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เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชยีงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ
ครอบครัว……วิถีธรรมชาติ………
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ...เชียงใหม่...

หลักปรชัญา/ เป้าหมายของครอบครัว
ผ้่จดัการศึกษามีเป้าหมายให้ล่กดำาเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ในวิถีธรรมชาติ พ่ึงตนเองได้ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจอย่างสมดุลย์สอดคล้อง เพ่ือนำาไปส่่ชีวิตที่
ยัง่ยืนมีความสุขอย่างแท้จริง  โดยสร้างการเรียนร่้ที่
สามารถตอ่ยอดในการนำาความร่้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองไปช่วยเหลือผ้่คนในสังคมต่อไป โดยทางร่างกาย ยึด
หลักให้คุณค่าที่ถ่กต้องแก่ปัจจัยส่ี คือ อาหาร ที่อย่่อาศัย 
เส้ือผ้า ยารักษาโรค  และทางจิตใจยึดหลักการปล่กฝัง
จริยธรรมเพ่ือนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และเป็นรากฐาน
สำาคัญแก่การเกิดความสมดุลของร่างกายและจิตใจ



        สืบเน่ืองจากการมองเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม
ปัจจุบันน้ี ที่ปัจจัยส่ีไม่มีความมัน่คง คือ 

1. อาหาร โดยส่วนใหญ่ ไม่ปลอดภัย คุณประโยชน์ตำ่า 
ราคาแพง ขาดแคลน

2. ที่อย่่อาศัย ราคาแพง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ทำามีพิษต่อ
ร่างกาย ใหญ่โตเกินความจำาเป็นทำาให้เสียเวลาในการดแ่ล
รักษาทำาความสะอาด แทนที่จะเอาเวลาไปสร้างประโยชน์ให้
กับตนเองและผุ้อ่ืน

3.เส้ือผ้า มีมากเกินความจำาเป็น เสียเวลาในการเก็บ
รักษา ส่งเสริมค่านิยมผิดๆให้ฟุ้งเฟ้อ ไม่ได้ให้คุณค่าอะไร
กับชีวิต มีแต่จะทำาให้ติดกับดักของทุนนิยม ปิดบังคุณค่า
ที่แทจ้ริงของชีวติ  นอกจากน้ียังมีเรื่องของการใช้สารเคมี
ในการผลิต ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย

4.ยารักษาโรค ปัจจุบันน้ี ผุ้คนเป็นโรคเส่ือมกันมาก 
เช่นโรคหัวใจ ความดัo เบาหวาน ซึ่งต้นเหตุอย่่ที่อาหาร 
เพราะ “อาหารคือยา” แตแ่พทย์แผนปัจจุบัน เน้นที่ “ยา
คืออาหาร”   ดังน้ัน จงึได้ผลตรงกันข้ามในการรักษา 
ผ้่คนได้รับความทรมานและคุณภาพชีวิตตกตำ่า ส่งผลกระ
ทบทั้งจติใจและร่างกายของผ้่ป่วยเอง และต่อครอบครัว 
เม่ือสมาชิกในครอบครัวป่วย สังคมก็ย่อมป่วย เม่ือสังคม
ป่วย ประเทศชาติจะไม่ป่วยหรือ



เม่ือปัจจัยส่ีไม่มีความมัน่คงต่อระดับครอบครัว จิตใจที่
เป็นสุขย่อมเกิดข้ึนได้ยาก ดงัน้ันปัญหาเล็กๆตั้งแต่ การ
ไม่มีนำ้าใจต่อกัน การเอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตวั ไปจนถึง
อาชญากรรม จึงมีมากข้ึนเร่ือยๆในสังคม ขยายวงกว้างไป
เป็นระดบัโลก  หากเราสามารถบ่รณาการ ความต้องการ
พ้ืนฐานด้านปัจจัยส่ี หรือหลักเศรษกิจพอเพียงน้ีโดยเร่ิมที่
ระดับครอบครัว ส่่ชุมชนน้ีได้ จริยธรรมของผ้่คนในสังคม
ย่อมได้รับการส่งเสริมให้ดีข้ึนไปโดยปริยาย เพราะ
จริยธรรมและปัจจัยส่ีน้ีส่งเสริมกัน เม่ือมนุษย์ สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ อย่างเห็นถ่ก ความสุขที่แทจ้ริงย่อมบังเกิด
และจะสามารถขยายวงกว้างไปส่่สังคมวงกว้างได้ในที่สุด 

ครอบครัวจึงมีเป้าหมายในการสร้างฐานการดำารงชีวิต
ที่เป่ียมด้วยความสุขทางจติใจและร่างกายอย่างสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน ร่วมไปกับการสร้างพัฒนาการเรียนร่้ให้กับล่ก  
ซึ่งสามารถทำาไดด้้วยวิถีชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เร่ิมต้นเรียนร่้ไปพร้อมกันระหว่างทุกคนในครอบครัวและ
ชุมชนวิถีธรรมชาติแบบพอเพียง โดยให้ผ้่เรียนค่อยๆ 
ฝึกฝนทำางานทีละเล็กนอ้ย แล้วเพ่ิมตามกำาลังของตนที่
ไดฝึ้กฝน เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความร้่ และพละกำาลังที่
สามารถเพ่ิมข้ึนได้ตามประสบการณ์การเรียนร่้ลำาดับ



ครอบครัวใช้แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
หมวด 4 มาตรา 23 มีหลักการและแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่สัมพันธ์กับจดุหมาย  
สมรรถนะ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในหลักส่ตร
แกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

แนวทางการจัดการศึกษา
ครอบครัวใช้แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
หมวด 4 มาตรา 23 มีหลักการและแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่สัมพันธ์กับจดุหมาย  
สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเกิดคุณภาพ
เทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษา ในหลักส่ตรแกนกลาง
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธี
การปรับใช้หลักส่ตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551

ครอบครัวจั ด การศึกษาแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
และ/หรือการศึกษานอกระบบ  โดยใช้ทุกวันเวลาของชีวิต



เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการของการดำา เนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของครอบครัว โดยพัฒนาผ้่เรียนไป
ตามความถนัด  ความสนใจ  ความต้องการ  โอกาสความ
พร้อม และศักยภาพของผ้่เรียน

 ดำาเนินการจัดการศึกษาแบบในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว
และ เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ้านเรียน-กิจกรรมทางสังคม 
หรือ แหล่งเรียนร่้อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนร่้ตามแผนการจัดการศึกษาและ
ปรัชญาของครอบครัว เพ่ือร่วมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันของทุกคนในครอบครัว  

การจัดสาระการเรียนรู้ 

1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานการเรียนร่้
หลัก โดยใช้วิธีจัดการเรียนร่้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ปรับใช้หลักส่ตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  ในร่ปแบบ “กล่่ม
ประสบการณ์”  การใช้การปฏิบตัิการสร้างความมัน่คงด้าน
ปัจจัยส่ีเป็นฐานของการจัดกระบวนการเรียนร่้ เพ่ือให้ผ้่
เรียนได้พัฒนาความร่้ครอบคลุมชุดความร่้ตามมาตรา 23 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    



2. จดัการเรียนร่้ผ่านกระบวนการเรียนร่้จากการ
ปฏิบัตจิริง ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผ้่เรียน ทักษะ
จำาเป็นของชีวิต และการค้นคว้าหาความร่้เพ่ิมเติม  ไดแ้ก่ 
การทำากิจวัตรประจำาวัน กิจกรรมฝึกฝนทักษะพิเศษตาม
ความถนัดและความสนใจ กิจกรรมเรียนร่้จากวิถีชีวิตของ
ครอบครัว การงานอาชีพของครอบครัว กิจกรรมถ่ายทอด
ความร่้ความสามารถเฉพาะทางจากครอบครัว กิจกรรม
พัฒนาความร่้ และทักษะสัมพันธ์กับกลุ่มกิจกรรมการเรียน
ร่้ที่เก่ียวข้อง 
 3. จดั “กิจกรรมพัฒนาผ้่เรียน” บร่ณาการสอดแทรก
อย่่ในกิจกรรมภาคปฏิบัติ
ของการเรียนร่้ในวิถีชีวิตปรกติ และกิจกรรมทางสังคมที่ผ้่
เรียนจะมีโอกาสเข้าร่วม
อย่างเหมาะสม

         ตารางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกล่่มสาระการ
เรียนรู้/กล่่มประสบการณ์

  กล่่มประสบการณ์ กิจกรรมและค่ณภาพท่ีคาดหวัง

1. การพัฒนาฐานชีวิต



ดว้ยความมัน่คงของ
ปัจจัยส่ี
1.1 ด้านอาหาร

1.2 ด้านที่อย่่อาศัย

- กิจกรรมด้านอาหาร ที่คำนึงถึงสะอาด
ปลอดภัยจาก
สารเคมี  หลากหลาย  เพ่ือความแข็งแรง
ของร่างกาย 
-  กิ จ ก ร ร ม ปล่กพืช ผักสวนครัว อย่าง
ง่ายๆ ที่ชอบ
รับประทานหรือที่ต้องใช้ในชีวติประจำาวัน
เช่น กระเพรา
สระแหน่  ขิง  ข่า  ตระไคร้  มะกร่ด  ผัก
กวางตุ้ง ผักบุ้ง  
ผลไม้อินทรีย์  เช่น  มะละกอ  มะเฟือง
มะม่วง ขนุน 
ชมพ่่ ไข่อินทรีย์โดยการเล้ียงเป็ด หรือไก่
-  ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม กั บ แหล่งเรียนร้่ชุมชน
เกษตรอินทรีย์ใน
พ้ืนที่ ที่ปัจจุบันมีเพ่ิมข้ึนตลอด
เวลา 

- การศึกษาและพัฒนาบ้านที่อย่่อาศัย
ที่ทำาให้มีสุขภาพดี ราคาถ่ก ซ่อมแซม



1.3 ด้านเคร่ืองนุ่งห่ม

1.4 ด้านยารักษาโรค

เองได้ เป็นธรรมชาติ เช่นบ้านดิน 
บา้นก้อนฟาง โดยการศึกษาจากการไป
อาศัยกับแหล่งชุมชนบ้านดิน เช่น 
ชุมชนแม่โจ้ ของคุณโจน จันได เพ่ือที่
จะนำามาสร้างเป็นที่อย่่อาศัยที่ทำาให้
สุขภาพดี ราคาไม่แพง ดแ่ลรักษาง่าย 
มัน่คงปลอดภัย เพราะสามารถ นำามา
ประยุกต์ใส่เหล็กดดั มุ้งลวด หลังคา
กระเบื้ องได้ เหมือนบ้านปกติทัว่ไป มี
ร่ปแบบสวยงาม 

- ลด ละ เลิก ซื้ อโดยไม่จำาเป็น เพราะ
ปัจจุบันเรามีเส้ือผ้ากันเยอะเกินความ
จำาเป็น  
- รักษาความพอดี ความพอเพียง เพ่ือ
สร้างความสมดุล เป็นส่วนเสริมสร้าง
ความมัน่คง เข้าใจในจิตใจของตนเอง
ไดด้ีย่ิง

- ศึกษาเรียนร่้เก่ียวกับสมุนไพรไทย
และแพทย์ทางเลือกแผนไทยและจีน  



- เรียนร่้จากการปรึกษาแพทย์ที่น่าเชื่อ
ถือ โดยตรวจสอบจากประสบการณ์
จริงในการรักษา 
- ปล่กพืชสมุนไพรใช้เองได้ และนำามา
ทำาเป็นอาหารในชีวิตประจำาวัน  

 

2. การพัฒนาทักษะใน
การเคร่ืองมือเพ่ือการ
เรียนร่้ 
2.1 ทักษะการใช้ภาษา
      2.1.1 ภาษาไทย
      

       2.1.2 ภาษาตา่ง
ประเทศ

 

- ฝึกฝนและพัฒนาการฟัง พ่ด อ่าน 
เขียน เรียนภาษาไทย
- พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาไทยที่
ถ่กต้อง เหมาะสม
- ศึกษาสุนทรียะทางภาษาจาก
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
 
- ฝึกฝนและพัฒนาการพด่ อา่น ฟัง 
เขียน ภาษาอังกฤษ ท่ีถ่กต้อง เหมาะสม
- ศึกษาโดยใช้ส่ือต่างๆ เช่นอินเตอร์เน็ต



2.2 หลักคณติศาตร์ที่
จำาเป็นต่อการดำาเนิน
ชีวติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.3 ทักษะการพัฒนา
สร้างองค์ความร่้

ดห่นงั ฟังเพลง 
- ศึกษาโดยอา่นวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

-ให้คดิคำานวณเร่ืองการใช้จ่ายภายใน
บา้น

3. การพัฒนาตนเอง
ร่วมกับ ครอบครัว 
ชุมชนท้องถ่ิน และ 
สังคมโลก

- รักษาสุขภาวะทางร่างกายละจิตใจใน
การดำาเนินชวีิตตามแนวธรรมชาติ 
ศึกษา
- การออกกำาลังกายดว้ยกิจกรรมเพาะ
ปล่กพืชผักสวนครัว

 



4. องค์ความร่้เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์ – 
ธรรมชาติ – ส่ิง
แวดล้อม และ 
เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับ
ชีวติ

พัฒนาความ ร่้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จากการ
พัฒนาแหล่งอาหาร – ที่อ ย่่อาศัย –
เคร่ืองนุ่งห่ม – ยา
รักษาโรค เช่น
- กิจกรรมทำาปุุยอินทรีย์บำารุงพืชผักสวน
ครัว
-  ทำานำ้ายาฆ่าแมลงแบบอินทรีย์  เช่นนำ้า
สะเดา เกลือ 
ใบกระเพรา เป็นต้น   
ค้ น ค ว้ า ความร้่ต่างๆ  จากอินเตอร์เน็ท
เก่ียวกับ
-  การสร้างที่อย่่อาศัยตามวิถีธรรมชาติ
- สมุนไพรไทยและแพทย์ทางเลือก
แผนไทยและจีน
ศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มี
ความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์ การ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 



ศึกษาเรียนร่้สถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเตรียมความพร้อม
อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลง  

5. ศิลปะเพ่ือสุนทรียะ
ของชีวิต

-  สร้างสรรค์องค์ประกอบของการจัดบ้าน
และ ส่ิง
แวดล้อมให้สวยงาม

 

6. ทักษะการดำาเนนิ
ชวีิตและการประกอบ
อาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

- ศึกษางานช่างในการสร้างบ้านด้วย
วิถีธรรมชาติ เช่น การสร้างบ้านดิน
บ้านก้อนฟาง เพ่ือประยุกต์ใส่เหล็ก
ดดั มุ้งลวด หลังคากระเบื้ องได้ 
เหมือนบ้านปกติทัว่ไป

- ปรับปรุงงานสร้างบ้านที่อย่่อาศัย
- กิจกรรมเกษตรพอเพียง



7. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะพิเศษเฉพาะทาง
รายบุคคล

 
- ให้ศึกษาในเรื่องท่ีสนใจเรื่องท่ีชอบ 

เรื่องท่ีสนใจ โดยสอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง

การวดัและประเมินผล
    ผลพัฒนาการทางร่ปธรรม สามารถประเมินตามสภาพ
จริงได้จากการบันทึกผลงาน จากภาพถ่าย  ภาพวาด 
ไดอาร่ี คลิปวีดโีอ  การสัมภาษณ์พ่ดคุยถึงแนวความคิด 
การพัฒนา การนำาไปใช้ และร่องรอยการเรียนร่้อ่ืนๆ ของผ้่
เรียน พฤติกรรมที่ปฏิบัตติ่อครอบครัวและสังคมรอบข้าง



   ผลพัฒนาการทางนามธรรม สามารถประเมินได้จาก
การสังเกต พ่ดคุย ดแ่นวความคิด และจิตใจที่แสดงออก
ทางพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผ้่มีคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการประเมินผล
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักส่ตรแกนกลาง 

พ.ศ. 2551 ในการประเมินผล ดังน้ี
       1.  ครอบครัวประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนร่้เป็นรายปี และส่งรายงานผลการประเมิน
รายปีให้กับสำานักงาน

2. การประเมินผลร่วมกับสำานักงานด้วยการประเมิน
สรุปคุณภาพการเรียนร่้ ด้วยก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ เครื่องมือการ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่เหมาะสมกับเป้าหมายข อ ง
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการพัฒนาผ้่เรียนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาศักยภาพผ้่เรียนรายบุคคลของ
ครอบครัว เพ่ือ 

2.1 กำาหนดแนวทางในการประเมินผลเพ่ือตัดสิน
ผลการจบการศึกษาเป็นรายปี

2.2   กำาหนดแนวทางในการประเมินผลเพ่ือ
ตดัสินการจบระดับชั้น ตามความพร้อมของผ้่เรียน



3. การประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนร่้ ใช้การ
ประเมินผลคุณภาพผ้่เรียนเทียบเคียงมาตรฐานตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักส่ตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

 

การให้ระดับผลการเรียน
(หมายเหตุ :  การจดทะเบยีนกับสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษา ...ครอบครัวสามารถเลือกให้ระดับผลการเรียน หรือ 
ระดับคุณภาพ   แบบใดแบบหน่ึง ตามความเหมาะสม 
ไดแ้ก่

ระบบ คำาสำาคัญ สะท้อนมาตรฐาน (“ผา่น/ไม่ผ่าน”  , 
“ดีมาก/ด/ีปานกลาง/พอใช้/ปรับปรุง”)

หรือ - ระบบร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 
หรือ - ระบบตัวอักษร (A/B/C/D/F) 
หรือ - ระบบตัวเลข ๔ ระดับ (1/2/3/4) 
หรือ  - ระบบตัวเลข ๘ ระดับ (0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4)

การให้ระดับผลการเรยีน


