวคสิด  

ทฤษฎทของกฎหมายระบบตห่าง ๆ รวม
ถศึงระบบกฎหมายของประเทศไทย   

ความแตกตห่างของกฎหมายสาขาตห่าง
ๆ เชห่น  สาขากฎหมายมหาชน   

สาขากฎหมายเอกชน  กฎหมายทาง
ธบุรกสิจ  เปป็ นตต้น
        2.  ผต้รูเรทยนสามารแยกองคฑ์
ประกอบความผสิดทางกฎหมายอาญา
และวสินสิจฉจัยความผสิดของบบุคคลโดย
ปรจับขต้อเทป็จจรสิงเขต้ากจับกฎหมายไดต้
        3.  ผต้รูเรทยนรต้รูและเขต้าใจความรจับ
ผสิดในทางแพห่ง  วสินสิจฉจัยความผสิดทาง
แพห่ง  ปรจับขต้อเทป็จจรสิงทางแพห่งใหต้เขต้า

ผต้รูจจัดการศศึกษา
คสานศึงถศึงความ
ตต้องการและ
ความพรต้อม
ของผต้รูเรทยน
เปป็ นสสาคจัญ  

การเรทยนใน
สห่วนนทขั้ผต้รูจจัดการ
ศศึกษาจะใชต้
เวลาในการ
สอนวจันละ
ประมาณ  2  

ชจัที่วโมง



กจับบทกฎหมาย  และรต้รูถศึงสสิทธสิหนต้าททที่
ของบบุคคลตามกฎหมายแพห่ง
        4.  ผต้รูเรทยนสามารถจจัดการ
เอกสาร   การใชต้อบุปกรณฑ์สสานจักงาน
กฎหมาย   และรต้รูขจัขั้นตอนการดสาเนสิน
กระบวนการพสิจารณาคดท   
        5.  ผต้รูเรทยนมทความรต้รูเกทที่ยวกจับ
ประเทศไทยทจัขั้งในดต้านประวจัตสิศาสตรฑ์
วจัฒนธรรม  สจังคม  ใชต้ภาษาไทยไดต้
อยห่างมทประสสิทธสิภาพ   

        6.  ผต้รูเรทยนมทความรต้รูเกทที่ยวกจับ
วสิทยาศาสตรฑ์   เทคโนโลยท  สสิที่ง
แวดลต้อมททที่เกทที่ยวขต้องกจับการดสาเนสิน
ชทวสิต  และมททจักษะในการดสาเนสินชทวสิต  

2.  กลน่กุม
ประสบการณคการ
พจัฒนาดข้านจผิตใจ
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  ศศึกษา
เกทที่ยวกจับพบุทธ
ประวจัตสิ   หลจัก
ธรรมคสาสอนของ
ศาสนาพบุทธ  และ
ศาสนาอพที่น ๆ 

     1.  ผต้รูเรทยนทราบพบุทธประวจัตสิ   
หลจักธรรมคสาสอนของศาสนาพบุทธ  

และศาสนาอพที่น ๆ
        2.  ผต้รูเรทยนทราบสภาวะธรรม
ของการเจรสิญสตสิ  เหป็นอาการเกสิด – 

ดจับของนามรรูป  มทสตสิอยห่รูกจับกายและ
จสิต  ไมห่หลงไปกจับวสิปจั สสนรูปกสิเลส
        3.  ผต้รูเรทยนรต้รูความหมายของบท
สวดมนตฑ์  มทสมาธสิกจับการสวดมนตฑ์   
และซาบซศึขั้งกจับบทสวดมนตฑ์เพพที่อ



        2.  การเจรสิญ
วสิปจั สสนา
กรรมฐานตาม
หลจักสตสิปจั ฏฐาน ๔
        3.  การสวด
มนตฑ์   และการ
รห่วมกสิจกรรมทาง
พบุทธศาสนา

สรรเสรสิญพระศาสดา  และเพพที่อเปป็ น
เครพที่องยศึดเหนทที่ยวจสิตใจใหต้กระทสา
ความดท
        4.  ผต้รูเรทยนมทความเมตตากรบุณา  

เอพขั้ อเฟพขั้ อเผพที่อแผห่   มองเหป็นเพพที่อน
มนบุษยฑ์ทบุกคนมทคบุณคห่าเทห่ากจัน  ไมห่
ตจัดสสินมนบุษยฑ์เพทยงเพราะรรูปลจักษณฑ์
ภายนอก   หจัวโขนหรพอวจัตถบุ  (คสา
เปรทยบเททยบของผต้รูจจัดการศศึกษา  คพอ 

การไมห่มองวห่าเขาเปป็ นคนดทเพราะมท
ตสาแหนห่งหนต้าททที่การงานททที่ดท   เรทยน
จากททที่มทชพที่อเสทยง   หรพอมทเครพที่องใชต้ททที่
หรรูหรา  หรพอรถยนตฑ์ราคาแพง  แตห่
ใหต้มองมนบุษยฑ์ททที่จสิตใจ ) 

3.  กลน่กุม
ประสบการณคการ
ใชข้เทคโนโลยท
สารสนเทศเพพที่อ
เขข้าถศึงแหลน่งการ
เรทยนรข้รู       
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  การใชต้
เทคโนโลยท
สารสนเทศสพบคต้น

     1.  ผต้รูเรทยนนสาเทคโนโลยท
สารสนเทศมาใชต้เพพที่อคต้นควต้าหาขต้อมรูล
สสาหรจับการศศึกษาตลอดชทวสิตไดต้อยห่าง
มทประสสิทธสิภาพ
       2.  ผต้รูเรทยนนสาเทคโนโลยทมาใชต้กจับ
การเรทยน   การทสางาน  และการ
พจัฒนาองคฑ์ความรต้รูใหมห่ไดต้อยห่างมท
ประสสิทธสิภาพ
       3.  ผต้รูเรทยนสามารถตสิดตห่อสพที่อสาร
และทสาธบุรกรรมตห่าง  ๆ  ดต้วยการใชต้

- 



ขต้อมรูล
        2.  การใชต้
เทคโนโลยท
สารสนเทศในการ
ตสิดตห่อสพที่อสารและ
การทสางาน
        3.  การใชต้
เทคโนโลยท
สารสนเทศจจัดการ
การศศึกษา

เทคโนโลยทสารสนเทศไดต้อยห่างมท
ประสสิทธสิภาพ

4.  กลน่กุม
ประสบการณค
ภาษาตน่างประเทศ
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  เรทยนรต้รู
การอห่าน  การพรูด 

การเขทยน  การฟจั ง
และศศึกษา
ไวยากรณฑ์ภาษา
อจังกฤษ
 
 

-บอกใจความสสาคจัญ วสิเคราะหฑ์ เปรทยบ
เททยบ และสรบุปความจากบท        1.  ผต้รู
เรทยนเขต้าใจไวยากรณฑ์ภาษาอจังกฤษ  รต้รู
คสาศจัพทฑ์ททที่สสาคจัญสสาคจัญใชต้สพที่อสารใน
ชทวสิตประจสาวจัน   อห่านภาษาอจังกฤษ
อยห่างงห่ายไดต้  พรูดภาษาอจังกฤษในการ
แนะนสาตนเอง -ผต้รูอพที่น   การซจักถามใน
ชทวสิตประจสาวจัน   เขทยนเรพที่องราวของ
ตนเองและคนในครอบครจัวเปป็ น
ภาษาอจังกฤษไดต้  
        2.  ฟจั งภาษาอจังกฤษททที่ใชต้ใน
สถานการณฑ์จรสิงจากเทคโนโลยท
สารสนเทศไดต้  

หมายเหตบุ : มท
การลงเรทยน
ภาษาอจังกฤษ
สสาหรจับนจัก
กฎหมาย ใน
กลห่บุมวสิชา
กฎหมาย

5.  กผิจกรรม         1.  ผต้รูเรทยนเขต้าใจและรต้รูจจักดสารง



ปลรูกจผิตสสานศึกใน
การอนกุรจักษค
ทรจัพยากรธรรมชา
ตผิ  และโบราณ
สถาน
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  วสิชาการ
ดสารงชทพในปห่ า  

การสสารวจปห่ า  

การศศึกษาระบบ
นสิเวศของปห่ า
ประเภทตห่าง ๆ
        2.  การทห่อง
เททที่ยวเชสิงอนบุรจักษฑ์
ในสถานททที่ตห่าง  ๆ 

เชห่น  ทะเล   

โบราณสถานททที่
สสาคจัญ  แหลห่ง
เรทยนรต้รูเศรษฐกสิจ
พอเพทยง   แหลห่ง
เรทยนรต้รูเกษตร
ทฤษฎทใหมห่

ชทพในปห่ าแตห่ละประเภท   เชห่น  รต้รู
วห่าการดสารงชทพในปห่ าลศึกททที่มทความ
สมบรูรณฑ์มากจะตต้องพยายามททที่จะไมห่
นสาสสิที่งแปลกปลอมเขต้าไปรบกวนสจัตวฑ์
ปห่ า  ตจัวอยห่างเชห่น  การอาบนสขั้าในปห่ า
ลศึกหากใชต้สบห่รูหรพอยาสระผม  จะทสาใหต้
สจัตวฑ์ททที่อยห่รูทต้ายนสขั้ าลงไปไมห่ดพที่มกสินนสขั้ า
เพราะนสขั้ ามทกลสิที่น  ซศึที่งกรณทนทขั้จะทสาใหต้ผต้รู
เรทยนทราบวสิถทของสสิที่งมทชทวสิตในปห่ า  

การไดต้เขต้าไปสสารวจปห่ าททที่มทความ
สวยงามและสมบรูรณฑ์มาก ๆ จะ
เปป็ นการปลรูกจสิตสสานศึกททที่ดทใหต้ผต้รูเรทยน
อยากจะอนบุรจักษฑ์ทรจัพยากรธรรมชาตสิ
ใหต้ประเทศไทยทบุก ๆ พพขั้ นททที่มทปห่ าททที่
สมบรูรณฑ์  ใหต้คนไทยไดต้ศศึกษา  ใหต้เปป็ น
ททที่อยห่รูอาศจัยของสจัตวฑ์ปห่ า  และเรทยนรต้รูททที่
จะอยห่รูรห่วมกจันและปรจับตจัวใหต้เขต้ากจับ
ธรรมชาตสิ
        2.  ผต้รูเรทยนไดต้ทราบถศึงความเปป็ น
มาทางประวจัตสิศาสตรฑ์ของสถานททที่ตห่าง
ๆ ไดต้ขต้อคสิดจากประวจัตสิศาสตรฑ์   ทราบ
เหตบุผลของการทห่องเททที่ยวเชสิงอนบุรจักษฑ์
เหตบุผลของการทสาการเกษตรทฤษฎท
ใหมห่  นสาสสิที่งททที่ไดต้จากการไปศศึกษาและ
เททที่ยวชมมาวสิเคราะหฑ์ไดต้วห่ามทความ



สจัมพจันธฑ์และมทความสสาคจัญกจับสจังคม
ปจั จจบุบจันอยห่างไร

6.  กผิจกรรมเสรผิม
สรข้างสกุขภาพ
พลานามจัย
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  กทฬายรูโด 

กทฬาบาสเกตบอล
เตต้นแอโรบสิค   

เทเบสิลเทนนสิส

        1.  ผต้รูเรทยนมทนสขั้ าใจเปป็ นนจักกทฬารต้รู
แพต้   รต้รูชนะ  รต้รูอภจัย
        2.  ผต้รูเรทยนมทความสมจัครสมาน
สามจัคคทในการเลห่นกทฬาเปป็ นกลห่บุม  

        3.  ผต้รูเรทยนรต้รูประโยชนฑ์ของการ
ออกกสาลจังกาย

7.  กผิจกรรมการ
ทสาอาหาร
สาระการเรทยนรข้รู
        1.  การทสา
อาหารคาว  หวาน
        2.  การทสา
อาหารอทสาน
        3.  การทสา
ขนม

      1.  ผต้รูเรทยนรต้รูจจักหาวจัตถบุดสิบและ
เลพอกวจัตถบุดสิบททที่เหมาะสมในการ
ประกอบอาหารไดต้เอง (คพอการหาซพขั้ อ
เอง)

         2.  ผต้รูเรทยนสามารถทสาอาหาร
คาว  หวาน  อาหารอทสาน  และทสา
ขนมไดต้   และทสาใหต้ครอบครจัวและ
บบุคคลอพที่นรจับประทานในชทวสิตประจสา
วจัน   หรพอในโอกาสตห่าง ๆ 

      3.  ผต้รูเรทยนรต้รูจจักวสิธทการทสาความ
สะอาด   การบสารบุงรจักษาวจัตถบุดสิบและ
อบุปกรณฑ์ในครจัว

8.  กผิจกรรมทาง        1.  ผต้รูเรทยนสามารถเลห่นดนตรท



ดนตรท  ศผิลปะ  

งานฝท มพอ
สาระการเรทยนรข้รู
      1.  การเรทยน
กทตารฑ์   อรูครูเลเลห่   
ไวโอลทน  ดนตรท
ไทย
        2.  การเรทยน
รต้องเพลง
        3.  การจจัด
สวนถาด   ถจัก
ไหมพรม  รต้อย
ลรูกปจั ด  งานประดสิ
ษฐสิดจากเศษวจัสดบุ

ตห่าง  ๆ  ใหต้เปป็ นเพลงไดต้  และเมพที่อมท
โอกาสสามารถเลห่นรห่วมกจับวงดนตรท
ไดต้
        2.  ผต้รูเรทยนรต้รูเทคนสิคของการรต้อง
เพลง  

        3.  สสิที่งของททที่ประดสิษฐฑ์สามารถนสา
มาประดจับตกแตห่ง  หรพอใชต้ในชทวสิต
ประจสาวจันไดต้

สพที่อการเรทยนการสอน

การวจัดและประเมผินผล
กสาหนดการประเมผินผลการเรทยนรข้รู ไวข้ดจังนทขั้
1)  การประเมผินผลรายปท  โดยครอบครจัว ดต้วยวสิธทการประเมสินผลตาม

สภาพจรสิง เพพที่อพจัฒนาการเรทยนรต้รูของผต้รูเรทยนเปป็ นรายบบุคคล  โดยสห่งผลการ
ประเมสินใหต้กจับสสานจักงานเขตพพขั้ นททที่การศศึกษาอยห่างนต้อยปท ละ ๑ ครจัขั้ง ดต้วย



การดสาเนสินการอยห่างตห่อเนพที่องทบุกวจันเวลา และจจัดทสาเปป็ นสรบุปผลการเรทยนรต้รู
ตามกลห่บุมประสบการณฑ์ตามแผนการจจัดการศศึกษา และการเรทยนรต้รูเพพที่อ
พจัฒนาตามความถนจัดและความสนใจ เปป็ นรายปท   ดจังนทขั้

1.1 วจัดและประเมสินจากผลงานททที่มอบหมาย ดต้วยการใหต้ลงมพอปฏสิบจัตสิ
1.2 สอบถามจากบบุคคลททที่ใกลต้ชสิด ในเรพที่อง ลจักษณะนสิสจัย พฤตสิกรรม 
มารยาทการใชต้ไหวพรสิบสตสิปจั ญญา การโตต้ตอบ  ใชต้เหตบุผล เปป็ นตต้น
1.3 ประเมสินผลเพพที่อการพจัฒนาทจักษะททที่ดท ทบุกวจันเวลา ดต้วยการสจังเกต
จากพห่อ แมห่ โดยเฉพาะการเขต้ากจับบบุคคลอพที่น ความสนใจใครห่รต้รูในเรพที่อง
ตห่างๆ การกลต้าคสิด กลต้าแสดงออก
1.4 การใชต้แบบทดสอบความรต้รูในกลห่บุมการเรทยนรต้รูพจัฒนาทจักษะตาม
ความสนใจและความถนจัด เชห่นภาษาไทย คณสิตศาสตรฑ์ วสิทยาศาสตรฑ์ 
ภาษาตห่างประเทศ
1.5 ประเมสินผลจาก จดบจันทศึก การเรทยนรต้รู เกป็บผลงาน สมบุดภาพ ใบ
งาน แฟต้ มสะสมงาน
1.6 พสิจารณาจากผลการดสาเนสินโครงงาน
เกณฑคในการตผิดสผินการผน่านเกณฑคของครอบครจัว

1. ผต้รูเรทยนพจัฒนาสมรรถนะในการเรทยนรต้รูทบุกกลห่บุมประสบการณฑ์
อยห่างมทดบุลยภาพบนฐานของการพจัฒนาคบุณธรรม ตามศจักยภาพ
ททที่พจัฒนาและสห่งเสรสิมใหต้เกสิดกระบวนการเรทยนรต้รูดต้วยตนเอง
อยห่างมทความสบุข

2. ผต้รูเรทยนไดต้รจับการประเมสินคบุณลจักษณะททที่พศึงประสงคฑ์ไดต้จากการ
เรทยนรต้รูอยห่างเปป็ นองคฑ์รวม 



3. ผต้รูเรทยนสามารถผห่านการประเมสิน พจัฒนาการอห่าน การเขทยน 
การคสิด การวสิเคราะหฑ์ สอดคลต้องกจับการพจัฒนาศจักยภาพตาม
ความถนจัดและความสนใจรายบบุคคล

4. ผต้รูเรทยนไดต้รจับการสห่งเสรสิมกสิจกรรมพจัฒนาผต้รูเรทยนแบบบรูรณาการ
ตามโอกาสของกสิจกรรมการเรทยนรต้รูททที่เกทที่ยวขต้อง

2) การประเมผินผลตามสภาพจรผิง เพพที่อตจัดสผินการจบระดจับชจัขั้น
มจัธยมศศึกษาตอนตข้นรน่วมกจับเขตพพขั้ นททที่การศศึกษา

2.1 ครอบครจัวรห่วมกจับสสานจักงานเขตพพขั้ นททที่การศศึกษา กสาหนดแนวทาง
ในการประเมสินผลเพพที่อตจัดสสินผลการจบระดจับการศศึกษามจัธยมศศึกษา
ตอนตต้น เปป็ นรายปท  / เปป็ นรายระดจับชจัขั้น
2.2 ประเมมินสรรุปครุณภาพการเรรียนรรร ตามผลเรรียนรรรทรีที่คาดหววังดรวย

เครพที่องมพอการประเมมินผลตามสภาพจรมิงทรีที่เหมาะสมกวับเปป้าหมายใน

การพวัฒนาผรรเรรียนทรีที่สอดคลรองกวับแผนพวัฒนาศวักยภาพผรรเรรียนราย

บรุคคล โดยการทสาความตกลงรห่วมกจันในรรูปคณะกรรมการประเมสินผล
3)  ครอบครจัวเลพอกใหข้ระดจับผลการเรทยน หรพอ ระดจับคกุณภาพ ในระดจับ

มจัธยมศศึกษาตอนตข้น เปป็น ระบบ ... ............................................
หมายเหตรุ :  ครอบครวัวสามารถเลลือกใหรระดวับผลการเรรียน หรลือ ระดวับ
ครุณภาพ   ตามความเหมาะสม ไดรแกก

- ระบบ คสาสสาคจัญ สะทต้อนมาตรฐาน (“ผห่าน/ไมห่ผห่าน”  , “ดทมาก/ดท/
ปานกลาง/พอใชต้/ปรจับปรบุง”)

หรพอ - ระบบรต้อยละ (เปอรฑ์เซป็นตฑ์) 
หรพอ - ระบบตจัวอจักษร (A/B/C/D/F) 
หรพอ - ระบบตจัวเลข ๔ ระดจับ (1/2/3/4) 
หรพอ  - ระบบตจัวเลข ๘ ระดจับ (0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4) 




