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แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ระดับประถมศึกษา 
บ้านเรียน ณ ชาคร 

1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
1.1 ข้อมูลบิดา 

1) ชื่อ-สกุล  
2) วุฒิการศึกษา  
3) ประสบการณ์  
4) อายุ  ปี  
5) อาชีพ  
6) ที่อยู่ปัจจุบัน  
7) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
8) โทรศัพท์  
9) อีเมล์  

1.2 ข้อมูลมารดา 
1) ชื่อ-สกุล  
2) วุฒิการศึกษา  
3) ประสบการณ์  
4) อายุ  ปี  
5) อาชีพ  
6) ที่อยู่ปัจจุบัน  
7) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
8) โทรศัพท์  
9) อีเมล์  
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1.3 ผู้จัดการศึกษา  
1) ชื่อ-สกุล  
2) เกี่ยวข้องเป็น มารดา 

2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
2.1 ข้อมูลของผู้เรียน 

1) ชื่อ-สกุล  
2) เกิดวันที่  
3) อายุ  ปี  
4) ประวัติการศึกษา 

- ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
- ไม่เคยเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน 

5) มีพ่ีน้องจำนวน  คน  
2.2 พัฒนาการของผู้เรียน 

  พัฒนาการตามวัย 
  พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ 
  พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ 
ด้านร่างกาย มีพัฒนาการตามวัยด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้

สามารถช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ เช่น ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ สระผม แต่งตัว กินข้าว 
ขับถ่าย ฯลฯ  

ด้านอารมณ์ อุปนิสัย ช่างพูด ช่างคุย ร่าเริง เป็นเด็กชอบซักถาม มีเหตุผล สามารถแสดง
อารมณ์ที่ตนเองรู้สึก และรู้จักอารมณ์ของตนเองบ้าง เช่น ง่วง หิว ไม่สบาย หงุดหงิด สามารถควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้บางครั้ง แต่มีบางครั้งยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้เมื่อเวลาไม่พอใจ 

ด้านสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี สามารถพูดคุยกับทุกคนโต้ตอบได้ คุยได้ทั้งคนรู้จัก
และไม่รู้จัก สามารถเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกันได้เป็นอย่างดี 

ด้านสติปัญญา ใฝ่รู้ ชอบซักถาม มีความจำดี เรียนรู้ได้เร็ว สามารถอ่านหนังสือได้บ้างแต่ยังไม่
คล่อง ผสมสระได้ แต่การออกเสียงตัวสะกดยังไม่คล่อง  สามารถบอกเส้นทางไปสถานที่ที่ได้ไปบ่อยๆ ได้ เช่น 
ทางกลับบ้าน ทางไปห้างสรรพสินค้า ทางไปบ้านคุณยาย จดจำเนื้อเพลงร้องตามได้ จดจำนิทานได้  มีสมาธิกับ
สิ่งที่สนใจสิ่งที่กำลังทำเป็นอย่างมาก 

สิ่งที่ชอบในตอนนี้ เป็นการประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากของง่ายๆ ในบ้านที่หาได้ และ
ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ตอนนี้กำลังสนใจอยากเล่นสเก็ตบอร์ด 
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3. ระดับการศึกษาที่จัด 
3.1 ระดับการศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) 
3.2 เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว 

เด็กคืออนาคตของชาติ อนาคตของชาติจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับการอบรม เลี้ยงดู เป็นเช่นไร 
ครอบครัวคือกุญแจหลักดอกแรก และเป็นกำลังสำคัญในการอบรม เลี้ยงดู ทั้งด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ 
ทางครอบครัวได้ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้วยแนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ สาเหตุปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

ในการจัดการศึกษาของครอบครัวในระดับปฐมวัยที่ผ่านมา ทางครอบครัวได้มีแนวคิดที่ว่า 
“ครอบครัวคือหน่วยที่เล็ก แต่สำคัญที่สุด” ทำให้ครอบครัวได้ให้ความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจจากพ่อ
แม่รวมถึงบุคคลต่างๆ ในบ้านเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวได้ใกล้ชิด ได้แสวงหาความรู้ความสนใจไป
พร้อมๆ กัน รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรม การลงมือทำร่วมกันอย่างจริงจังในหลากหลายเรื่อง ทำให้ครอบครัว
เข้าใจสภาพความเป็นจริงซึ่งกันและกัน ที่จะทำเป็นการส่งเสริมสนับสนับสนุน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขสิ่ง
ต่างๆ ตามความเป็นจริงได้อย่างเข้าใจอย่างตรงไปตรงมา 

การส่งเสริมผู้เรียน เป็นสิ่งที่ควรมาจากแรงขับภายในของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน การ
สร้างบรรยากาศการเรียนที่มุ่งเน้นใส่ใจไปที่แต่ละบุคคล ย่อมส่งผลที่ดีกว่าการ เรียนร่วมหลายคนกันเหมือนๆ 
กัน ทั้งท่ีแต่ละคนมีแรงจูงใจ มีความสนใจที่แตกต่างกัน ซึ่งหากแต่ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยากรู้จาก
แรงขับภายในแล้ว ย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยทัศนคติที่ดี เปิดใจในการเรียนรู้ มีความจริงจังตั้งใจ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องยากหรือง่ายก็ตาม กลับกันหากการเรียนรู้นั้นไม่สามารถสร้างแรงบันดาลในให้ผู้เรียน อาจทำให้
ผู้เรียนเสียเวลาเสียโอกาสในพัฒนาด้านอื่นๆ อาจได้รับความเครียด เกิดการต่อต้าน ความเหนื่อยล้า ซึ่งนั้น
ไม่ได้รับประโยชน์อันใดเลยจากการเรียนอีกทั้งยังอาจเป็นโทษได้อีกด้วย 

“การส่งเสริม EF (Executive Functions)” ต่อเนื ่องจากช่วงปฐมวัย โดย “EF คือ การ
ควบคุมความคิด การกระทำ และอารมณ์เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมาย” (อ้างอิงจากคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่อง 
EF สถาบันรักลูก) นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์และนักเขียนเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและ
วัยรุ่นกล่าวในหนังสือเลี้ยงลูกให้ได้ดี 1-100 ฉบับสมบูรณ์ ไว้ว่า “EF มิได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากกระบวนการ
แก้ปัญหาที่เด็กคนหนึ่งได้ทดลองทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เริ่มมีตัวตน (self) คืออายุ 3 ขวบเป็นต้นไป จนกระทั้ง
อายุ 20 – 25 ปี โดยประมาณ อันเป็นเวลาที่สมองส่วนหน้าของส่วนหน้า (prefrontal cortex) พัฒนาเต็มที่”  
ที่ครอบครัวจะพัฒนาส่งเสริมต่อไป  

“การดำเนินชีวิตตามแนวทางอิสลาม” ศาสนาอิสลามครอบคลุมวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ในทุกๆ ด้าน คำสอนของอิสลามเข้าถึงทุกกระบวนการและกิจกรรมแห่งชีวิต อันหมายรวมถึงความเชื่อ 
จิตวิญญาณ ร่างกาย การปฏิบัติศาสนกิจ พิธีกรรม การอบรม ครอบครัว เรื่องส่วนตัว สังคม บ้านเมือง โลก 
สรรพสิ่งทั้งหมดทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ วิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ อนาคต 
การเมือง การบริหารจัดการ การปกครอง การเชื่อมสัมพันธ์ และยิ่งไปกว่านั้น อิสลามเข้าไปมีบทบาทและหยั่ง
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ลึกในความรู้สึกนึกคิด ความตั้งใจ และเจตนารมณ์ของมนุษย์ แม้แต่ในเรื่องการดื่มกิน การถ่าย การหลับนอน 
การชำระล้างร่างกาย การแต่งกาย การเชือดสัตว์ การทำอาหาร การซื้อขาย การแต่งงาน การหย่าร้าง การ
แสวงหาปัจจัยยังชีพ การคบค้าสมาคม และอื่นๆ หรือแม้กระทั่งการตั้งเจตนาและการนึกคิด ล้วนแล้วต้องอยู่
ในกรอบของคำสอนและบทบัญญัติอิสลามทั้งสิ้น ดังนั้น การดำเนินชีวิตตามแนวทางอิสลาม จึงถือเป็นความ
จำเป็นสำหรับผู้ที่นับถืออิสลามทุกคน 

ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วทั้งโลกรวมถึงประเทศไทย ทางรัฐบาลได้มี
นโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” เพ่ือลดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้การเรียนการ
สอนในโรงเรียน ถูกปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสถานศึกษา เช่น จัดการ
เรียน การสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และระบบออนไลน์ ที่จะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอยู่ที่
บ้าน หรือแม้การจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งโรงเรียนถือเป็นสถานที่
เสี่ยงในกระแพร่กระจายเชื้อโรค จากทั้งเด็กระดับประถมเมื่อรวมตัวอยู่กันทำให้เกิดควบคุมดูแลได้ยาก  และ
เด็กจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีจะติดเชื้อได้ง่าย ทำให้การจัดการเรียนการศึกษาโดยครอบครัวในยุคโควิด  19 นี้ จึง
เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน 

“ทุกที่คือห้องเรียน” ห้องเรียนไม่ใช่เพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่ง หรือโรงเรียน โรงเรียน
หนึ่ง หากแต่เป็นทุกที่ ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สิ่งของที่อยู่รอบตัว สังคม หนังสือ ฯลฯ 
การใช้ชีวิตประจำวัน จึงถือเป็นห้องเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด 

4. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
ครอบครัวมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางของครอบครัว ในลักษณะกลุ่ม

ประสบการณ์ ตามความถนัดความสนใจตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน ดังนี้ 

1) มีทักษะการใช้งาน EF มีความสามารถในการควบคุมความคิด การกระทำ และอารมณ์ 
มีวินัย เห็นคุณค่าของตนเอง 

2) มีการดำเนินชีวิตตามแนวทางอิสลาม ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ
และหลักคุณธรรม จริยธรรม ของศาสนา 

3) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการพื้นฐานตามความเหมาะสม และทักษะวิชาชีพ
ตามความถนัด และมีทักษะชีวิตในการคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยี เรียนรู้อย่างอิสระ 
เป็นไปตามศักยภาพตามธรรมชาติ 

4) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย 
5) มีศักยภาพในความเป็นมนุษย์ การปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง เคารพตนเอง รู้จัก

หน้าที่ความรับผิดชอบ รักษาสิทธิของตนเอง ยอมรับ เคารพสิทธิผู้อ่ืน  
6) รู้จักการเสียสละ เป็นผู้ให้และผู้รับ รู้จักช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น 
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ครอบครัวกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักสูตร และ
เป็นเป้าหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้นเรียนดังนี้  

1) มีความม่ันคงทางอารมณ์ เห็นคุณค่าในตัวเอง  
2) อยู่ในแนวทางอิสลาม 
3) รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ช่างสังเกตุ กล้าคิด กล้าถาม 
4) มีวินัยในตนเอง 
5) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในสิ่งที่ทำ 
6) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
7) เคารพสิทธิสาธารณะ 
8) มีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่น 

5. รูปแบบการจัดการศึกษา 
 จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน หรือ

ครอบครัวอ่ืน และมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน 
 จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากรใน

โรงเรียนหรือเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงเข้า
สู่ระบบโรงเรียน 

 จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้ายๆ กัน เป็นการจำลองสังคมเล็ก เชื่อว่าการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

ครอบครัวมีร ูปแบบการจัดการศึกษาตามกลุ ่มประสบการณ์ มุ ่ง เน้นการเรียนรู ้ในวิถี
ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถตามความถนัดความสนใจตามศักยภาพของผู้เรียน อาจมี
การเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว/กลุ่มครอบครัวอื่นที ่มีแนวคิดคล้ายๆ กัน ชุมชนสัมพันธ์ เพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ หรืออาจมีการเข้าใช้ทรัพยากรในโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามเวลาและโอกาสที่
เหมาะสม 
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6. โครงสร้างเวลาเรียน 
ครอบครัวจัดโครงสร้างเวลาเรียนเป็นกลุ ่มประสบการณ์ โดยเชื ่อมโยงมาตรา 23 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยหลอมรวมบูรณาการกลุ่มประสบการณ์ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ เวลาเรียน  

(สัดส่วนการเรียนรู้ %) 

กลุ่มประสบการณ์ 100% 
1. ความรู้ในตนเองและครอบครัว 20% 

2. ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร 20% 

3. ความรู้คณิตศาสตร์ การคำนวณ และหลักเหตุผล 20% 
4. สิ่งประดิษฐ์ การทดลอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 10% 

5. ความรู้เรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 10% 
6. ความรู้ด้านสังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 10% 

7. การพัฒนาตามความถนัด ความสนใจ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการ
ใช้ชีวิต 

10% 

รายวิชาเพิ่มเติม 100% 

1. กุรอานและศาสนาอิสลามภาคบังคับ 
100% 

2. เรียนรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100% 

1. กิจกรรมแนะแนว 
100% 2. กิจกรรมนักเรียน 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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7. การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ 
ครอบครัวจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ ในร ูปแบบของกลุ ่มประสบการณ์ จ ัดเป็น 7 กลุ่ม

ประสบการณ์ดังนี ้

กลุ่มประสบการณ์ 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

ความรู้ในตนเอง 
และครอบครัว 

- มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่อง การ
กิน การพักผ่อน นอนหลับ 
การร ักษา ความสะอาด
อวัยวะของร่างกาย 
- มีการเล่น และการออก 
กำลังที่เหมาะสม 
- เข้าใจอารมณ์ของ ตนเอง
และผู้อื ่น ปฏิบัติ ตามกฎ
ข้อตกลงในการ อยู่ร่วมกัน  
- ปฏิบัติตนได้อย่าง 
เหมาะสมตามวัยเมื่อมี 
ปัญหาทางอารมณ ์และ
ปัญหาสุขภาพ  
- รู้เรื่องเก่ียวกับตนเอง 
และผู้ที่อยู่รอบข้าง 
สภาพแวดล้อมของ
ครอบครัวและสังคมตาม
วัย  
 

- เข้าใจการทำงาน ของ
ระบบและอวัยวะต่างๆ 
ของร่างกาย และรู้จัก ดูแล
อวัยวะต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
- มีการออกกำลังกาย การ
เล่นเกม กีฬา เคารพกฎ 
กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  
- เข้าใจธรรมชาติการ 
เปลี่ยนแปลงทาง ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ความแตกต่างของเพศของ
ชายหญิงสามารถปรับตัว 
และจัดการได้อย่าง 
เหมาะสม  
 

- เรียนรู้จากใช้
ชีวิตประจำวันในทุกๆ วัน 
- อ่านหนังสือเก่ียวกับเรื่อง
ร่างกาย 
- เล่นบทบาทสมมุติ 
- ต่อเลโก้ฝึกสมาธิ 
- เล่นดึงบล็อคไม้ฝึกสมาธิ 
- เล่นร่วมกับผู้อ่ืน แสดง
ความคิดเห็น ตั้งกฎ กติกา
ร่วมกัน 
- เล่นคนเดียว 
- ทำกิจกรรมร่วมกับ
ครอบครัว 
- ช่วยทำอาหาร ทำขนม 
- เล่นนอกบ้านกับเพ่ือน
ละแวกบ้าน 
- ปั่นจักรยานละแวกบ้าน 
- ไปตามสถานที่ต่างๆ 
- อ่านหนังสือนิทาน 
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กลุ่มประสบการณ์ 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

ความรู้ด้านภาษา
และการสื่อสาร 
 

ภาษาไทย 
- อ่านคำพ้ืนฐาน ข้อความ 
เรื่องสั้นได้ถูกต้อง เข้าใจ
ความหมาย 
- เขียนตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด คำพ้ืนฐาน เขียน
บรรยาย เรื่องเล่า 
- เล่ารายละเอียด บอก
สาระสำคัญ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม แสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
พูดสื่อสาร เล่า
ประสบการณ์ พูดแนะนำ 
พูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ
ตาม 
- สะกดคำ และเข้าใจ
ความหมายของคำ แต่ง
ประโยคง่ายๆ  
ภาษาอังกฤษ 
- อ่านออกเสียงตัวอักษร
ตามกลุ่มคำประโยคง่ายๆ 
ภาษาอาหรับในอัลกุรอาน 
- ภาษอาหรับ รู้จัก
ตัวอักษร สะกดคำได้ 

ภาษาไทย 
- อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
อธิบายความหมายของคำ 
ต่างๆ จับใจความสำคัญได้ 
- เขียนประโยคด้วยตัว
บรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด เขียนสะกดคำ 
แต่งประโยค เขียนใน
ชีวิตประจำวัน 
- พูดแสดงความรู้ 
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู เล่าเรื่องย่อหรือ
สรุปเรื่อง ตั้งคำถาม ตอบ
คำถามจากเรื่อง ประเมิน
จากการฟังและดูอย่างมี
เหตุผล พูดตามลำดับ
ขั้นตอนเรื่องต่างๆ   
- สะกดคำและเข้าใจ
ความหมายของคำ แต่ง
ประโยค 
ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษ เข้าใจ 
และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
ภาษาอาหรับในอัลกุรอาน 
- ภาษาอาหรับ อ่าน เขียน 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ภาษาไทย 
- อ่านหนังสือนิทาน 
หนังสือเรียน เอกสาร คู่มือ
ต่างๆ ข้อความง่ายๆ ที่พบ
เจอในชีวิต 
- อ่านหนังสือท่ีเลือกเอง 
- อ่านนิทานให้น้องฟัง 
- เขียนตามคำบอก 
- เขียนชื่อและนามสกุล
ตัวเอง 
- เขียนบันทึกเรื่องราวขอ
ตนเองไดอารี่สั้นๆ 
- ฝึกจับใจความพร้อมเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน 
- ฝึกเขียนและแต่ง
ประโยคจากคำท่ี
กำหนดให้ 
ภาษาอังกฤษ 
-จดจำพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษทั้งเล็กและ
ใหม่จากการเล่นเกมทาย
อักษร 
- เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆใน
ชีวิตประจำวัน 
- เรียนรู้คำศัพท์ผ่านเกม 
ภาษาอาหรับในอัลกุรอาน 
- เรียนอ่านและเขียนที่รร.
สอนอัลกุรอานใกล้บ้าน 
- ฝึกอ่านกับครอบครัว 
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กลุ่มประสบการณ์ 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

ความรู้คณิตศาสตร์ 
การคำนวณ และ
หลักเหตุผล 

- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจำนวนนับ การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก 
ลบ คูณ หาร และหาความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 
- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความยาว 
ระยะทาง น้ำหนัก 
ปริมาตร ความจุ เวลาและ
เงิน สามารถวัดได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นำ
ความรู้ไปแก้ปัญหาได้ 
- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปทรง จุด 
เส้นตรง มุม 
- แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการ 
ความรู้ที่หลากหลาย ให้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้
อย่างเหมาะสม เชื่อมโยง
ความรู้คณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจำนวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ 
สามารถปัญหาเกี่ยวกับ
การบวก ลบ คูณ หาร 
- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความยาว 
ระยะทาง น้ำหนัก พ้ืนที่ 
ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน 
ทิศ แผนผัง และขนาดของ
มุม สามารถวัดได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และนำ
ความรู้ไปแก้ปัญหาได้ 
- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆ  
- รวบรวมข้อมูล ใช้ความรู้
เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
เบื้องต้นในการคาดคะเน
การเกิดขึ้นของเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ 
- ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างหมาะสม 
เชื่อมโยงความรู้
คณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

- ฝึกจากการใช้
ชีวิตประจำวัน 
เช่น การซื้อของ 
- วางแผนการเก็บเงิน ใช้
เงิน 
- แก้ไขปัญหาตามโจทย์
ที่ตั้งให้ 
- ทำแบบฝึกหัด บวก ลบ 
คูณ หาร  
- เรียนรู้น้ำหนัก ปริมาตร 
ผ่านการอ่านบรรจุข้าง
กล่องนมหรือขนม 
- ฝึกการดูนาฬิกา 
- ประดิษฐ์สิ่งของตาม
รูปร่าง รูปทรงต่างๆ 
- เล่นเกมเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ 
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กลุ่มประสบการณ์ 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

สิ่งประดิษฐ์ การ
ทดลอง 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

- มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างสรรค์ความคิด 
และสิ่งใหม่ๆ 
- มีทักษะในการสืบค้น
ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และ
เทคโนโลยีสำหรับการ
เรียนรู้ 
- รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

- ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่
จะเรียนรู้ คาดคะเน
คำตอบหลายแนวทาง 
วางแผนสำรวจตรวจสอบ
โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูล และ
สื่อสารความรู้จากผลการ
สำรวจตรวจสอบ 
- เข้าใจเรื่องพลังงาน การ
เคลื่อนที่ ดาราศาสตร์ 
อวกาศ 
- มีทักษะในการประดิษฐ์ 
คิดค้น ทดลอง สิ่งต่างๆ  
- วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล
ที่พบเจอ สืบค้นได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
- เข้าใจการทำงานของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล 
วิทยาการคำนวณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสารเครือข่าย มี
การแยกแยะ สามารถการ
ใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

- ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช้ 
- ประดิษฐ ์สิ่งของเชิง
ทดลองวิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ 
พลังงาน แรง  
- ให้ลองค้นหาข้อมูลที่
สนใจด้วยตัวเองผ่าน
คอมพิวเตอร์หรือไอแพด 
- พาไปพิพิธภัณฑ์ สถานที่
ต่างๆ ตามทีส่นใจ 
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กลุ่มประสบการณ์ 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

ความรู้เรื่อง
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ
การเกษตร 

- เข้าใจลักษณะทั่วไปของ
สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต 
- มีความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ การ
ดำรงชีวิต  
- สำรวจสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น สังคม 

- เข้าใจสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
และความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายใน
สิ่งแวดล้อม 
- มีความรู้เรื่องภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก  
- เรียนรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ดูแลรักษาธรรมชาติ การ
ปลูกพืชผัก 

- ปลูกผักต่างๆ ในรั่วบ้าน 
- ฝึกให้ขายและแบ่งปันผัก
ที่ปลูกมาได้ 
- พาไปเที่ยวดูธรรมชาติ
ตามสถานที่อ่ืนๆ เช่น 
สวนสาธารณะ หรือ ฟาร์ม
ต่างๆ  
- อ่านหนังสือและค้นหา
ข้อมูลที่สงสัยและสนใจ 

ความรู้ด้านสังคม 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

- เห็นคุณค่าในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คำสอนของศาสนาอิสลาม 
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่ เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เบื้องต้น 

- เข้าใจเรื่องหลักศรัทธา 
หลักปฏิบัติ พระเจ้า 
ศาสดา คุณธรรม 
จริยธรรมของศาสนา
อิสลาม 
- ปฏิบัติตนตามแนวทาง
ของศาสอิสลาม และมี
ส่วนร่วม 
- ปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิหน้าที่ 
- ได้รับการพัฒนาแนวคิด
ทางสังคม การดำเนินชีวิต 
การจัดระเบียบทางสังคม 
และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ระบอบ
ประชาธิปไตย 
- รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม
พหุวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลาย 

- เรียนศาสนากับโรงเรียน
ใกล้บ้าน  
- อ่านหนังสือนิทาน
เกี่ยวข้องกับศาสนา 
- ละหมาดที่บ้าน 
- ละหมาดที่มัสยิดในวัน
ศุกร์ประจำสัปดาห์และวัน
สำคัญทางศาสนา หรือ
ตามความเหมาะสม 
- จดจำเรียนรู้จากสมาชิก
ในบ้านจากการใช้
ชีวิตประจำวัน 
- การเล่น นอกบ้าน พบ
เพ่ือน ญาติ ผู้ใหญ่ บุคคล
ต่างๆ ในชุมชน 
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กลุ่มประสบการณ์ 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

การพัฒนาตาม
ความถนัด ความ
สนใจ เรียนรู้ทักษะ
ที่จำเป็นในการใช้
ชีวิต 

- เข้าใจลักษณะของตนเอง 
ครอบครัว มีลักษณะนิสัย
การทำงานที่ดี มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
กระตือรือร้น ตรงเวลา 
ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ  

- รู้จักความถนัด ความ
สนใจ ความชอบของ
ตนเอง  
- มีทักษะการทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีการวางแผล 
ติดตาม ประเมินผล มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
- มีทักษะ นิสัย มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจ ในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ  

- ส่งเสริมและทำกิจกรรม
ตามท่ีสนใจ เช่น ร้องเพลง 
ขี่จักรยาน เล่นสเก็ตบอส 
ทำอาหาร ทำขนมต่างๆ  

8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 

ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการเรียนด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ได้
กำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ 

1) กิจกรรมแนะแนว เช่น การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับกลุ่มการเรียนอื่น การรู้จักเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น แนวทางการศึกษาหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต การปรับตัว
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

2) กิจกรรมนักเรียน เช่น การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้อื ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
กิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับชุมชน 
มัสยิดหรือสังคม กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือสังคมตามโอกาส 
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9. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
9.1 กระบวนการเรียนรู้ 

ครอบครัวจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรา 24 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย
สามารถปรับยืดหยุ่นให้สอดคล้องตามเวลาเรียนให้มีความเหมาะสม และการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

1) เรียนรู้ผ่านการทำกิจวัตรประจำวัน ผ่านการทำงาน การเล่น การทดลอง การประดิษฐ์ 
การคิด การแก้ปัญหาที่พบเจอจากเหตุการณ์จริง 

2) การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ มีการประยุกต์ความรู้มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดประสบการณ์ตรงจากความจริงใน
สถานที่จริง อีกท้ังยังเป็นแรงบันดาลและเป็นการสร้างความสุขในการเรียนรู้ 

3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษา ค้นคว้า สอบถาม สังเกตจากสิ่งรอบตัว ปรึกษา ซักถาม 
ทดลอง ลงมือปฏิบัติ 

4)  การเรียนรู้แบบบูรณาการ การเชื่อมโยงสาระความรู้ การผสมผสานศาสตร์ต่างๆ เข้า
ด้วยกันทำให้การเรียนแตกแขนงออกไปอย่างไม่สิ้นสุด 

5) การทัศนศึกษา เรียนรู ้จากการเดินทาง การพบเห็นสิ ่งแปลกใหม่ที ่แตกต่างจาก
ชีวิตประจำวัน เป็นการเปิดโลกทัศน์ มุมมองที่แตกต่าง 

6) การเรียนผ่านโครงงานของครอบครัว เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการทำงาน การปฏิบัติให้คิด
ไดท้ำได้คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

7) การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ไม่มีเนื้อหา หลักสูตรตายตัว เรียนตามความสนใจ สิ่งที่พบเจอ 
ประสบการณ์ใหม่ๆ หรือได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ตามท่ีใจต้องการ 
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9.2  การจัดตารางการเรียนรู้ 
วัน/เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

7.30 - 8.30 น.  - ทำกิจวัตรประจำวันตอนเช้า ไดแ้ก่ ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว พับผ้า 
- รับประทานอาหารเช้า 
- ทำงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน หรือปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง เช่น รดน้ำต้นไม ้

8.30 - 11.30 น. -  วางแผน/สรุป/
บันทึกการเรียนรู้รอบ
สัปดาห ์

- เรียนรู้อย่างอิสระตามกลุม่ประสบการณ์ ความสนใจ ความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ ได้แก่ 
ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร, ความรู้คณิตศาสตร์ การคำนวณ และหลักเหตผุล, สิ่งประดิษฐ์ 
การทดลอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย,ี ความรูด้้านสังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- เรียนรู้อย่างอิสระ / ท่องโลกกว้าง เช่น ไป
ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ สวนสตัว์ 
สวนสาธารณะ ฯลฯ 
- และ/หรือเรียนรู้ตามกลุม่ประสบการณ์
เรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร, 
ความรู้ด้านสังคม ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
- และ/หรือดูแลหน้าท่ีของตนเองหรือหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ซักผ้า 
- และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาตามความถนัด 
ความสนใจ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการใช้
ชีวิตเช่น ดูทีวี, เล่นเกม, ซ้อมกีฬา, ทำอาหาร 
- และ/หรือกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว  
เช่น ช่วยทำความสะอาดบา้น 
- และ/หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

11.30 - 13.30 น. - พักกลางวัน 
- ช่วยเตรียมอาหาร และรับประทานอาหารกลางวัน 

- พักกลางวัน 
- ละหมาดวันศุกร์ที่
มัสยดิ 

13.30 - 15.30 น. - เล่นอย่างอิสระให้ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดสิ่งที่อยากเล่นและอยากทำอย่างตามความสนใจหรือ
ความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ต่อเลโก้, บล็อกไม้, บทบาทสมมุติ, เล่นเกม ฯลฯ 
- อ่านหนังสือ หรือค้นคว้าข้อมูลทีส่นใจ 

- พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

15.30 - 17.30 น. - ออกกำลังกาย เช่น ข่ีจักรยาน เล่นเตะบอล ทรงตัว ปีนป่าย ว่ิงไลจ่ับ กระต่ายขาเดยีว ว่ิงเล่นกับเพือ่นละแวกบ้าน ปั่น
จักรยานเล่นละแวกบ้าน ฯลฯ 

17.30 - 18.30 น. - ทำกิจวัตรประจำวันตอนเย็น อาบน้ำชำระล้างร่างกาย 
- รับประทานอาหารเย็น 

18.30 - 19.30 น. - ไปเรียนหนังสือศาสนา/กุรอ่าน - กิจกรรมอิสระ 
19.30 - 20.30 น. - ทำกิจวัตรประจำวันก่อนนอน เช่น แปรงฟัน และสำรวจความเรียบร้อยสิ่งต่างๆ ก่อนนอน เช่น กรอกน้ำ, เก็บทำความสะอาดสถานท่ี 

- บอกเล่าเรื่องราวในระหว่างวัน อ่านหนังสือ/นิทาน หรือพูดคุยทำกิจกรรมก่อนอนร่วมกับครอบครัว เข้านอน 
หมายเหตุ การจัดตารางการเรียนรู้เน้นไปที่การเรียนรู้ การเล่น กิจกรรมอย่างอิสระตลอดเวลา สามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มีการทัศนศึกษานอกสถาน    

การไปสวนสนุก สถานท่ีส่งเสริมกิจกรรมทักษะ ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาการ ตามความเหมาะสมของผู้เรียนและครอบครัว 
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10. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ครอบครัวดำเนินการวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับบริบทของครอบครัว ใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้ง
จากผู้เรียนเอง จากสำนักเขตการศึกษา ดังนี้ 

10.1 วิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
1) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากกิจกรรมการเรียนรู ้ของ

ผู้เรียนโดยเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับบริบทของครอบครัว 
2) ประเมินผลร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการจัดทำรายงานการจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน ปีละ 1 ครั้ง การประเมินจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะเป็นการ
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่ร่วมกันวางแผนกับ
ครอบครัว ตามวิธีการที่เหมาะสมกับครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัวและคำนึงถึงร่องรอยการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักฐานประกอบการประเมินที่สำคัญ 

10.2 การเลื่อนชั้น 
1) ผู้เรียนมีผลการประเมินผลการเรียนผ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์

ตามเกณฑ์ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและครอบครัวร่วมกันกำหนด 
2) ผู้้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และครอบครัวร่วมกันกำหนด 
10.3 การให้ระดับผลการเรียน 

ครอบครัวจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เลือกใช้ระดับคุณภาพการให้ระดับผลการเรียน 4 
ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน การที่จะให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนใดนั้นให้เทียบเคียงกับระบบ การให้
ระดับผลการเรียน ดังนี้ 

ระบบร้อยละ ระบบตัวเลข ระบบท่ีใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน 

80-100 4 ดีเยี่ยม 
75-79 3.5 

ดี 70-74 3 
65-69 2.5 

60-64 2 

ผ่าน 55-59 1.5 
50-54 1 

0-49 0 ไม่ผ่าน 
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ผู้เรียนมีผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ให้ได้รับผลการเรียน ระดับดีเยี่ยม  
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 65 - 79 ให้ได้รับผลการเรียน ระดับดี  
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 - 64 ให้ได้รับผลการเรียน ระดับผ่าน  
ผู้เรียนมีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50 ให้ได้รับผลการเรียน ระดับไม่ผ่าน 

10.4 เกณฑ์การจบการศึกษา 
ผู้เรียนต้องบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ครอบครัวปรับใช้ตามเกณฑ์ที่

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และครอบครัวร่วมกันกำหนด ดังนี้ 
1) ผู้เรียนมีผลการประเมินตามสาระการเรียนรู้กลุ่มประสบการณ์ในระดับผ่านขึ้นไป 
2) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านขึ้นไป 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านขึ้นไป 
4) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับผ่าน 

11. อ่ืนๆ 
ผู้จัดการศึกษาให้ความสำคัญกับการเรียนที่เน้นไปที่ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ทักษะ 

EF เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับผู้เรียน การช่วยเหลือและเรียนรู้ด้วยตนเองตามสภาพแวดล้อมจริง และ
ยังมุ่งเน้นไปยังความรู้ ทักษะความสามารถที่จะใช้ในชีวิตต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบ้านเรียน 
ณ ชาคร สามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ https://nachakorn.com 

 
  

https://nachakorn.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

บ้านเรียน……………….ชื่อผู้เรียน.……………….……………….ชั้น……………….ปีการศึกษา……………… 

1. ผลการประเมินตามกลุ่มประสบการณ์ 

กลุ่มประสบการณ์ คะแนน ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ระดับผล
การเรียน 

เต็ม ได้ 

1. ความรู้ในตนเองและครอบครัว     

2. ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร     

3. ความรู้คณิตศาสตร์ การคำนวณ และหลักเหตุผล     

4. สิ่งประดิษฐ์ การทดลอง วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

    

5. ความรู้เรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร     

6. ความรู้ด้านสังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม     

7. การพัฒนาตามความถนัด ความสนใจ เรียนรู้
ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต 

    

2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม ผลการประเมิน 

1. ………………………………………………  

2. ………………………………………………  

3. ………………………………………………  

3. ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 

กิจกรรม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมิน 

1. การอ่าน   

2. การคิดวิเคราะห์   

3. การเขียน   



 

4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กิจกรรม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมิน 

1. มีความม่ันคงทางอารมณ์ เห็นคุณค่าในตัวเอง   

2. อยู่ในแนวทางอิสลาม   

3. รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ช่างสังเกตุ กล้าคิด กล้าถาม   

4. มีวินัยในตนเอง   

5. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในสิ่งที่ทำ   

6. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   

7. เคารพสิทธิสาธารณะ   

8. มีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่น   

 
 

ลงชื่อ ........................................................... ผู้จัดการศึกษา 
                                                         (............................................................)    
              วันที่…………./…………./…………. 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบฟอร์มต่าง ๆ 

 



แบบย่ืนความประสงค์ขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
ระดับ    การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)     สพป.     นนทบุรี เขต 2    

 

 เขียนที่ บ้านเรียน **********  
  ********************   
  ********************  

 วันที่   15   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2564  

เรื่อง ยื่นความประสงค์ขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป.  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ประถมศึกษานนทบุรี    เขต    2   
 ด้วยข้าพเจ้า   **********  **********    
เลขประจำตัวประชาชน   **********    อาชีพ   **********  
อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขที ่   ***** หมู่ที ่    *****   ถนน     **********  
ซอย     ********** ตำบล     ********** อำเภอ     **********  
จังหวัด     **********      โทรศัพท ์    **********      E-mail:  **********  
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจำอยู่ในปัจจุบันเลขที ่  ***** หมู่ที ่  ****   ถนน     **********  
ซอย     ********** ตำบล     ********** อำเภอ     **********  
จังหวัด     **********      โทรศัพท ์    **********      โทรศัพท์มือถือ    **********  
โทรสาร     ********** E-mail:     **********  
 
มีความประสงค์ขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป.  ให้แก่ 

     **********             เลขประจำตัวประชาชน   **********  
เกี่ยวข้องเป็น     บิดา     ระดับ     ประถมศึกษา     ตั้งแต่ปีการศึกษา     2564     เป็นต้นไป  

 โดยมีผู้จัดการศึกษาคือ 

      **********            เลขประจำตัวประชาชน   **********  
วุฒิการศึกษา   วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์    
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ          ปี พ.ศ.     2555  
อยู่บ้านเลขที ่    *****        หมู่ที ่    *****        ตำบล     **********  
อำเภอ     **********                                               จังหวัด     **********  
สถานที่จัดการศึกษา เลขที ่    *****        หมู่ที ่    *****        ตำบล     **********  
อำเภอ     **********                                                จังหวัด     **********  
โทรศพัท ์   **********                  โทรศัพท์มือถือ    **********       
โทรสาร     ********** อีเมล์   **********  
 
 
 



 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้ 
  สำเนา หรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัว ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา 
  สำเนา หรือภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชนของครอบครัว, ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา 
  สำเนา หรือภาพถ่าย สูติบัตรของผู้เรียน 
  สำเนา หลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน 
  ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา 
  สำเนา หลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 
  แผนการจัดการศึกษา 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 ลงชื่อ…..................................................ผู้ยื่นความประสงค์ 
 (……………………………………………….)            
 



 

แบบย่ืนคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 
 

 เขียนที่ บ้านเรียน **********  
  ********************   
  ********************  

 วันที่   15   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2564  

เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ประถมศึกษานนทบุรี      เขต      2  
 

 ด้วยข้าพเจ้า     **********  **********   
เลขประจำตัวประชาชน     **********                                             อายุ           *****                  ป ี 
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   อาชีพ  **********    
อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขที ่   ***** หมู่ที ่    *****   ถนน     **********  
ซอย     ********** ตำบล     ********** อำเภอ     **********  
จังหวัด     **********      โทรศัพท ์    **********      E-mail:  **********  
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจำอยู่ในปัจจุบันเลขที ่  ***** หมู่ที ่  ***   ถนน     **********  
ซอย     ********** ตำบล     ********** อำเภอ     **********  
จังหวัด     **********      โทรศัพท ์    **********      โทรศัพท์มือถือ    **********  
โทรสาร     ********** E-mail:     **********  

 มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่ 

      **********             เลขประจำตัวประชาชน   **********  
เกี่ยวข้องเป็น             บิดา ในระดับการศึกษา     ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 6  
ตั้งแต่ปีการศึกษา     2564      เป็นต้นไป  

 โดยมีผู้จัดการศึกษาคือ 

      **********             เลขประจำตัวประชาชน   **********  
วุฒิการศึกษา   วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์    
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ          ปี พ.ศ.     2555  
อยู่บ้านเลขที ่    **********       หมู่ที ่    *****        ตำบล     **********  
อำเภอ     **********                                               จังหวัด     **********  
สถานที่จัดการศึกษา เลขที ่    *****        หมู่ที ่    *****        ตำบล     **********  
อำเภอ     **********                                               จังหวัด     **********  
โทรศัพท ์   **********                  โทรศัพท์มือถือ    **********       
โทรสาร     ********** อีเมล์   **********  

รูปถ่าย 
ผู้เรียน 

ขนาด 1 นิ้ว 



 
 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้ 
  1. สำเนา หรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน 
  2. ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา 
  3. สำเนา หลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 
  4. แผนการจัดการศึกษา 
  5. สำเนา หรือภาพถ่าย สูติบัตรของผู้เรียน 
  6. สำเนา หลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน 
  7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 ลงชื่อ…..................................................ผู้ยื่นคำขออนุญาต 
 (……………………………………………….)            
 



คำขอมีบัตรประจำตัวผู้เรียน 
 

คำขอมีบัตรประจำตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 

 เขียนที่ บ้านเรียน **********  
  ********************   
  ********************  

 วันที่   15   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2564  

ข้าพเจ้า   **********  **********  
ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่   **********  **********  
ที่อยู่ บ้านเลขที ่    **********          หมู่ที ่    *****          ตำบล     **********  
อำเภอ     **********                                       จังหวัด     **********  
รหัสไปรษณีย ์    **********                                    โทรศัพท ์    **********  

มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้แก่  
     **********  **********             ระดับชั้น     ประถมศึกษา      
เกิดวันที่        *****     เดือน        **********          พ.ศ.         *****      อายุ      *****           ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที ่    *****          หมู่ที ่    *****        ตำบล     **********  
อำเภอ     **********                                       จังหวัด     **********  
รหัสไปรษณีย ์    ******                                    โทรศัพท์     **********  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 ลงชื่อ…..................................................ผู้ยื่นคำร้อง 
 (………………………………………………)            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 ให้แนบรูปถ่ายผู้เรียน (ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อประกอบการจัดทำ
เอกสารดังกล่าว 



แบบคำร้องขอรับการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ 
เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

กรณีผู้จัดการศึกษามีวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 เขียนที ่ บ้านเรียน **********  
  ********************   
  ********************  

 วันที่   15   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2564  

เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพ่ือเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ประถมศึกษานนทบุรี      เขต      2  

 ด้วยข้าพเจ้า     **********  **********  
เลขประจำตัวประชาชน     **********   อาชีพ     **********    
เกิดวันที่              *****      เดือน            **********     พ.ศ.          **********  
บ้านเลขที ่        *****          หมู่ที ่      *****      ตำบล       **********  
อำเภอ          **********    จังหวัด        **********  
มีความประสงค์ขอรับการประเมินความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพื่อเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ให้แก่     **********  **********   
เลขประจำตัวประชาชน     ********** เกี่ยวข้องเป็น         มารดา        

ระดับชั้น            ประถมศึกษา      ตั้งแต่ปีการศึกษา           2564   เป็นต้นไป  

โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 สำเนาทะเบียนบ้าน 
 สำเนาวุฒิการศึกษา 
 ใบประกาศปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูภูมิปัญญา 
 ใบมอบอำนาจ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้ยื่นคำรอ้ง 
 (…………………………………………………..) 


