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1. ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว 

บิดา นายปฏิภาณ แมนธนู ปวช.สาขาออกแบบผลิตภณัฑอุสาหกรรม  อายุ 33 ป  อาชีพ คาขาย 

มารดา นางภัทรี แมนธนู   ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร อายุ 33 ป อาชีพ คาขาย และทําบัญชี
ใหธุรกิจของครอบครัว 

ที่อยู 192/1 หมู 16 ต. ปาไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210  

โทร.089-758-9673 , 089-632-6499 

1.1 เหตุผลในการจัดการศึกษา 

 ครอบครัวตัดสินใจในการจดัการศึกษาใหลูกๆ โดยคํานงึถึงหลักการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดวยการใชวิธีการศึกษาทางเลือก รูปแบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 49 และหลักการใชเสรีภาพทางการดําเนินการทางวิชาการ ตาม
มาตรา 50 โดยมีความศรัทธาในการรักษาสถาบันครอบครัวใหเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพให
ลูกไดรับการพฒันาความเปนมนุษยที่สมบูรณเบื้องตน เพือ่เติบโตไปเปนคนที่มีคุณภาพและมีความสุขในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อตนเองและผูอ่ืน สามารถดําเนนิชีวิตอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสุข 

การศึกษาของครอบครัวแมนธนู เปนการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ใหลูกตั้งแตระดบัปฐมวัย โดยใน
หลักสูตรนี้จะใชสําหรับบุตรทั้งสองคน คือ เด็กชายธรรมชาติ แมนธนู  อายุ 7 ป 7 เดือน และ เด็กหญิงพฤกษา 
แมนธนู อายุ 4 ป 8 เดอืน  ซ่ึงอยูในวยัที่ใกลเคียงกันและทางครอบครัวก็เหน็วาตามหลักสูตรนีจ้ะสามารถใชได
ตั้งแตเดก็ปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6  

 



 

 

1.2 จุดหมายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

การจัดการศกึษาโดยครอบครัวของบานเรยีนธรรมชาติ ใชรูปแบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ผสมผสาน
การศึกษานอกระบบในบางหลักสูตรที่ผูเรียนจะสามารถเลือกพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ มีความมุงหมาย
เพื่อวางรากฐานของการฝกพัฒนาการขั้นพื้นฐานของชวีิตของผูเรียนในการเรยีนรู ใหมีความเขาใจ และเขาถึง ได
ใชชีวิตใหใกลชิดธรรมชาติใหมากที่สุด เพือ่ใหผูเรียนมีความสุขกับสิ่งที่เรียนรูโดยไมตองอยูในบรรยากาศของการ
แขงขัน ซ่ึงการเรียนรูนั้นจะตองไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน และสงผลใหผูเรียนไมรูสึกถูกกดดันทําใหผูเรียนไดรับ
ขอมูลความรูและฝกทักษะการเรียนรูไดอยางเต็มที่และมคีุณภาพ ผูเรียนจะไดเรียนรูอยางมีคุณคาไมใชเปนมูลคา 
โดยจะเนนเกีย่วกับคณุธรรม จริยธรรม รวมถึงมารยาทในสังคม ซ่ึงเปรียบเสมือนไดกับตนไมที่อยูทามกลาง
ส่ิงแวดลอมและไดรับสารอาหารที่ดีก็จะใหผลที่ดี ตนไมที่อยูทามกลางกาฝากและไดรับสารอาหารที่ไมดีก็จะ
ใหผลที่ไมดี (ตนไมเปรียบเหมือนชีวิต การใหการศึกษาอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูของครอบครัวและบุคคลแวดลอม 
เสมือนเปนการสรางรากฐานที่แข็งแรงใหกับชีวิต สวนผลของตนก็คือผลจากการกระทําทั้งหมดของผูจัดการศึกษา  
รวมถึงสังคมและผูมีสวนเกีย่วของ ที่หลอหลอม ขัดเกลาอนาคตของชาติ) ดังนั้นครอบครัวจึงตระหนักถึงสิ่งที่
กลาวมา จึงจะยึดหลักตามหลักความเชื่อของครอบครัวในการสอน การดําเนินชวีิต การรูจักตนเอง การเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืน การใหอาหารทั้งทางรางกาย จิตวิญญาณ อารมณและความรูสึก เพื่อพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ และสังคม โดยใชหลักตามพระคัมภีร เพื่อใหคงความเปนมนุษยทีด่ีใหมากที่สุดเทาที่ทําได และ
เตรียมพัฒนาการขั้นพื้นฐานสําหรับการเรียนรูตลอดชีวติ 

 จุดมุงหมายเฉพาะของครอบครัว มีดังนี ้

 1. เพื่อสรางความสัมพันธใกลชิดในการดแูล พรอมกับจัดกระบวนการเรียนรูตลอดจนพัฒนาการดาน
ตางๆใหเหมาะสมกับธรรมชาติของลูก 

2. เพื่อปลูกฝงใหลูกมีความรัก ความเมตตาตอเพื่อนมนษุยในสังคม สัตว และสิ่งแวดลอมอยางมีคุณคา 

3. การศึกษาโดยครอบครัวเปนไปตามหลักความเชื่อและตามธรรมชาติ การเรียนรูเกิดไดทกุที่ ทกุเวลา 
และเรียนรูตามความเปนจรงิ และประสบการณตรง 



4.พอแมเชื่อวาเด็กที่ไดรับความรักมากเพยีงพอ เด็กจะเขาใจคุณคาของความรักอันสงผลในการใหความ
รวมมือในการพัฒนาตนเองอยางรูคุณคา เปดใจรับการเรยีนรูในสิ่งตางๆไดดี และมีทศันคติที่ดีตอตวัเองและผูอ่ืน 
ซ่ึงจะสงผลใหเด็กเปนบุคคลที่ดีของสังคม 

5. เพื่อสรางสรรคและรวมพัฒนาการเรียนรูของลูกทั้ง 2 คน ทามกลางการดําเนนิชวีิตของพอแม ให
สอดคลองกบัความสนใจและความถนัดของลูกแตละคน โดยคํานึงถึงความแตกตางในธรรมชาติการเรียนรูเฉพาะ
บุคคล 

2.  ขอมูลพืน้ฐานของผูเรียน 

  เด็กชายธรรมชาติ แมนธน ู เกิดเมื่อวันที ่3 พฤศจิกายน 2547 อายุ 7 ป 7 เดือน สวนสูง 120 
เซนติเมตร น้ําหนัก 20 กิโลกรัม สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ราเริงแจมใส ชางพูด ซุกซน ชอบการบิน ชอบ
กลไกของสิ่งตางๆ โลดโผน ชอบการเรียนรูที่ไดลงมือปฏิบัติจริง 

 พัฒนาการเบื้องตน 

- อานนิทานสั้นๆได 

- คิดคํานวณการ บวก ลบ ไดแตคิดในใจชา เร่ิมเขาใจการคูณ 

- ชอบดูการทํางานของกลไกตาง และชอบตัง้คําถาม 

- ชอบแกะ ถอด และประกอบของเลนของตัวเอง 

- อานหนังสือทีช่อบ 

- ชอบประดิษฐของเลน  

- ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดงาย กลาแสดงความคิดเห็นและถายทอดเรื่องราว 

- มีความมั่นใจในตัวเอง 

- ชอบการใชรางกาย เชน ปนจักรยาน วายน้ํา ขี่มา 

- ชอบการบิน และเครื่องบินเปนพิเศษ 

3. แนวทางการจัดการศึกษา 



 3.1 ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ช้ันประถมปที่ 1-6  

 3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค / จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา / แนวทางการจดัการเรียนรู 

นอกจากครอบครัวมีจุดมุงหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และใชแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ   
หมวด 4 ตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 แลว ครอบครัวมุงเนนใหผูเรียนมี
โอกาสพฒันาความรู ความสามารถ และประสบการณจากวิถีชีวิตของครอบครัว จากกิจกรรมที่เปนประสบการณ
ตรงโดยใหไดรับผลดังนี้ 

3.2.1 สรางพัฒนาการใหอยูบนพื้นฐานของความเชื่อของครอบครัว 

3.2.2 ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการใชชีวติจริง 

3.2.3 เรียนรูจักตนเอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามสิทธิและหนาที ่ 

3.2.4 เปนผูรวมสรางสรรค ไดเขาใจ เขาถึง และรวมอนุรักษดแูลธรรมชาติ 

3.2.5 มีอิสระในการเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรูไดตลอดเวลา ตามความพรอมของผูเรียน 

3.2.6 เรียนรูในการหาขอมูลไดหลายทางโดยไมยึดตายตัว 

3.2.7 พัฒนาการในการคดิ การเขยีน การพูด และการถายทอดประสบการณความรู ความรูสึก   

      ตลอดจนการเรียนรูการทํางานรวมกบัผูอ่ืน 

3.2.8 เพิ่มพูนความรู ความเขาใจในการเรียนรูที่เกดิจากความใฝรูและใฝดภีายในตวั 

3.2.9 พัฒนาการในทักษะทางกีฬา ดนตรี ศิลปะ สันทนาการ ตามความถนัดและสนใจ 

3.2.10 มีโอกาสเลอืกสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ไดตามความถนัด ความสนใจอยางเหมาะสม 

3.2.11 มีประสบการณในการเชื่อมโยงชีวิตกับเครื่องมือการเรียนรูไปสูพัฒนาการของการ 

สรางทักษะการใชชีวิตและพฒันาความรูความสามารถเบื้องตน 

3.2.12 เนนการเรียนรูแบบบูรณาการความรูแบบองครวม ไมเนนเปนรายวิชาซึ่งมผีลทําให
ผูเรียนถูกจํากดัความคิดสรางสรรค 



3.2.13 สาระการเรียนรู หรือ องคความรู (ที่ไมปรากฏในแผนฯ เพราะครอบครัวเนนจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ) ไดแก เนือ้หา/รายละเอยีดของขอมูลความรู ทักษะกระบวนการ
เรียนรู และเจตคติ จะถูกพฒันาแบบเปนองครวม  และสามารถแสดงคุณภาพผูเรียนดวยการ
ประเมินตามสภาพจริงซ่ึงปรากฏเปน “รองรอยการเรียนรู” ของผูเรียนท่ีเกิดขึ้นระหวาง
กระบวนการเรียนรู หรือ มีการสะสมตอยอดการเรียนรูภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

 3.3 รูปแบบการจัดการศึกษา 

ครอบครัวเล็งเห็นวาการจัดการศึกษามีการใชหลายวิธีรวมกันได ซ่ึงทางครอบครัวมีการจัด
การศึกษาแบบครอบครัวเดียวเพื่อเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูผานวิถีชีวิตของครอบครัวและการ
พัฒนาการเรียนรูจากความสนใจเฉพาะดานของลูก ใหเกิดการฝกฝนจนเกิดเปนทักษะความถนัดเฉพาะ
บุคคลบนฐานการเรียนรูแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงจดัการศึกษารวมกับกลุมครอบครัวที่มีแนวความคิด
คลายคลึงกันเพื่อชวยในการเสริมพัฒนาการและแลกเปลีย่นประสบการณในการเรียนรูของลูกรวมกับ
บุคคลอื่น 

กําหนดการศึกษา :   เรียนรูทุกวันเวลา ไมมีปดเทอม 

4.  การจัดสาระการเรียนรูตามกลุมประสบการณ /กิจกรรมการเรียนรู 

จัดสาระการเรยีนรูเปนกลุมประสบการณ ตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551 และจดักิจกรรมการเรียนรูใหครอบคลุม ชุดความรู ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ระบุวา การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษา ในเรื่องตอไปนี้ 

             1.ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคม
โลก รวมถึงความรูเกี่ยวกบัประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และ ระบบการเมือง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

             2.ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจ และประสบการณเร่ืองการ
จัดการ การบํารุงรักษา และ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

             3.ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมปิญญา 



             4.ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

             5.ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

การจัดกลุมประสบการณตามหลักการดังกลาว เนนการพฒันาทักษะที่จาํเปนพื้นฐานในการดําเนินชวีิต ที่
สอดคลองและเหมาะสมตามวัย   4 เร่ืองหลัก คือ 

1) การพัฒนาการดานรางกายและการรูจักตนเอง 

 2) การพัฒนาดานทักษะชวีติและการรูจกัสังคม 

3) การรูจักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) การพัฒนาทักษะความคดิ การเรียนรู และการใชชีวติ 

โดยจัดกิจกรรมบูรณาการองคความรูที่เกิดจากสาระการเรียนรูยอยใน 4 กลุมประสบการณ ดวยกจิกรรม
พัฒนาทักษะ 3 รูปแบบ คือ 

 1) กิจกรรมครอบครัวบานเรียน  

 2) กิจกรรมกลุมตามความสนใจพเิศษ 

 3) กิจกรรมรายบุคคล 

บานเรียนธรรมชาติจัดการเรยีนรู โดยพิจารณาสอดแทรก “กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรมแนะ
แนว-กิจกรรมนักเรียน-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ”ในวิถีชีวิตและกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ตาม
โอกาสและจังหวะการเรียนรูที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงการจัดสาระการเรียนรูตามกลุมประสบการณ /กิจกรรมการเรียนรู 

กลุมประสบการณการเรียนรู การจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ 

1. การพัฒนาการดานรางกายและการรูจัก
ตนเอง 

1.1 พัฒนาทางกาย และสรรีวิทยาเบื้องตน 
การรูจักและเขาใจตนเอง 

1.2 การฝกพัฒนาเครื่องมือในการเรยีนรู 

     -1.2.1  ภาษาไทย เพื่อการพัฒนาทักษะใน
การเรียนรู การอาน เขียน  คดิ วิเคราะห 
เบื้องตน 

     - 1.2.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เชื่อมโยง
กระบวนการคดิและวิถีชีวิต การสื่อสารงายๆ 

     - 1.2.3 คณติศาสตรในชีวติประจําวนั เชน 
การนับ การคดิคํานวณ  เวลา คาของเงิน-การใช
เงิน-การออมเงิน ระยะทาง คาการวัดตางๆ 
รูปรางและขนาด เปนตน 

1.3  องคประกอบของชีวติขั้นพื้นฐานตาม
ความเชื่อและแนวทางที่ถูกตองของครอบครัว 

1.4 การรักษาสมดุลของชีวิต :  

     - อาหารที่มีประโยชน อากาศ การรักษา
อารมณ สุขภาพอนามัย การออกกําลังกาย 

1.5 การปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่อยาง

1) กิจกรรมครอบครัวบานเรียน  

 และ 2) กิจกรรมกลุมตามความสนใจพิเศษ 

กิจกรรมทัศนศึกษา 

-  เยี่ยมชมพพิิธภัณฑตางๆ สถานที่นาสนใจ เรียนรูอาชีพตางๆ
ในสังคม 

-  ทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ที่นาสนใจ 

กิจกรรมกลุมการเรียนรูพัฒนาทักษะพิเศษ 

- สนทนาภาษาตางประเทศกับชาวตางชาติ 

- เรียนขี่มา ดแูล และการเรียนรูพฤติกรรม อารมณ ของมา 

- เรียนวายน้ํา 

กิจกรรมการเรียนรูชีวิตกับธรรมชาต ิ

- กิจกรรมกับครอบครัวบานเรียน 

- กิจกรรมที่สวนผัก สวนผลไม สวนดอกไม เรียนรูและรวม
กระบวนการปลูกพืช 

- กิจกรรมที่สวนสมุนไพร เรียนรูจักการใชสมุนไพรในการ
รักษาโรค 

- กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงนิเวศวิทยา(ความสัมพันธของวิถีชีวิต 
ถ่ินที่อยู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 



ถูกตองเหมาะสม 

2. การพัฒนาดานทักษะชีวิตและการรูจักสังคม

2.1 ครอบครัว ชุมชน หนวยที่เกีย่วของ 
จนถึงระดับประเทศ สังคมโลก และการมีสวน
รวมเบื้องตน 

2.2 รวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
ระเบียบแบบแผน กฎหมายขัน้พื้นฐาน ภูมิ
ปญญา และเอกลักษณของชาติ 

3. การรูจักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.1 การรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศน 

3.2 ความสัมพันธของสิ่งตางๆในธรรมชาติ 

กิจกรรมคายเยาวชน  รวมกับกลุมอื่นๆในการพัฒนาทกัษะการ
เรียนรูและทํางานรวมกนั เชน กลุมดูนก กลุมดูดาว กลุมเกษตร
อินทรีย ฯลฯ 

3) กิจกรรมรายบุคคล 

กิจกรรมยามเชา (ทุกวนั)  

กิจกรรมที่โบสถ (1 วัน/สัปดาห) 

กิจกรรมรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม    

1. เรียนรูจักการประหยดัและใชทรัพยากรอยางคุมคาใน
ชีวิตประจําวัน  

2. ทํางานประดษิฐ/ของเลนจากวัสดุเหลือใช 

กิจกรรมรักษาสุขภาพ อนามัย   อาหาร น้ํา  อากาศ  การ
พักผอน ออกกําลังกาย การรักษาอารมณ จิตใจ 

กิจกรรมฝกทักษะการใชชีวิต การดูแลและซอมแซมเสื้อผา 
เครื่องใชในบาน การทําอาหาร การทําขนม การทําบัญชีรายรับ
รายจายสวนตวั การพัฒนาทกัษะทางกาย วาจา ใจ 

กิจกรรมการบันทึก  บันทึกเรื่องราว ขอมูลที่สนใจ ความรู 
ความรูสึก ดวยการเขียน ภาพถาย การวาดภาพ เพื่อฝกทกัษะ
การคิดเชื่อมโยง สรางแบบฝกหัดชวีิตจากการสังเกต ขอสงสัย 
จากความใฝรูดานภาษา คณติศาสตร ภาพเขียนบูรณาการชีวิต 

กิจกรรมคนหาความรู   เขาหองสมุด อานหนังสือ สนทนา
ซักถาม เปนตน 

กิจกรรมเรียนรูเทคโนโลยี  เรียนรูปรากฏการณธรรมชาติ การ
ประดิษฐ การทดลอง วิทยาศาสตรพื้นฐาน และฝกทักษะการคิด



3.3โครงสรางชีววิทยาเบื้องตน ระบบนิเวศน 
ส่ิงแวดลอม และการรวมดแูลรักษา 

4. การพัฒนาทักษะความคิด การเรียนรู และ
การใชชีวิต 

4.1การเชื่อมโยงเครื่องมือการเรียนรูไปสูการ
พัฒนาองคความรู อยางมีเหตุผล 

4.2 การสรางปฏิสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงพัฒนา
ทักษะการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ 

4.2 การมีวินยั ตรงตอเวลา การบริหารเวลา
และใชเวลาใหเปนประโยชน 

4.3 การประหยัด มัธยัสถ รูจักประมาณใน
การใชสอย 

4.4 การสรางสรรคส่ิงที่มีประโยชน มีคณุ 
หลีกจาสิ่งที่มโีทษตอส่ิงมีชีวิตและธรรมชาติ 

4.5 การใชประโยชนจากทรัพยากรอยาง
ประหยดัและรูคุณคา 

4.6 การบํารุงดูแลรักษา ซอมแซมวัสดุทีเ่หลือ
ใชหรือชํารุดใหเกิดประโยชน 

และนําไปประยุกตใชแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ อยาง
สรางสรรค  

กิจกรรมรักการอาน  เลือกซือ้หนังสือที่สนใจ มีสาระ 
ประโยชน แลกเปลี่ยนหนังสือระหวางครอบครัวบานเรยีน 

กิจกรรมรักบาน  ดแูลรักษาความสะอาด รดน้ําตนไม ฝก
ระเบียบในการเก็บของใชสวนตวั ตากผา แยกขยะ ปดเปดไฟ 
ดูแลสัตวเล้ียง เปนตน 

กิจกรรมเลือกซ้ือ   ฝกการเลือกซื้อของกินของใชที่จําเปนมี
ประโยชนและประหยดั  อาหารที่สดใหม  ปลอดสารพิษ 

กิจกรรมพิเศษตามความถนดัและสนใจ ซ่ึงอาจจะมีเพิ่มตาม
วาระ โอกาส และความเหมาะสมของผูเรียน เชน 

- กีฬา ขี่มา  วายน้ํา ปนจักรยาน 

- ศิลปะ  หัตถกรรม  

- งานฝกอาชีพ เชน เย็บปกถักรอย  เย็บชดุตุกตา 

- การใชคอมพิวเตอร 

- การเรียนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาองักฤษ/ภาษาฝรั่งเศส 
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต  

-การทําอาหาร และทําขนม 

กิจกรรมครอบครัวสัญจร  เชน เดนิทางไปทัศนศึกษาสถานที่ที่
ผูเรียนสนใจ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน 
วัฒนธรรมไทย ฯลฯ 

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  ทํากิจกรรมโครงงานตาม
ความถนัดและสนใจ เชน การประดิษฐ จดบันทึก-ภาพถาย-วาด



ภาพ ฯลฯ ในเรื่องราวที่สนใจเปนพิเศษ ฯลฯ 

หมายเหตุ : ครอบครัวมีตารางการการเรียนรูพัฒนาหลกัการใชชีวิตประจําครอบครัว คือ 

1.  ตารางกิจกรรมยามเชา (ทุกวนั)  

           07.00  ตื่นนอน อาบน้ํา แปรงฟน 

           07.30 ทานอาหารเชา 

           08.00  เคารพธงชาติ , ทํางานบาน 

           09.00 พูดคุยเร่ืองในพระคัมภีร 

  2.  กิจกรรมที่โบสถ (1 วนั/สัปดาห) 

          -ไปโบสถฟงเทศนา รวมกิจกรรมตางๆในวันสําคัญ 

         -ศึกษาพระคัมภีร เรียนรูเรองราวเกีย่วกับพระเจา 

5. วิธีดําเนินการเรียนรู 

 5.1 การเรียนรูดวยตัวเอง 

เปนการศึกษารายบุคคลโดยใชเวลาในชีวติประจําวนัเพือ่เพิ่มพูนความรู ประสบการณจาก
การสนทนากบัผูที่รูเร่ืองตางๆ การเลน การประดิษฐ การทดลอง ฯลฯ หรือเรียนดวยวิธีการตาม
ความถนัดและสนใจของตนเองสําหรับขอมูลที่ตองการ เพื่อสรางสรรคและสะสมประสบการณ
ในเรื่องราวทีส่นใจอยูเดิม หรือเพื่อคนหาประสบการณใหม 

 5.2 การฟงบรรยาย 

เปนการฟงบรรยายเนื้อหาของเรื่อง โดยปกติมีเวลาสําหรับการซักถามทําความเขาใจ และ
บางกรณีอาจไดรับเอกสารความรูที่เกีย่วของเพื่อใหศกึษาดวยตัวเอง 

  5.3 การบันทึกความรู 



 เปนการบันทกึเรื่องราวที่สนใจ หรือประทับใจจากการเรียนรูเพื่อชวยความจําและฝกการ
ถายทอดประสบการณ รวมถึงการวาดภาพ ถายภาพเพือ่บันทึกเรื่องราว 

5.4 ทัศนศึกษา 

เปนการนําผูเรียนเดนิทางไปรวมกระบวนการเรียนรูกับสมาชิกในสังคม และทําใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณตรงในดานตางๆ 

5.5 การสังคม 

 ฝกและใหเวลาแกผูเรียนกับการมีสวนรวมในกจิกรรมทางสังคมโดยเริ่มจากกจิกรรม
ครอบครัว ชุมชน และสังคมภายนอก ซ่ึงตองศึกษาระเบยีบปฏิบัติในแตละกลุม ซ่ึงจะแทรกอยู
โดยตลอดระหวางชวีิดการศึกษาเรียนรู 

5.6 การฝกทักษะพิเศษ : ดนตร ีกีฬา ศิลปะ ภาษา ฯลฯ 

เปนการพัฒนาใหเกิดประสานสัมพันธทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม จิตใจ และ
การรับรู ใหสมบูรณพรอมตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของตน เพื่อนํามาประยุกตใช
กับการเรียนรูและทักษะชวีติอยางเหน็คุณคา 

5.7 การใชชวิีต 

เปนการฝกพฒันาการในชวีติประจําวนัเพือ่ความเปนอยูมีสุขตามสิทธิและหนาที่ของ
ตนเอง ครอบครัว สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใชหลักในพระคัมภีร รวมอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย รวมถึงรักษาคุณคาภูมิปญญาและเอกลักษณของชาต ิ

 6. สื่อการเรียนรู 

  6.1 สถานที่ 

   6.1.1 บาน ชุมชนที่อยูอาศัย 

   6.1.2 หองสมุด พิพิธภณัฑ โบราณสถาน 

6.1.3 สถานที่ทองเที่ยว สถานที่สําคัญ 



   6.1.4 โครงการเกษตรสาธิต 

   6.1.5 นิทรรศการ งานแสดง 

   6.1.6 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   6.1.7 แหลงความรูที่นาสนใจ ฯลฯ 

  6.2 ขอมูลประเภทตางๆ 

   6.2.1 หนังสือสารานุกรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

   6.2.2 คอมพิวเตอร 

   6.2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  โทรทัศน อินเทอรเน็ต ฯลฯ 

   6.2.4 ส่ือส่ิงพิมพ 

6.3 เกมการศึกษา  เพื่อฝกทักษะเชาวนปญญา ความจํา ทักษะทางคณิตศาสตร ภาษา และ
พัฒนาคุณธรรม เชน เกมเศรษฐี หมากฮอส ฯลฯ 

6.4 บุคคล : ตนเอง ครอบครัว บุคคลในสังคม บุคลากรจากวิชาชีพตางๆ รวมทั้งวทิยากรจาก
แหลงเรียนรู 

6.5 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในชวีิตประจําวัน เครื่องดนตรี อุปกรณกฬีา เทคโนโลยี 
ส่ิงแวดลอม 

 7. การประเมินผลการศึกษา 

7.1 การประเมินผลรายปโดยครอบครัว เนนการประเมนิผลเพื่อการพฒันา  ประเมนิดวยวิธี
ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยสงผลการประเมินใหกับ
สํานักงานเขตพื้นที่อยางนอยปละ 1 คร้ัง และจดัทําสรุปผลการเรียนรูรายปเพื่อแสดงพัฒนาการของการ
เรียนรู และเพือ่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว โดยประเมินจากรองรอยการเรียนรูของผูเรียน ไดแก 

7.1.1 แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกของผูเรียน ภาพถาย  



7.1.2  การสัมภาษณ พูดคุย การถายทอดประสบการณ และบนัทกึพัฒนาการเชงิ
พฤติกรรม 

   7.1.3 สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน จากเพื่อน คนรูจกัและสังคม  

7.2 ครอบครัวเลือกใหระดบัผลการเรียน หรือ ระดับคณุภาพเปนระบบคําสะทอนมาตรฐาน 
โดยใชเกณฑ  ดีมาก/ดี/ปานกลาง/พอใช/ปรับปรุง  เพราะในระดับปฐมวัยครอบครัวใหความสําคญัตอ
การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรูมากกวาการใหคาผลการเรียนรูเปนคะแนน 

7.3  ครอบครัวรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่  ตกลงในการใชวิธีการและเครื่องมือในการ
ประเมินผลแสดงคุณภาพผูเรียนที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรู เพือ่การตัดสินจบระดับการศึกษาตาม
ความพรอมของระดับวยัและศักยภาพของผูเรียน ดวยวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อประเมนิองค
ความรู ทักษะในการเรยีนรู และเจตคติทีแ่สดงคุณภาพผูเรียน เทียบเคียงมาตรฐานระดับชั้นตามหลกัเกณฑ
และวิธีการปรบัใชหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

 

       ลงชื่อ  ................................................ 

                            (นางภัทรี แมนธน)ู 

         ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวแมนธน ู

 
 

 


