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แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของนายโมกข์   พานทอง

ชว่งชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที ่4-6 )

1.ข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัว

บิดา ชื่อ  นายกำาราบ   พานทอง

วฒิุการศึกษา  ปริญญาตร  ี (รัฐประศาสนศาสตรบ์ัณฑิต)  พ.ศ.2525

ประสบการณ์ในการทำางาน

2555                          ผู้ประสานงานอาเซียนอาศรม(กลุุมเครือขุายเพ่ือนพ่ีนูอง
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการฟ้ืนฟ้ชีวิต)

2547-ปัจจุบัน             เกษตรกร (สวนเกษตรผสมผสาน)

2549-ปัจจุบัน            ผู้จัดการบูานเรียนสเีขียว(ครอบครัวพานทอง)

2542-ปัจจุบัน            ผู้อำานวยการสถาบันศานติธรรม(ภายใตูโครงการจัดต้ังม้ลนิธิ
ศานติธรรม)

2542-ปัจจุบัน            ผู้ประสานงานวิทยุโทรทัศน์เพ่ือสุขภาพ

2539-2542              ผู้ประสานงานโครงการการจัดการทรัพยากรลุุมนำ้ าภาคใตู

/2536-2542            ผู้ประสานงานเครือขุายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใตู

2529-2535             ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาชุมชนสวนยางขนาดเล็ก

2528-2529             ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาชุมชนสวนยางบาูนทุาหิน(สต้ล)

2527                        เจูาหนูาที่สนามโครงการพัฒนาภาคใตู
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2525-2526             เจูาหนาูที่สนามโครงการพัฒนาชุมชนประมงปากบางนา
ทบั(สงขลา)

ปัจจุบันอายุ  52  ปี  อาชีพ เกษตรกรและนักวิชาการอิสระ

ที่อยุ้   156/8  หมุ้ที่ 3  ถนนเพชรเกษม  ตำาบลทุุงตำาเสา  อำาเภอหาดใหญุ  จังหวัด
สงขลา   90110

โทร.086-6961225  

email: kumrab@gmail.com   

 

2.เหตผุลและความจำาเป็นในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สืบเน่ืองจากความตูองการที่จะมุุงใหูการศึกษาไปสุ้การเสริมสรูางความเป็น
มนุษย์ที่สมบ้รณ์ขึ้นตามเปูาหมายที่แทูจริงของการจัดการศึกษา  กอปรกับเป็นมติ
รวุมกันของครอบครัวโดยเฉพาะผู้เรยีนที่สนใจการเรียนรู้ในระบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จึงไดูย่ืนคำารูองขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และไดูรับ
อนุญาตใหูจัดการศึกษาโดยครอบครัวแลูวต้ังแตุวันที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ.2549  โดย
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 สงขลา   นับต้ังแตุน้ันมา  ทางครอบครัวไดู
จัดการศึกษาโดยบูานเรียนใหูแก ด.ช.โมกข์  พานทอง มาตลอด จนสามารถผุาน
การประเมินผลการเรียนชุวงชั้นที่ 3  เป็นที่เรียบรูอยแลูวต้ังแตุ วันที่ 14 มีนาคม  

พ.ศ.2555   

อน่ึง เน่ืองจากระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยบูานเรียนชุวงแรก ตูองใชู
เวลาในการปรับตัวทั้งผู้เรยีน ผู้สอน การปรับแผนการจัดการศึกษาและการปรบั
กระบวนการติดตามประเมินผลการเรียนอยุ้เป็นระยะ กอรปกับขาดการประสาน
งานกับสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทำาใหูการขอประเมินผลจบการศึกษาลุาชูากวุา

mailto:kumrab@gmail.com
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ปรกติประมาณ 3 ปี ดังน้ันเพ่ือใหูมีความตุอเน่ืองกับชุวงชั้นที่ 3   ขณะเดียวกัน
ทราบวุาขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดูมีการประกาศใชูหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใชู
หลักส้ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    สำาหรับกลุุมเปูาหมาย
เฉพาะ แลูวต้ังแตุวันที่  25 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2555  ทางผู้เรียนและครอบครวัจึง
ตกลงรุวมกันขอจัดการศึกษาในระบบบูานเรียนตุอในชุวงชั้นที่ 4 ตุอไป

3.ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน

3.1.ข้อมูลผู้เรียน

ชื่อ นายโมกข์          พานทอง

เกิดวันที่  5 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2536               อายุ   18 ปี

ประวัติการศึกษา

ชวุงชั้นที่ 1   ประถมศึกษาปีที่ 1-6             จบการศึกษาจากโรงเรียนศรนีครม้ลนิธิ  

อำาเภอหาดใหญุ  จังหวัดสงขลา

ชวุงชั้นที่ 2  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3                 จบการศึกษาจากระบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  จากสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาเขต 2 สงขลา 

3.2.พัฒนาการของผู้เรียน

พัฒนาการตามวัย  และตามความตูองการพิเศษ

4.ระดับที่จัดการศึกษา

ชวุงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาที่ 4-6)
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5.จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

5.1.จุดมุ่งหมาย

5.1..1. เพ่ือใหูล้กคูนพบความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของตนเอง 
พัฒนาบุคลิกสุวนตน สามารถดำาเนินชีวิตใหูมีความสุข มีความรับผิดชอบตุอตนเอง 
ชมุชนและสังคม  สามารถเสริมสรูางสขุภาพสุวนตนและชุมชน  รวมทั้งมีความ
ภมิ้ใจในตนเอง ในถ่ินฐานบูานเกิด ในความเป็นวิถีธรรมวิถีไทและวิถีพอเพียง

5.1.2. เพ่ือใหูล้กมีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาการ  ตามความถนัด
และวิชาพ้ืนฐาน ตามความเหมาะสม  สอดคลูองกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
หลักส้ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สามารถประกอบอาชีพและ
ศึกษาตุอในระดับตุางๆไดู

5.1.3. เพ่ือสรูางบรรยากาศ  ใหูเกิดกระบวนการศึกษาเรียนรู้ ดูวยความรัก 

ความรับผิดชอบการเรยีนดูวยตนเอง  ของล้กอยุางมีความสุขไปพรูอมกับการบ้
รณาการใหูเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมโดยหนุวยครอบครวั เครือขุายและหนุวย
สนับสนุน

5.1.4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของล้กใหูมีความเป็นมนุษย์ที่สมบ้รณ์ ทั้งในดูาน
พฤติกรรม  จิตใจและสติปัญญา ในการทำาหนูาที่ถ้กตูองตามควรแกุวัย

5.2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.2.1. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบในตนเอง

5.2.2. เป็นผู้มีอุปนิสัยและสุขนิสัยที่ดี พรูอมชุวยเหลือผู้อ่ืนและสังคม

5.2.3. เป็นผูท้ี่สามารถคูนพบตนเอง ไดูพัฒนาศักยภาพไปตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง
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5.2.4. เป็นผู้กลูาคิดอยุางสรูางสรรค์ มีจินตนาการ คิดเป็น ทำาเป็น  กลูา
แสดงออก

5.2.5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีตุอชีวิตและการเรียนรู้

5.2.6. เป็นผูรู้้คุณคุาการใชูแรงงาน คุณคุาของเวลา คุณคุาของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลูอม

5.2.7. เป็นผู้มีทักษะดูานกีฬา ดนตรีและนันทนาการอยุางมีความสุขและ
สราูงสรรค์

6.รูปแบบการจัดการศึกษา

จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว  ผสมผสานกับกลุุมบูานเรียน หนุวยงาน
อ่ืน     รวมทั้งศ้นย์เรียนรู้ตุางๆเชุนศ้นย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นตูน

7.การจัดสาระการเรียนรู้

ในการออกแบบสาระการเรียนรู้ครั้งน้ี ได้ออกแบบเป็นกลุ่มประสบการณ์
ตา่งๆ  อันเป็นการหลอมรวมตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542  ซึ่งระบุว่า

มาตรา 23

การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตูองเนูนความสำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บร้ณาการตามความเหมาะสมของแตุละระดับการศึกษาในเรื่องตุอไปน้ี

(1) ความรู้เก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ไดูแกุ 

ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความ
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เป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ความรู้และทักษะดูานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความ
เขูาใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำารุงรักษาและการใชูประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลูอมอยุางสมดุลยัง่ยืน

(3) ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภมิ้ปัญญาไทย และ
การประยุกต์ใชูภ้มิปัญญา

(4) ความรู้และทักษะดูานคณิตศาสตร์และดูานภาษา

(5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำารงชีวิตอยุางมีความสุข

ซึ่งไดูหลอมรวมบ้รณาการเป็นกลุุมประสบการณ์ ดังน้ี

(1) กลุุมประสบการณ์ความรู้ในตนเองชุมชนและสังคม
(2) กลุุมประสบการณ์ความรู้ในศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภ้มิปัญญาทูอง

ถ่ิน
(3) กลุุมประสบการณ์ความรู้ในภาษาไทย(ไทยกลางและทูองถ่ินปักษ์ใตู)

(4) กลุุมประสบการณ์ความรู้ในภาษาอังกฤษและภาษาตุางประเทศอ่ืนๆ
(5) กลุุมประสบการณ์ความรู้ในคณิตศาสตร์
(6) กลุุมประสบการณ์ความรู้ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
(7) กลุุมประสบการณ์ความรู้ในสัมมาชีพเพ่ือความพอเพียงและการพ่ึง

ตนเอง

คุณภาพผู้เรียนที่มุุงหวังในแตุละประสบการณ์

เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุุงหวัง
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กลุุม
ประสบการณ์

หมายเ
หตุ

ชวุงชั้นที่ 4

1.ความรู้ใน
ตนเอง ชมุชน
และสังคม

รักและภาคภ้มิใจในตนเอง สามารถคูนพบจุดเดุน จุด
ดูอยของตนเอง ยอมรับในความแตกตุางทางความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืน

-แสดงออกถึงความรัก ความเอ้ืออาทร ความเขูาใจใน
อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่
มีตุอพฤติกรรมทางเพศ การดำาเนินชวีิต และวิถีชีวิตที่
มีสุขภาพดี

-ออกกำาลังกาย เลุนกีฬา เขูารวุมกิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมสรูางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ อยุางถ้ก
ตูอง สมำ่าเสมอ ชื่นชม สนุกสนาน

-มีความรู้เก่ียวกับความเป็นไปของชุมชนทูองถ่ิน 

ประเทศและโลกอยุางกวูางขวางลึกซึ้งย่ิงขึ้น เพ่ือ
พัฒนาแนวคิดและวิถีทางของการอยุ้รุวมกันอยุาง
สันติสุข

-แสดงความคิดเห็นตุอนโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐ  ผลดีผลเสียของความรุวมมือและ
การแขุงขันกันในทางเศรษฐกิจระหวุางประเทศ

-สืบคูนขูอม้ลจากแหลุงเรียนรู้ที่หลากหลาย เขูารวุม
กิจกรรมชุมนุม/ชมรมที่ตนเองสนใจอยุางตุอเน่ือง มี
เครือขุายแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และมีผลงาน/โครงงาน
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เผยแพรุตุอสาธารณชน

2.ความรู้ใน
ศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภ้มิปัญญาทูอง
ถ่ิน

-วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถ้กตูอง การ
ฝึกฝนการพ่ึงตนเอง การพัฒนาตนเองสุ้อิสรภาพใน
พุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่นับถือ

-รุวมเสวนาและเสนอแนะแนวทางในการธำารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถืออันสุงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนา
ชาติและโลก

-เขูาใจปฏิสัมพันธ์ระหวาุงมนุษย์กับสภาพแวดลูอมที่
กุอใหูเกิดการสรูางสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำานึกและมี
สุวนรุวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลูอมเพ่ือการพัฒนาอยุางยัง่ยืน

-เขูาใจ วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวุางศิลปะสาขา
ตุางๆ กับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคุาใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภ้มิปัญญาทูองถ่ิน 

ภมิ้ปัญญาไทยและสากล

-เขูาใจและเห็นคุณคุาของผู้รู้ทูองถ่ิน  คร้ภ้มิปัญญา  
ปราชญช์าวบาูน รวมทั้งมรดกชุมชนที่เป็นฐานชวีิตที่
ควรอนุรักษ์และสืบสานตุอไป

3.ความรู้ในภาษา
ไทย(ไทยกลาง
และทูองถ่ินปักษ์
ใตู)

ฟัง ด้ พ้ด อุาน และเขียนอยุางมีมารยาท และพ้ด 

เขียนโนูมนูาว เชิญชวน และแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟัง ด้ และอุานใหูเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์ตุอสุวนรวม

- 
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-ต้ังคำาถาม แสดงความคิดเห็น อยุางมีวิจารณญาณ 

วเิคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใชูภาษา ความนุา
เชื่อถือ และการนำาไปใชูประโยชน์ในชีวิต จากเรื่องที่
ฟัง ด้ อุาน

4.ความรู้ในภาษา 
ตุางประเทศ

-บอกใจความสำาคัญ วเิคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุป
ความจากบทสนทนาที่ฟังผาุนสื่อตุางๆ

-สนทนา เลุาเรื่อง อธิบาย แสดงความเห็น อภิปราย 

โตูแยูง สิ่งที่อยุ้ในความสนใจโดยใชูประโยคที่มีความ
ซบัซูอนไดูอยุางตุอเน่ืองและใหูเหตุผลประกอบอยุาง
สราูงสรรค์

-วิเคราะห์และสรุปขูอม้ลจากสื่อภาษาอังกฤษอยุาง
หลากหลายทั้งในและตุางประเทศ

-เขียนสรุปความ บทวิจารณ์จากบทอุานที่ตัดตอนจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-ใชภูาษาตุางประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุุม
สาระการเรียนรู้อ่ืนและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนตุอสังคมโลก 

หรือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตุอ การ
ประกอบอาชีพ

5.ความรู้ใน
คณิตศาสตร์

- รู้ เขูาใจเรื่องพีชคณิต ฟังก์ชัน่ สมการ ใชูวิธีการทาง
สถิติและความรู้เก่ียวกับความนุาจะเป็นในการคาด
การณ์อยุางสมเหตุสมผล ประกอบการตัดสินใจ
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-เขูาใจ สามารถใชูการใหูเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
ไดู

-ใชูความรู้ ทกัษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์แกู
ปัญหาในสถานการณ์ตุางๆ ไดูอยุางเหมาะสม ใชภูาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความ
หมาย นำาเสนอไดูอยุางถ้กตูอง เชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ

-มีทักษะการคิดแกูปัญหาอยุางสรูางสรรค์

6.ความรู้ใน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  และ
การสื่อสาร

-เขูาใจเรื่องพลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ 
ดาราศาสตร์และอวกาศ

-อธิบายความรู้และใชูกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใน
การดำารงชวีิต การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และทำา
โครงงานหรือสราูงชิ้นงานตามความสนใจ เผยแพรุตุอ
สาธารณะ

-มีความสามารถในการนำาแนวความคิด หลักการ 
เทคนิค ความรู้ วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใชูในการทำางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งาน พรูอมทั้งเพ่ิมพ้นทักษะและประสบการณ์ชีวิต

-มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารในหลายร้ป
แบบทั้งใชูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ
ธรรมดา

7.ความรู้ใน -มีประสบการณ์ที่ถ้กตูองตุออาชีพที่สนใจ และ
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สัมมาชีพเพ่ือ
ความพอเพียง
และการพ่ึง
ตนเอง

สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่
สอดคลูองกับความรู้ ความถนัด ความสนใจของ
ตนเอง ในการกูาวสุ้วิถีพอเพียงและการพ่ึงตนเองใน
ชวุงตุอๆไปไดู

8.การจัดกระบวนการเรียนรู้

มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นรายชวุงชั้น  โดยปรับกลุุมประสบการณ์
ยืดหยุุนตามวิถีชวีิตที่เป็นจริง  เหมาะสมกับสภาพและบริบทในแตุละชุวงเวลา  มี
การเรียนรู้ในทุกเวลาและทุกสถานที่  โดยมีการบ้รณาการสาระวชิาตุางๆ  รวมทั้ง
สมรรถนะนำาคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขูาดูวยกัน  ตามแนวคิดและ
ปรัชญาการศึกษาทีค่รอบครวัที่เสนอไวู  โดยมีทั้งการฝึกทักษะ  กระบวนการคิด 

การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  มีการประยุกต์มาใชูในสถานการณ์ตุางๆ  รวม
ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ  ฝึกปฏิบัติจริง ใหูคิดไดู  คิดเป็น  ทำาเป็น  และ
ใฝุเรียนรู้อยุางตุอเน่ือง  สามารถเชื่อมโยงไดูตามมาตรา 24  .ในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหุงชาติ พ.ศ.2542 ดังน้ี

1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหูสอดคลูองกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยคำานึงถึงความแตกตุางระหวุางบุคคล

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์นำาความรู้มาใชูเพ่ือปูองกันและแกูไขปัญหา

3. จัดกิจกรรมใหูผู้เรียนไดูเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบิัติใหู
ทำาไดู คิดเป็น ทำาเป็น รักการอุานและเกิดการใฝุรู้อยุางตุอเน่ือง
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4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดูานตุางๆ อยุางไดูสัดสุวน
สมดุลกัน รวมทั้งปล้กฝังคุณธรรม คุานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไวู
ในทุกวชิา

5. จัดบรรยากาศ สภาพแวดลูอม สื่อการเรียน และอำานวยความสะดวกใหูผู้
เรียนเกิดการเรยีนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งใชูการวิจัยเป็นสุวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้

6. จัดการเรียนรูใ้หูเกิดขึ้นไดูทุกเวลาทุกสถานที่

    ซึ่งครอบครัวบูานเรยีนสีเขียว  ไดูวางแนวทางไวูดังน้ี

1.ไมุกำาหนดแบบแผนตายตัว    เรียนตามความสนใจและตามสภาพที่เป็น
จริงของชวีิต  หากจะมีแบบแผนบูาง  จะเป็นเพียงกรอบหรือแนวทางใหูล้กไดู
เลือกเรียนรู้ในแตุละวัน

2. เรียนรูผุ้านกิจวัตรประจำาวัน  ทั้งที่เป็นหนูาที่ตุอตนเอง  ครอบครัว  

ชมุชนและสังคม

3. เรียนรูผุ้านการแสวงหาความรู้ดูวยตนเอง   ศึกษา  สังเกต  วเิคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือเชื่อมโยงและปรับใชู  จากสิ่งแวดลูอมรอบตัว  ปรึกษา  ซักถาม  

ทดลอง  ปฏบิัติ  ติดตามและประเมินผล

4. เรียนรูผุ้านการทุองเที่ยวและการละเลุน กีฬาหรือนันทนาการตุางๆ  

ทั้งคนเดียวหรือกับเพ่ือนๆ เป็นกลุุม  รวมทั้งการทำางานอดิเรกตุางๆ

5.เรียนรูผุ้านโครงการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญุ  ทั้งที่เป็นของครอบครัว
และโครงการในเรุองที่สนใจเป็นพิเศษ  โครงการพิเศษน้ีจะเป็นโครงงานที่ใชรูะยะ
เวลาการศึกษาเรียนรู้ตุอเน่ือง  ยาวนานประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี  มีการบ้รณา
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การกลุุมสาระและประสบการณ์ตุางๆเขูาดูวยกัน  และถือวุาโครงการพิเศษน้ีเป็น
สาระวิชาที่เนูนหนักและใหูนำ้ าหนักการเรยีนรู้มากในแนวการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสุวนรุวมของเยาวชน

6.เรียนรูรุ้วมกับศ้นย์เรยีนรู้  เวทีการเสวนาพ้ดคุย  การประชุมเสวนา รวม
ทั้งกระบวนการถอดบทเรียนในประเด็นตุางๆ  ที่สนใจและเก่ียวขูอง

7.เรียนรูผุ้านการนำาเสนอบนสื่อออนไลด์(สื่ออิเลคโทรนิค)หรือเครอืขุาย
สื่อสารทางสังคมเชุนเวปไซด์  (website)หรือเฟรสบุค(facebook)  ที่มีเครือขุายอยุ้
เป็นตูน

9.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. ดูวยการสังเกตอยุางใกลูชิดของพุอแมุ โดยเฉพาะเก่ียวกับการแกูปัญหา 
การเขูากับคนอ่ืน การกลูาคิด กลูาทำา กลูาแสดงออก กลูาแสดงความคิดเห็น ความ
สนใจใครุรู้ สมาธิ ความเพียร การตุอยอดความรู้สุ้การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำาวัน 

เป็นตูน

2. ใชูแบบบันทึกผลพัฒนาการ ทั้งกุอนหนาูการปฏิบัติงาน ระหวุางการ
ปฏบิัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน

3..ใชูบันทึกชุวยจำา บนัทึกการเรียนรู้ของล้ก เก็บผลงาน สมุดภาพ ใบงาน 

ชิ้นงาน แฟูมสะสมงาน เป็นหลักฐานรุองรอยการเรียนรู้

4.บนัทึกภาพถุาย วิดีโอ และการผลิตคลิปนำาเสนอบนสื่อออนไลด์
เชนุ youtube  เพ่ือใหูเห็นพัฒนาการการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงอยุางตุอเน่ือง



14

5.พิจารณาจากผลการดำาเนินงานโครงงาน ที่ล้กตูองคิดประเด็นและ
สราูงสรรค์ไดูดูวยตนเอง  นำาเสนอทีมประเมินผลภายในของครอบครัวเป็นระยะ

7.ใชูแบบทดสอบความรู้ในบางสาระและกลุุมประสบการณ์เฉพาะที่จำาเป็น 

เป็นชุวงๆ  หรือตามเงื่อนไขการบ้รณาการกับสถาบันหรอืศ้นย์เรียนรู้ตุางๆ 

๗.ประเมินสอบถามจากเพ่ือน ญาติพ่ีนูอง และคนรอบขูาง รวมทั้งการใหูล้ก
ประเมินตนเองประกอบดูวย

8.ทดสอบดูวยการสัมภาษณ์ปากเปลุา(Oral Test)  การเสวนา(Dialoque)  การ
ถอดบทเรียน ทั้งเป็นการสุวนตัวและกลุุมจากครอบครัว  จากผูท้ี่เก่ียวขูองในร้ป
คณะประเมินผล(ประกอบดูวยบูานเรียน  ปราชญช์าวบาูน  ผู้แทนเขตพ้ืนที่) โดย
รวุมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระยะอยุางนูอย 1 ครั้ง

10.อ่ืนๆ

การเรียนวิชาเสรมิสร้างประสบการณ์และวิชาทหารตามสิทธิ

ขอสมัครเขูาเรียนวิชาทหารหรือเรียนรักษาดินแดน (รด.)  ตามสิทธิที่มี

เชนุเดียวกับนักเรียนในระบบโรงเรียนชุวงชั้นที่ 4    รวมทั้งสิทธิในการพึงไดูรับการ
สนับสนุน ในการเสริมสรูางการเรยีนรู้ทั้งผู้เรียและผู้จัดการเรยีนรู้ เชนุการสอบชิง
ทนุการศึกษา  การศึกษาด้งาน การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นตูน


