
แผนการจัดการศึกษาครอบครัว “A.R.บา้นเชิงเขา”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
คุณพ่อ  นายอำาหรน     หลังนุ้ย  อายุ 48 ป ี   อาชีพ  รับราชการ
คุณแม่  นางย่าร่อน๊ะ   หลังนุ้ย  อายุ 49 ป ี   อาชีพ  แม่บ้าน
ทีอ่ยู่  94 หมู ่3  ซอยสะอาดยินดี  ตำาบลย่านซ่ือ  อำาเภอควนโดน  

จังหวัดสตูล 91160

ประเภทของแผนการจัดการศึกษา
          จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว Home School 
รปูแบบการศึกษานอกระบบ และ ตามอัธยาศัย

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน  / ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัด
         นายซัยฟุลลอฮ์  หลงันุ้ย   เกิดวันท่ี  3  พฤษภาคม  2541  
อายุ  15  ป ี  ระดับช้ันที่ขออนุญาตจัด  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.4 - ม.6)

พื้นฐานการศึกษาเดิม 
      จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จากระบบการ
จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน Home School  ครอบครัวบา้นเรียน 
A.R. บ้านเชิงเขา   สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล     
                  

เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
วถิีชีวิตของครอบครัวเป็นไปบนพ้ืนฐานที่เรยีบงา่ย คุณธรรม

คือทางนำาชีวิต  เน้นธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีเทา่ที่
จำาเป็น  ให้ความสำาคัญกับการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง  จึงตัดสินใจ
เลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคม (เพ่ือเข้าใจชีวิต) และสาระทางวิชาการประกอบกันไป  
แนวคิดพ้ืนฐานของครอบครัวคือการเรียนรู้อย่างมีความสุขและก่อ
เกิดการใคร่รู้  อยากรู้  มุ่งมั่นให้การศึกษาเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติจริง
ในวิถีชีวิต

ความมุ่งหมายของครอบครัวในการจัดการศึกษา



นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยทั่วไปแลว้  ครอบครัวมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะ  ดังนี้

1. ต้องการให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ เป็นไปตาม
ธรรมชาติและศักยภาพของลูกอย่างแท้จริง

2. สร้างค่านิยมและทัศนคติในด้านการศึกษาการเรียนรู้เพ่ือ
ชีวิต และตลอดชีวิต  ซึ่งแตกต่างไปจากค่านิยมทางวัตถุ

3. มุ่งสรา้งเสริมคุณลักษณะที่ควรมีในตัวลูก คือ  มีระเบียบ
วนิัย  มีความรบัผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  รู้ผิดชอบช่ัวดี  มีคุณธรรม
จริยธรรมตามมาตรฐานของศาสนาอันเป็นคุณแก่ตนเองและสังคม  
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
การจัดสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์

1.จัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรูห้ลักสูตร
แกนกลางฯ โดย

1.1 เรียนวิชาพืน้ฐานหลัก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่

1.คณิตศาสตร์ 2. วทิยาศาสตร ์3. ภาษาไทย 
4. ภาษาต่างประเทศ 
1.2  บรูณาการ การเรียนรู้กับการทำากิจวัตรประจำาวัน  
การดำาเนินชีวิตของครอบครัว  สังคม และฝึกฝนเตรียม
ความพร้อมผ่านกระบวนการทำางานประกอบอาชีพ  ใน
กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา การงานอาชีพ
เทคโนโลยี  สังคม ศาสนาและวฒันธรรม และกลุม่
สาระวิชา ศิลปะ 

 
2. เรียนรู้ทักษะพิเศษเพิ่มเติมกับกลุ่มการเรียนการสอ
นอ่ืนๆ ตามความถนัดและความสนใจเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ได้แก่ 

2.1.กีฬาขี่ม้า  ยิงธนู
2.2 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
2.3 นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ
2.4 สนทนาภาษาต่างประเทศ (ต้อนรับประชาคม

อาเซียน)

กลุ่ม
ประสบการณ์

คุณภาพท่ีมุ่งหวัง กจิกรรม



1. คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
- การคำานวณในชีวิตประจำาวัน
- การบริหารจัดการเวลาอย่าง
คุ้มค่า
- เศรษฐศาสตร์ในการดูแล
ฟาร์มม้า 

เรียน - เรยีนรู้กับมลูนิธิ
โรงเรียน
       วังไกลกังวลและ
อาจารย์สอน      เสริม  
พิเศษตามความรู้ความ
สามารถ  

ที่ผู้เรยีนพัฒนาได้
- เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
จากส่ือการเรียนรู้
ต่างๆ

2. วทิยาศาสตร์ - มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
วทิยาศาสตร์รอบตัว ส่ิงมีชีวิต 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
- ดำารงชีวิตรว่มกับธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอยา่งเห็น
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
- ศึกษาผลกระทบทีท่ำาให้เกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเตรี
ยมความพร้อมเรื่องภัยพิบัติ
- รู้จักดินฟ้าอากาศ 
สภาวการณ์โลกและดวงดาว 
ระบบสุริยะจักรวาล
- มีทักษะการคิดและ
กระบวนการคิดเชิง
วทิยาศาสตร ์มีการต้ัง
สมมุติฐาน การค้นคว้าหา
ข้อมูลประกอบ การแก้ไข
ปัญหา การทดลอง และการ
สรุปผลการแก้ไขปัญหาอยา่ง
เป็นระบบ
- ศึกษาชีววิทยาเฉพาะทาง
เรื่อง ม้าและพัฒนาการของ
สายพันธ์ุม้า 

-      -  เรียนรู้กับมูลนิธิ
โรงเรียน
       วังไกลกังวลและ
อาจารย์สอน      เสริม  
พิเศษตามความรู้ความ
สามารถ  

ที่ผู้เรยีนพัฒนาได้
-   เรยีนรู้ด้วย
ตนเอง จากส่ือการ
เรียนรู้ต่างๆ
- เรยีนรู้จาก
ปรากฏการณ์ทาง
สังคม ขา่วสารที่
เก่ียวข้อง

3. ภาษาและ



วฒันธรรม
   3.1 ภาษา
ไทย

   

   3.2 ภาษา
อังกฤษ

   3.3 ภาษา
อาหรับ

- พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการส่ือสารที่ดี
- พัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือ
การขยายฐานการเรยีนรู้

- สนทนา อ่าน เขียนภาษา
อังกฤษ(ต้อนรับประชาคม
อาเซียน)

- สนทนา อ่าน  เขียนภาษา
อาหรับ สรา้งความเข้าใจและ
เรียนรู้วิชาการอิสลามอยา่งถงึ
แก่นสาระ

- เข้าใจความแตกต่างของ
วฒันธรรมทางภาษา 
ขนบประเพณีชุมชน ทอ้งถิ่น 
สังคมไทย และสังคมโลก

-      - เรยีนรู้กับมลูนิธิ
โรงเรียน
       วังไกลกังวลและ
อาจารย์สอน      เสริม  
พิเศษตามความรู้ความ
สามารถ  

ที่ผู้เรยีนพัฒนาได้
-   เรยีนรู้ด้วย
ตนเอง จากส่ือการ
เรียนรู้ต่างๆ กิจกรรม
ในชีวิตประจำาวนั 
และ ปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนต่างประเทศ
- เรยีนรู้จาก
ปรากฏการณ์ทาง
สังคม ขา่วสารที่
เก่ียวข้อง

4. ทักษะการใช้
ชีวิต  

- การสร้างองค์ความรู้ และการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการ
ดำาเนินวถิีชีวิตชีวิตประจำาวัน
- หลักประชาธิปไตย เรยีนรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง การ
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และสังคม
- การดูแลสุขภาพพลานามยั 
,สุขภาพ        สุขบัญญัติ ใน
ชีวิตประจำาวัน ความสะอาด
เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา
- การงานในบ้าน,  การถนอม
อาหาร, ความเป็นผูน้ำา
- ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรพัย์สิน การหลีกเลี่ยงปัจจัย

- หนา้ที่ในการทำา
กิจวัตรประจำาวนั : 
บ้านและชุมชน 
- ทำากิจกรรมร่วมกับ
ผู้ใหญ่และเพ่ือนๆ 
ทั้งวัยเดียวกัน และ
เพ่ือนต่างวัย
- เรยีนรู้จากการเดิน
ทางไปศึกษาเรื่องมา้
ในสถานที่ต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ
- กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ : เดินทาง
ไปต่างจงัหวัด เยีย่ม
ชมโบราณสถาน, 



เส่ียงจากสารเสพติด และ
อันตรายจากภัยรอบตัว
- สรา้งสัมพันธ์ที่ดีกับคนใน
ชุมชนและเพ่ือนบ้าน ความมี
นำ้าใจ, มแีลว้รู้จักแบ่งปัน  
- เรยีนรู้ศึกษาประวัติความเป็น
มาของชุมชนที่อยู่อาศัย สถาน
ทีท่ี่เดินทางไป เข้าใจความ
แตกต่างของวิถีชีวิตผู้คนใน
ชุมชน ต่างถิ่น 
- เรยีนรู้หลักในการเดินทาง 
ศึกษาภูมิประเทศ 
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ของวฒันธรรมต่างถิ่น 

สถานที่สำาคัญของ
ประเทศ ศิลป
วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   วฒันธรรม
ไทย สถานที่สำาคัญ
ทางประวัติศาสตร์  
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ต่างๆ สถานทีท่ี่น่า
สนใจ   เรียนรู้จาก
งานนิทรรศการต่างๆ
- เรยีนรู้จาก
ปรากฏการณ์ทาง
สังคม ข้อมูลขา่วสาร
ที่เก่ียวข้อง

5. ศิลปะการใช้
ชีวิตร่วมสมัย 
กับสื่อ
เทคโนโลยี

- การใช้ส่ือเทคโนโลยใีนชีวิต
ประจำาวัน : แผนที แผนผัง
- การพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ 
สืบค้นความรู้
- การใช้เทคโนโลยีอย่างเท่า
ทันในยุคโลกาภิวัตน์
- การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา หา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาใน
การทำางาน และการดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน
- สรรสร้างสันทนาการ(ขับร้อง 
ดนตรี) อานาชีตในชีวิตตาม
แนวกรอบวิถีของคุณธรรม

- สืบค้นข้อมูลทาง
ส่ืออิเลคโทรนิค ร้าน
หนังสือ ห้องสมุด
- กิจกรรม
สันทนาการรว่มกับ
ชุมชน

6. ความเป็น
มนุษย์

- การเรียนรู้จากการปฏิบัติตน
เป็นอิสลามิกชนที่ดี ในกิจวัตร
ประจำาวัน
- อ่านคัมภีร์อยา่งถูกต้อง
ไพเราะพร้อมท่องจำาและเขา้ใจ
ความหมาย, รักษามารยาทใน
การอ่านคัมภีร์

- ละหมาด อ่าน
คัมภีร์อัลกรุอาน  
- เข้าร่วมกิจกรรม
อิสลามศึกษาที่
มัสยิด



- นำาหลักอิสลามศึกษามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การดำาเนินชีวิต การเรยีนรู ้การ
ทำางาน และ เช่ือมโยงกิจกรรม
ทางสังคม เพ่ือรักษาดุลยภาพ
ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

7. การงาน
อาชีพ

- การเรียนรู้ในการทำางานด้าน
บริการ (ชมรมกีฬาขี่ม้า ยิงธนู 
,ช่างซ่อมรถ
จักรยานยนต์,โครงการนวด
เพ่ือสุขภาพ) ซึ่งติดต่อสัมพันธ์
อยู่ในกลุม่สังคมของผู้ประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย
- เลือกเรียนรู้กิจกรรมงาน
อาชีพ ความรูท้ี่สนใจตาม
โอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะ
สม
- เรยีนรู้ความหลากหลายทาง
อาชีพต่างๆ ในสังคม เพ่ือ
ค้นหาความเช่ือมโยงกับความ
สนใจในการพัฒนาฟาร์มม้า 
และ การงานอาชีพในอนาคต

- ใหบ้ริการชมรม
กีฬาขี่ม้า,  ยงิธนู 
สตูล
- ช่างซ่อมรถ
จักรยานยนต์
- นวดแผนไทย นวด
เพ่ือสุขภาพ
- รว่มเรยีนรู้กับ
วทิยาลัยชุมชนสตูล 
ศูนย์การเรยีนชุมชน  
และสถานประกอบ
การต่างๆ 

8. ทักษะ
พิเศษเฉพาะ
ทางเรื่องเกี่ยว
กับม้า : 
8.1 การ

เลี้ยงม้า 
8.2  กีฬา 

: 
8.2.1 ขี่
ม้า

     8.2.2 
ยิงธนู

ใช้ม้าเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาสร้างองค์ความรู้
- พัฒนาฟารม์ม้า : ศึกษาสาย
พันธ์ุของม้า ลักษณะที่ดีของ
ม้า วธีิการเลี้ยงดู การผสมพันธ์ุ
ม้า องค์ประกอบของการ
บริหารจัดการฟาร์มมา้ และ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
- ศึกษาสภาพแวดล้อม ภูมิ
นิเวศน์ที่เหมาะสมกับการเลีย้ง
ม้า ดูแลและจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมของฟาร์มม้า 
- พัฒนาทักษะกีฬาขี่มา้ และ

ดูแลภารกิจ ฟาร์ม
ม้า
- เตรียมหญ้า
- ให้อาหาร,นำ้า
- ทำาความสะอาด
คอกม้า
- ดูแลสุขภาพม้า
- ใช้มา้เป็น
ศูนย์กลางในการ
เรียนรู้และทำางาน
เพ่ือสังคม
- ออกกำาลังกายด้วย
การกีฬา   ขี่ม้า,ยงิ



กีฬายิงธนู  พร้อมถา่ยทอด
ทักษะความเช่ียวชาญเรื่องมา้ 
ให้กับกลุ่มเพ่ือน และผู้สนใจ
- เช่ือมโยงองค์ความรู้เรื่องมา้ 
สู่การทำาประโยชน์เพ่ือชุมชน 
ท้องถิ่นที่อยู่อาศัย และสังคม

ธนู
- การเดินทางไป
ศึกษาเรื่องม้าใน
สถานที่ต่างๆ ทัง้ใน
และต่างประเทศ

การจัดการเรียนรู้
- เวลาเรียนปกติ
-   เวลาเรียนรู้นอกสถานที่

ตารางเวลาการเรียนรู้ปกติ (สามารถปรับตามสถานการณ์ที่เป็นจริง)

เวลา สิ่งท่ีต้องทำา
5.00 น. - ต่ืนนอน 

- ลา้งหนา้  แปรงฟัน
- ละหมาด อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน

                   6.30 น.  ดูแลภารกิจ ฟาร์มม้า
- เตรียมหญ้า
- ให้อาหาร,นำ้า
- ทำาความสะอาดคอกม้า
- ดูแลสุขภาพม้า

7.30 น. - อาบนำ้า
- แต่งตัว  

8.00 น. - รบัประทานอาหารเช้า 
- อาหารเสริม 

08.30 น.ถงึ 12.00 น.   เวลาเรยีน 4 กลุม่สาระพ้ืนฐาน
- แต่ละวิชาจะเรียนตามความเหมาะ
สมในแต่ละวัน

12.00 น.ถงึ 13.30 น. - ทานข้าวเที่ยง ,ละหมาด,ดูแลม้า,พัก
ผ่อน

13.30 น.ถงึ 15.30 น.    เวลาเรยีนกลุ่มบรูณาการสาระการเรียน



รู้

15.30 น.ถงึ 16.00 - ละหมาด

16.00 น.ถงึ 18.00 - ดูแลภารกิจ ฟาร์มม้า
- ออกกำาลังกาย

18.00 น. -  อาบนำ้า  
- แต่งตัว 

18.30 น.  - ทานขา้วเย็น  ละหมาด ฯลฯ

19.00 น. - เวลาเรียนกลุ่มบูรณาการสาระการเรียน
รู้
 - ภาษาต่างประเทศ  

21.00 น. - ละหมาด.พักผ่อนตาม
อัธยาศัย.ทบทวนบทเรยีน

22.00 น. - ลา้งหนา้  แปรงฟัน  

22.15 น. - นอน

รูปแบบการจัดการศึกษาการเรียนรูน้อกสถานท่ี
จัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยใช้ทุกวันเวลาของชีวิตเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ โดยใช้ธรรมชาติการเรียนรู้จากกิจวัตร
และบทบาทหน้าที่ร่วมกันในครอบครัวเป็นฐานส่ิงแวดล้อมหลักของ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและขยายโอกาสและประสบการณ์การเรียน
รูเ้พ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

 สำาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจราย
บุคคล เข้าร่วมกลุ่มการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น ร่วมเรียนรู้กับ
วิทยาลัยชุมชนสตูล ศูนย์การเรียนชุมชน  มัสยิด และสถานประกอบ
การต่างๆตามโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสม 

การจัดสาระการเรียนรู้และกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ 



การจัดกระบวนการเรียนรู้สำาหรับ นายซัยฟุลลอฮ์  หลังนุย้ 
เป็นการจัดการศึกษาในรปูแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นระบบโรงเรียน 4 สาระกลุ่มวิชา โดย
รว่มเรยีนรู้กับมลูนิธิโรงเรยีนวังไกลกังวลและอาจารย์สอนเสริมพิเศษ
ตามความรู้ความสามารถที่ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับตนเอง

ส่วนในวันที่มีงานที่ต้องไปทำากิจกรรมนอกสถานที่ ครอบครัว
รว่มสรา้งสรรค์กระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นการฝึกพัฒนาการจากการลงมือ
ปฏิบัติงานและมีการร่วมกันเตรียมความพร้อมวิเคราะห์การเข้าร่วม
กระบวนการทำางานจากสถานการณ์จริงต่างๆ อยา่งเหมาะสม
    ดังนั้น ครอบครัวจงึพิจารณาจัดการเรยีนรู้ครอบคลุมสาระการ
เรยีนรู้ 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551  ข้อมูลความรู้ที่เปน็เนื้อหาสาระ 
และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆในรูปแบบบูรณาการการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

เนื่องด้วยคุณแม่สามารถจัดการบริหารเรื่องเวลาการจัดการ
เรยีนรู้ของลูกได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยมีคุณพ่อเป็นผู้คอย
แนะนำาให้แนวทาง แนวคิด ในการจัดการศึกษาแก่ลูกให้ได้รับ
ประสบการณ์เช่ือมโยงจากการเรียนรู้ในการทำางานด้านบริการ (ชมรม
กีฬาขี่ม้า ยงิธนู สตูล ,ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์,โครงการนวดเพ่ือ
สุขภาพ) ซึ่งติดต่อสัมพันธ์อยู่ในกลุ่มสังคมของผู้ประกอบอาชีพที่
หลากหลาย จึงสามารถใช้ทรัพยากรพ้ืนฐานของครอบครัวและส่ิง
แวดล้อมของการทำากิจกรรมให้เกิดประโยชน์เพ่ือการเรียนรู้ของลูกให้
พัฒนาไปตามความถนัดและความสนใจได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มี
การสร้างเสรมิประสบการณ์ชีวิตและเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ต่างๆ
อยา่งใคร่ครวญพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้เป็นข้อมูลความรู้-การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เกิด
เป็นสมรรถนะสำาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นองค์รวม 
สอดคล้องและเทียบเคียงกับคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางที่
คำานงึถึงความแตกต่างในการพัฒนาอยา่งเต็มตามศักยภาพรายบุคคล

แนวทางการจัดการกระบวนการเรียนรู้   
ครอบครัวดำาเนินแนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรา 24 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยจัดการศึกษาจากฐานการ
เรียนรู้ที่บ้านและกิจรรมพัฒนาความถนัดและความสนใจของลูกอย่าง



เหมาะสมตามวัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดังนี้

- สร้างสรรค์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ คือ ที่บ้าน และ กิจกรรม
พัฒนาความสามารถตามความถนัดและความสนใจจาก
กระบวนการทำางานด้านต่างๆ และการเลน่กีฬา

- การเรียนรู้จากหน้าที่ในการพัฒนาการเรียนรู้จากการทำางานตาม
ความถนัดและความสนใจ

- การเรียนรู้จากหน้าที่ในการทำากิจวัตรประจำาวัน การดูแลฟาร์มมา้ 
- การเรียนรู้ จาก การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสังเกต การ

ซักถาม การทดลอง การปฏิบัติ โดยเช่ือมโยงกับส่ิงแวดล้อม 
โดยพัฒนาทักษะสัมพันธ์ร่วมกับเพ่ือนและบุคคลต่างๆที่
เก่ียวข้อง

- การเรียนรู้จากการทำา กิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่และเพ่ือนๆ ทั้งวัย
เดียวกัน และเพ่ือนต่างวยั

- การเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูลทางส่ืออิเลคโทรนิค ร้านหนังสือ 
ห้องสมุด เป็นต้น

- การเรียนรู้จากการปฏิบัติตนเป็นอิสลามิกชนที่ดี
- การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มกิจกรรมอ่ืนๆ

สือ่การเรียนการสอน
ครอบครัวส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้วยการใช้ส่ือเทคโนโลยี  โดย

เฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะต้องการพัฒนาการเรียนรู้ของลูก
ให้เท่าทันสังคมที่ขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างมีสติควบคู่กับ
การใช้เครื่องมือการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มีอยู่รอบตัว
เพ่ือต่อยอดการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้เกิดการเรียนรู้ที่ได้เริ่ม
จากการพัฒนาภายในตนเองมาแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมา ค่อยๆ
เช่ือมโยงสู่การเรียนรู้ร่วมกับธรรมชาติแวดล้อมภายนอกอย่างมี
ดุลยภาพ 

การวดัและประเมินผล
ดำาเนินการประเมินผลโดยครอบครัว ตามความเหน็พ้อง

ตกลงร่วมกันกับสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล  โดยกำาหนดการประเมินผลการเรียนรู้ไว้ดังนี้

1. การประเมินผลรายปี โดยครอบครัว ด้วยวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น



รายบุคคลโดยส่งผลการประเมินให้สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วยการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันเวลา 
และจัดทำาเป็นสรุปผลการเรยีนรู้ตามกลุ่มประสบการณ์ตามแผนการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตามความถนัด และความ
สนใจ ดังนี้ 

-วัดและประเมินจากพัฒนาการความก้าวหน้าในแต่ละสาระ
ด้วยการให้ผู้เรียนปฏิบัติลงมือทำา
- เก็บช้ินงานในการทำางาน การเรียนรู้ 
- ทดสอบด้วยการสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ  เพ่ือให้ถ่ายทอดหรือ

แสดงความคิดเห็น
- สอบถามจากบุคคลที่เก่ียวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูก ใน
เรื่องที่เก่ียวกับลักษณะนิสัย มารยาท การแก้ปัญหา 

- การใช้ไหวพริบสติปัญญา การโต้ตอบ ใช้เหตุผล เป็นต้น
เกณฑ์ในการตัดสินการผ่านเกณฑ์ของครอบครัว
1.1 ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้ทุกกลุ่มประสบการณ์

อยา่งมีดุลยภาพบนฐานของการ 
พัฒนาคุณธรรมตามศักยภาพที่พัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
1.2 ผู้เรยีนได้รับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้จากการ

เรยีนรู้อยา่งเป็นองค์รวม
1.3 ผู้เรียนสามารถผ่านการประเมิน พัฒนา การคิด การ
วิเคราะห์ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด
และความสนใจรายบุคคล
1.4 ผู้เรยีนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบรูณา
การจนสามารถปรบัใช้ในการดำารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
2. การประเมินผลตามสภาพจริงร่วมกับสำานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา      ประเมินสรุปคุณภาพการเรียนรู้ตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้วยเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงที่เหมาะ
สมกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล (ประเมินเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม การ
เรยีนรู้ตลอดชีวิต) เพ่ือสะท้อนความสมบูรณ์ของชีวิตแบบองค์รวม

3. ครอบครัวเลือกใช้เกณฑ์ตัดสินผลการเรียนเป็นระบบ
ตัวเลข 8 ระดับ คือ 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4  เพ่ือ
ประโยชน์ในการเทียบเคียงการศึกษาต่อในระบบโรงเรยีน



โครงสรา้งการประเมินผลการเรยีนรู้ และค่านำ้าหนักของสัดส่วน
มวลความรู้

ตามกลุ่มประสบการณ์ในแผนการจัดการศึกษาของ  เด็กชายซัย
ฟุลลอฮ์ หลังนุ้ย

กลุ่มประสบการณ์ หนว่ยกิต /
ชั้นปี

ผลการเรียนรู้
ม.4 ม.5 ม.6

1. คณิตศาสตร์ 2
2. วทิยาศาสตร์ 2
3. ภาษาและ
วฒันธรรม
   3.1 ภาษาไทย
   3.2 ภาษาอังกฤษ
   3.3 ภาษาอาหรับ

2
1
1

4. ทักษะการใช้ชีวิต 4
5. ศิลปะการใช้ชีวิต
ร่วมสมัย กับสื่อ
เทคโนโลยี

2

6. ความเป็นมนุษย์ 4
7. การงานอาชีพ 4
 8. ทักษะพิเศษ

เฉพาะทางเรื่อง
เกี่ยวกับม้า : 

 

4



8.1 การเลี้ยง
ม้า 

8.2  กีฬา : 
8.2.1 ขี่ม้า

          8.2.2 ยิง
ธนู

2
2

ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ๓๐ หน่วยกิต 
/ ปี

ลงช่ือ 
......................................................

           (นายอำาหรน  หลังนุย้))

                          ผู้จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว“A.R.บ้านเชิงเขา”


