
บทท่ี 6
ในมุมมองของมาตรฐานการศึกษา

จากหลากหลาย “ไรรูปแบบ” ท่ีชัดเจนของการจัด Home School ตามที่กลาวมาท ําใหนํ าไปสู
ประเด็นที่ยุงยากลํ าบากใจประเด็นหน่ึง โดยเฉพาะจากมุมมองของนักการศึกษาหรือหนวยงานกลางที่ท ํา
หนาที่ดูแลกิจการการศึกษาในพื้นที่ น่ันก็คือประเด็นเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาหรือการ “ประกันคุณ
ภาพ” การจัดการเรียนการสอนตามแบบ Home School

จากการ “วัดผล” คือการ “วัดคน”
สิ่งที่ท ําใหยุงยากเปนพิเศษก็คือ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Home School น้ัน โดยมาก

เปนการจัดท่ีมุงพัฒนาเด็กรอบดานอยางเปนองครวม ทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณสังคม ดังที่
กลาวมาแลวและเปนการจัดในบรรยากาศแบบครอบครัวท่ี “ทุกส่ิงทุกอยางเปนการเรียนรู”  ดังนั้นใน
งานวัดผลประเมินผลจึงเปนงานที่ละเอียดออนและยุงยากตามไปดวย

แนวโนมเทคนิควิธกีารวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Home School จึงคอน
ขางจะไปในทางที่ “เจาะลึก” เพื่อเขาใหถึงพฤติกรรมการเรียนรูที่สลับซับซอนของเด็กแตละคน

ในการนี้มิไดหมายความวาการวัดผลประเมินผลแบบ Home School จะปฏิเสธวิธีการวัดผล
ประเมินผลแบบเดิม หากหมายความวา การวัดผลประเมินผลแบบ Home School ตองมีเทคนิควิธีการ
อะไรท่ี “มากกวานั้น”

อยางเชนการใชแบบทดสอบตางๆอันเปนแนวทางดั้งเดิมนั้นก็ยังคงใชได โดยเฉพาะในสหรัฐ
อเมริกาน้ัน มลรัฐสวนใหญก็มีขอก ําหนดใหนักเรียน Home School ตองมีการสอบเทียบมาตรฐานความ
รูดวยแบบทดสอบมาตรฐานตางๆเปนระยะๆอยูแลว2 และในแงพอแมเองกคงอยากรูดวยวาลูกๆที่เรียน
แบบไมคอยเปนทางการอยูกับบานนี้มีความรู “สู” เขาไดหรือไม

อยางไรก็ตาม ในการจัด Home School ที่หลากหลายอยางที่เปนอยูนี ้มีการเสนอแนะเทคนิควิธี
การเพ่ิมเติมอีกมากมายเพ่ือใหเขาถึงเน้ือแทของการเรียนรู หรือท่ีในวงการวัดผลประเมินผลเรียกเทคนิค
เหลานี้วาเปนการ “ประเมินผลเน้ือแท”  (Anthentic Assessment)3 หรือ “การประเมินผลทางเลือก”
( Alternative Assessment)4  ยกตัวอยางเชน

1. การสอบอัตนัย โดยเชื่อวาการสอบโดยการใหเด็กเขียนอธิบายสิ่งตางๆนั้น นอกจากจะวัด
ความรูไดเหมือนแบบทดสอบปรนัยทั่วๆไปแลว ยังแถมดวยการวัดถึงการใชภาษา ตลอดจนระบบการ
คิดของเด็กไดอีกดวย5



2. การประเมินผลในรูปโครงงาน  ไดแก การใหเด็กแสดงออกถึงการเรียนรูเน้ือหา โดยการ
นํ าเสนอโครงงานส่ิงประดิษฐ รายงาน หรือการสาธิตกระบวนการบางอยางจากสิ่งที่เด็กไดไปเห็นหรือ
เรียนรูมาโดยตรง เชน

•  การจัดนิทรรศการขนาดยอย เชน นิทรรศการประวัติศาสตรทองถ่ิน
•  การท ําโมเดลจํ าลองของวัตถุตางๆ
•  การสาธติการทดลองทางวิทยาศาสตร
•  การท ําอาหารตางชาติหรือเลนเคร่ืองดนตรีตางชาติประกอบนิทรรศการทางวัฒนธรรม
•  การท ําวิจัยโดยมีการเสนอปากเปลา
•  การเลนละคร
•  การท ําหนังสือพิมพ หรือวารสารประจํ าครอบครัว

หัวใจของเทคนิคน้ีคือการใหเด็กมีประสบการณการเรียนรูทั้งจากเน้ือหาและทฤษฎีและจาก
ประสบการณตรงที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงการกลั่นกรองประยุกตความรูน้ันมาใชอยางเปน
รูปธรรม6

3.  การเขียนอนุทินประเมินผล (Narrative report ) เปนอีกเทคนิคหนึ่งที่นักวิชากรหลายคน
พยายามสงเสริมใหพอแมใชมากขึ้น โดยเช่ือวาการบันทึกความทรงจํ าเกี่ยวกับการเรียนรูของลูกรายวัน
หรือรายสัปดาหจะท ําใหไดภาพที่ละเอียดลุมลึกเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กผูนั้น ทั้งนี้การ
เขียนอนุทินอาจทํ าไดต้ังแตการเขียนงาย ๆ เชิงบรรยาย (descriptive) ไปจนถึงการบันทึกเชิงประเมินผล
(evaluative) ซ่ึงเจาะจงกับหัวขอการเรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเปนการเฉพาะก็ได7

4.  แฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนอีกเทคนิคหน่ึงท่ีกํ าลังแพรหลายมากถึงกับบางมลรัฐมีการ
กํ าหนดใหพอแมตองจัดทํ าแฟมสะสมงานไวดวยซํ้ า ซึ่งหลักการของการท ําแฟมที่ส ําคัญก็คือการบันทึก
หลักฐานการสอนและการเรียนรูไวใหครบถวนสมบูรณทุกแงทุกมุมใหมากที่สุด ดังน้ัน เน้ือในของแฟม
จึงอาจประกอบดวยเอกสารหลักฐานที่หลากหลาย นับต้ังแตแผนการสอน ผลการสอบวัดความรู ตัว
อยางการบานหรือเรียงความของเด็ก ไปจนถึงภาพถาย รูปวาด วิดีทัศนที่ถายไวขณะเรียน เปนตน ซึ่งใน
การพิจารณาเน้ือหาใน Portfolio น้ี ผูพิจารณาก็ตองมีวิจารณญานท่ีแก (authentic judgement ) ในการชั่ง
น้ํ าหนักแลตีความระหวางหลักฐานตาง ๆดวยวาเด็กไดเรียนรูและมีพัฒนาการดีเพียงไร8

ทั้งนี้หลักฐาน “การเรียนรู” ที่อาจบรรจุอยูในแฟมสะสมงานนั้นมีมากมาย เชน9

•  ตัวอยางงานหรือการบานท่ีทํ าแลว
•  รูปถายการไปทัศนศึกษา หรือโครงงานท่ีเด็กทํ า
•  กระดาษรางเคาโครงรายงานท่ีเด็กทํ า
•  จดหมาย/บทกลอน/นิทาน/ไดอาร่ีท่ีเด็กเขียน



•  แบบทดสอบพรอมคะแนน
•  บันทึกการสัมภาษณเด็ก
•  หลักฐานแสดงการเขารวมในการแขงขันหรือการประกวดตาง ๆ
•  รายการหนังสือท่ีอาน พรอมสาระโดยสังเขป
•  ส ําเนาหนาสารบัญของตํ าราที่ใชในหลักสูตร
•  เอกสารแผนปลิวจากสถานที่ที่ไปชม
•  รายการหนังสืออางอิงประจํ าแตละวิชา
•  แผนการสอนและเคาโครงเน้ือหาแตละวิชา
•  รูปถายบรรยากาศการเรียนในบาน รูปคอมพิวเตอรท่ีใช รูปชั้นหนังสือ
•  รายการวิดีทัศนเพื่อการศึกษาที่มีเก็บไว
•  รายการเคร่ืองมือ/อุปกรณออกก ําลังกายที่มี
•  รูปถายงานสังสรรคในกลุมเด็กใกลเคียง/การแขงขันกีฬากับกลุมเพื่อน
•  แบบประเมินตนเองของเด็ก
•  บันทึกเพ่ิมเติมในแตละเร่ืองจากบิดามารดา
 

 จะเห็นไดวาโดยลักษณะ “หลักฐานการเรียนรู” ที่สามารถบรรจุอยูในแฟมสะสมของเด็กแตละ
คนน้ีพอแมตอง “ใสใจ” กับกิจกรรมตางๆ ที่ลูกท ําคอนขางมาก โดยท่ีกิจกรรมท่ีดํ าเนินไปในแตละวันไม
วาจะเปนกจิกรรมใดก็สามารถ “สะทอน” การเรียนรูและพัฒนาการของเด็กแตละคนไดทั้งสิ้น และที่
ส ําคัญคือการทํ าใหเห็น “เน้ือแท” และความเปนตัวตนของเด็กแตละคน ซึ่งตางจากการประเมินผล
ด้ังเดิมท่ีมักจะเนนแต “ผลสัมฤทธ์ิ” ของเด็กเทาน้ัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางการประเมินผลโดยทดสอบ
 กับการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน10

 แบบทดสอบ  แฟมสะสม
•  เกิดขึ้นตามระบบเวลาที่ก ําหนด ไม
เปนธรรมชาติ

•  ใหขอมูลเชิง “สรุป” เกี่ยวกับความ
สามารถของเด็ก

 

•  ไมไดใหขอมูลที่จะชวยในการ
วินิจฉัยหรือ “อาน” เด็กแตละคน

 

•  มุงจัดอันดับเด็ก
•  เปนการวัดผลคร้ังเดียวในชวงเวลา
สั้น ๆ ในเทคนิควิธีการเดียว

•  อาจวัดในสิ่งที่มิไดมีความหมายแต
อยางใดกับเด็กหรือไมใชสิ่งที่เด็ก
สนใจ

•  ใหเด็กสนองตอบโดยใชความรู
เฉพาะเปนเร่ือง ๆ ท่ีตรงตอแบบ
ทดสอบนั้น ๆ

•  เปนประโยชนตอพอแมคอนขาง
นอยในการใชเปนขอมูลเพ่ือชวย
เหลือบุตรตนเอง

•  ไมเอ้ือตอการเปดประเด็นสนทนา
ระหวาง ครู-พอแม-นักเรียน

•  สงเสริมแนวคิดที่ใหครูและหลัก
สูตรเปนศูนยกลางการเรียนรู

 

 

•  เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองตามกระบวน
การเรียนรูโดยธรรมชาติของเด็ก

•  ใหขอมูลเชิง “พัฒนา” เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรูตลอดจนจุดเดน
จุดออนของเด็กแตละคน

•  ใหขอมูลท่ีคอนขางละเอียดออน
หลากหลายเพื่อความเขาใจเด็กแต
ละคน

•  เนนความเขาใจเด็กแตละคนมาก
กวาการจัดอันดับเด็ก

•  เปนการวัดผลตอเน่ืองท่ีเปดโอกาส
ใหใชวิธีการที่หลากหลาย

•  มุงวัดในส่ิงท่ีเปนเน้ือแทของเด็กแต
ละคน โดยมีฐานอยูบนสิ่งที่เด็กสน
ใจหรือมีความหมายตอเด็ก

•  ใหเด็ก “สะทอน” ความรูท่ีเปด
โอกาสใหส ําหรับการผสมผสาน
ความรูหลาย ๆ ดาน

•  ใหขอมูลที่ลึกซึ้งที่อาจชวยใหพอแม
เขาใจบุตรของตนมากข้ึน

 

•  เอ้ือตอการเปดการสนทนาท่ีมีคุณคา
ระหวาง ครู-พอแม-นักเรียน

•  สงเสริมแนวคิดใหเด็กเปนศูนย
กลางของการเรียนรู

 



 โดยสรุปแลว เทคนิคการวัดประเมินผลที่อาจประยุกตใชในการจัด Home School จึงมีคอนขาง
หลากหลาย จนเกือบจะเรียกไดวา “ทุกอยางรอบตัวเปนประจักษพยานการเรียนรู” ไดทั้งสิ้นขึ้นอยูกับ
พอแมหรือครูท่ีปรึกษาจะ “ตีความ” พยานหลักฐานเหลานี้และ “ตัดสิน” เด็กแตละคนอยางไร
 

 จากการ “พิพากษา” ถึง “การพัฒนา”
 กอนจะพูดถึงการตีความและใชประโยชนจากขอมูลอันหลากหลายนี ้ สิ่งส ําคัญท่ีเปนแนวคิด
หลักของการจัดการศึกษาแบบ Home School ก็คือนอกเหนือจากการสอบวัดความรูพืน้ฐานเทียบกับ
มาตรฐานท่ัว ๆ ไป อันเปนการวัดแบบ “พิพากษา” คือตัดสินวาเด็กคนไหน “รูหรือไมรู” และ “รูแค
ไหน” ในวิชาที่ทดสอบแลว สิ่งส ําคัญที่พอแมและนักการศึกษารุนใหมเนนหนักหนาก็คือการวัดเชิง
“พัฒนา” ที่มุงวินิจฉัยพัฒนาการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมของเด็กแตละคน โดยเฉพาะในประการหลังนี ้ นอกจากจะหมายถึงการตีความพยานหลักฐานตาง
ๆ โดยมุง “เขาถึงความคิดจิตใจ” ของเด็กแลว วัตถุประสงคส ําคัญที่กลายเปนยุทธศาสตรการประเมินผล
ที่นาสนใจ คือการใชวิธีการประเมินผลเอง เปนเคร่ืองกระตุนพัฒนาการของเด็กไปในตัว
 อยางเชนการท ําแฟมสะสมงานนั้น ก็ทํ าในแบบท่ีกระตุนใหเด็กไดเรียนรูและแประเมินตนเองอยางตอ
เนื่องดดยอาศัยกลยุทธตาง ๆ ที่กํ าหนดขึ้นอยางตั้งใจ เชน

•  ใหนักเรียนเปนผูตัดสินวาจะบรรจุ “อะไร” ในแฟมสะสมงานแตละวิชาบางและเปนผูรับ
ผิดชอบ “แฟม” ดวยตนเอง

•  ใหนักเรียนเปนผูมีสวนก ําหนดเปาหมายการเรียนรูในวิชาน้ัน ๆ
•  ใหนักเรียนเขียนประเมินตนเองในชิ้นงานแตละชิ้นเทียบกับเปาหมายกอนจะบรรจะลงใน

แฟม
•  ใหมีการประชุมทบทวนสิ่งตาง ๆ ในแฟมรวมกับเด็กเห็นระยะ ๆ
 ใหเด็กมีโอกาสเสนอ “แฟมสะสมงาน” ดวยตนเองเม่ือส้ินสุดการเรียนวิชาน้ันหรือเม่ือส้ินระยะ

การเรียนท่ีก ําหนดไว
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง จุดส ําคัญ คือ การกํ าหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกันใหเปนรูปธรรมในการ

เรียนเร่ืองใด ๆ ที่จะกลายมาเปน “เกณฑ” ในการประเมินชี้วัดระดับความสํ าเร็จในการเรียน ไมวาจะให
เด็กเปนผูประเมินตนเอง หรือใหพอแมประเมินก็ตาม13

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทคนิคการวัดประเมินผลท่ีอาจประยุกตใชในการจัด Home School มี
คอนขางหลากหลาย จนเรียกไดวา “ทุกอยางรอบตัวเปนประจักษพยานการเรียนรู”
ไดทั้งสิ้น ข้ึนอยูกับพอแมหรือครูท่ีปรึกษาจะ “ตีความ” พยานหลักฐานเหลาน้ีและ
“ตัดสิน” เด็กแตละคนอยางไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ทั้งนี้ในภาคผนวกไดแสดงตัวอยางแบบฟอรมที่ใชประกอบการจัดท ํา Portfolio ตลอดจนแบบ
ประเมินอยาง งาย ๆ ที่ใชในการประเมินผลงานตาง ๆในแฟม ซ่ึงอาจนํ าไปประยุกตใชไดกับการเรียน
รายวิชาทั่ว ๆ ไป

 

 ความสํ าเร็จของเด็ก Home School
 จากกลยุทธการเรียนอยูกับบาน ประกอบกับเทคนิคการประเมินผลที่ชวยกระตุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของเด็กตามที่กลาวมา นับวามีสวนชวยอธิบายความส ําเร็จของเด็ก Home School อยูไม
นอย

 ผลการวิจัยในสหรัฐหลายชิ้นไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ระหวางเด็ก Home School กับเด็กในโรงเรียนปกต ิซึ่งผลในภาพรวมคอนขางจะชี้ไปในทางเดียวกันคือ
เด็ก Home School ดูจะไมได “ผิดปกต”ิ อยางที่คนจ ํานวนไมนอยคิด ตรงกันขามเด็กท่ีเรียนกับพอแมอยู
กับบานคอนขางจะ “ไปไดดี” กวาเด็กทั่ว ๆ ไปในการเปรียบเทียบพัฒนาการและความสามารถดานตาง
ๆ เสียดวยซํ้ า

•  งานวิจัยหลายชิ้นพบวาเด็ก Home School มีสัมฤทธิผลในวิชาพื้นฐาน เชน การอาน การ
เขียน คณิตศาสตรดีกวาเด็กในโรงเรียนปกติในระดับช้ันเรียนเดียวกัน ( Griffith , 1997 , pp.
3-4 ) อยางไรก็ตาม งานวิจัยเหลาน้ีสวนใหญเปนวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก ซึ่งมีกลุมตัวอยางคอนขางเล็ก จึงยังอาจไมเปนขอสรุปท่ีชัดเจนได

•  งานวิจัยอีกจํ านวนหนึ่งมุงไปที่การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางบุคลิกภาพ อารมณ
ความรูสึกของเด็ก Home School เปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป ซึ่งผลการวิจัยชี้วาเด็ก Home
School สวนใหญมีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมไมตางจากเด็กทั่งไป และมีงานบางชิ้น
ท่ีช้ีวาเด็ก Home School  คอนขางจะมั่นใจและเปนตัวของตัวเองมากกวาและมีแนวโนมที่
จะมีปญหาทางการปรับตัวอันเน่ืองจากแรงกดดันในกลุมเพ่ือน ( peer pressure ) นอยกวา15

•  งานที่นาสนใจชิ้นหนึ่งคือ การท ํากรณีศึกษาผูใหญ 53 คนที่ไดรับการศึกษาแบบ Home
School  ในวัยเด็กพบวาทั้งหมดไมมีใครตกงานหรือตองพึ่งเงินประกันสังคม และที่นา
สังเกตคือในจํ านวนน้ีเปนเจาของกิจการของตนเองอยูไมนอย นอกจากน้ีรอยละ 75 กลาววา
การเรียนอยูกับบานเปนการเพิ่มพูนทักษะทางสังคมใหตน และรอยละ 96 ระบุวา หากยอน
เวลากลับไปไดก็ยังคงเลือกที่จะเรียนอยูกับบานอีก16

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดสํ าคัญคือการกํ าหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกันใหเปนรูปธรรมในการ
เรียนเรื่องใดๆ ท่ีจะกลายมาเปน “เกณฑ” ในการประเมินช้ีวัดระดับความสํ าเร็จใน
การเรียนไมวาจะใหเด็กเปนผูประเมินตนเองหรือใหพอแมประเมินก็ตาม

 

 



 ในประเทศอังกฤษ เด็กหนุมคนหน่ึงช่ือ Nick Everdell ในประเทศอังกฤษ เลาถึงประสบการณ
ของการออกจากโรงเรียนมาอยูกับบานวา 17

 …..เม่ือตอนท่ีออกจากโรงเรียนมาเม่ือตอนอายุ 13 ปนั้นผมออกมาพรอมกับค ําพูดฝงหัวจากครู
วาการสอบใหได O-level ( หมายเหตุ : การสอบวัดมาตรฐานความรูข้ันต่ํ าของผูจบชั้นมัธยมในอังกฤษ )
นั้นก็ยากเกินไปเสียแลวส ําหรับผม และผมตองใชเวลาหลายเดือนกวาที่จะเอา “คํ าสาป” น้ีออกจากหัว
ผมได หลังจากนั้น ผมเร่ิมเรียนอยูกับบาน ทางไปรษณียโดยมีพอแมคอยชวย และเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่
ผมรูสึกวาผมสนใจ ถึงตอนนั้นเองที่ผมกลับพบวาวิชาพวกนี้ไมไดยากอยางที่คิด ผม “เรียน”  วิชาเหลานี้
เฉพาะในตอนเชาเปนเวลาราว 2 ป โดยจัดตารางไวลวงหนาวาผมควรจะจบบทเรียนไหนของวิชาใดเม่ือ
ใด เพ่ือใหไปบรรจบพรอมกัน ทันเวลาที่จะสอบเทียบความรู …..เม่ือเจอบทเรียนตอนไหนไมเขาใจ ผมก็
ไมไดรูสึกกดดันเหมือนสมัยอยูโรงเรียน ผมก็เพียงกลับไปทบทวนบทเรียนใหมจนเขาใจ…..

 …..ผมพบวาการเรียนนั้นไมยากเลย มันเปนกระบวนการท่ีเปนข้ันตอนจากบทเรียนหน่ึงไปสู
บทตอ ๆ ไป เทาน้ัน แตที่ส ําคัญที่ท ําใหทุกอยางงายลงคือการที่ผมไดเรียนในบรรยากาศที่ผอนคลายที่ผม
ไมเคยไดจากโรงเรียนและเม่ือการสอบเทียบความรูมาถึงจริง ๆ ผมก็พบวามันไมไดยากเลย…..

 …..โดยสรุปแลว การผันมาไดจากโรงเรียนนับเปนจุดหักเหในชีวิตผมจากความทุกขในการ
เรียนมาเปนความปติและมั่นใจที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ จนแทบจะกลาวไดวา การสอบได O-level เปนเพียง
ผลพลอยไดจากความสุขในการเรียนเทานั้น

 เด็กหนุม Nick คนนี้สอบผาน O-level โดยไดเกรด A ทั้ง 7 วิชาท่ีสอบและยงักาวตอไปสอบได
A-level โดยกระบวนการเรียนดวยตนเองอีกเชนกัน ปจจุบันเขาไดเขาศึกษาชั้นอุดมศึกษา ณ King’s
College เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ

 ในสหรัฐอเมริกาน้ัน ความส ําเร็จของเด็ก Home School ท ําใหมหาวิทยาลัยชั้นนํ าจํ านวนไมนอย
หันมาใหโอกาสแกเด็ก อันเปนผลผลิตของการศึกษาทางเลือกแบบนี้มากขึ้น

 

 ตัวอยางวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยช้ันนํ าในสหรัฐอเมริกาและองักฤษ
 ท่ีรับเด็ก Home School เขาศึกษา18

•  Antioch College
•  Boston University
•  Brigham Young University
•  Brown University
•  Carnegie-Mellon University
•  Dartmouth College
•  Harvard University



 ตัวอยางวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยช้ันนํ าในสหรัฐอเมริกาและองักฤษ
 ท่ีรับเด็ก Home School เขาศึกษา

•  New York University
•  Ohio State University
•  Oxford University
•  Pennsylvania State University
•  Princeton University
•  Texas A&M University
•  University of Arizona
•  University of California
•  University of Michigan
•  University of Minnesota
•  University of  North Carolina
•  University of Wisconsin
•  University of Washington
•  Yale University

 

 โดยสรุปแลว รูปแบบการเรียนการสอนตลอดจนการวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาตาม
แบบ Home school ดังที่กลาวมา นับวาเปนที่ยอมรับพอสมควรในหมูนักการศึกษา สถานศึกษา และ
สังคมโดยสวนรวม จากแนวโนมความส ําเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนํ าหลายแหงในสหรัฐยอมรับเด็ก
Home School เขาศึกษาตอและแสดงความพอใจใน “ไฟแหงการเรียนรู” ของเด็ก Home School เหลาน้ี
ท ําใหเช่ือไดวา ในอนาคต กระแส Home School จะพึงไดรับแรงหนุนท่ีทํ าใหพอแมผูปกครองหันมาสน
ใจรูปแบบการศึกษาทางเลือกแบบนี้มากยิ่งขึ้น
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแนวโนมความสํ าเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงในสหรัฐและดูจะ 
พออกพอใจใน “ไฟแหงการเรียนรู” ของเด็ก Home school เหลาน้ี ทํ าใหเชื่อไดวา
ในอนาคต กรเแส Home school นาจะไดรับแรงหนุนท่ีทํ าใหพอแมผูปกครองหันมา
สนใจรูปแบบการศึกษาทางเลือกแบบน้ีมากข้ึน
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