
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัว

     บดิา นาย อรรณพ ยศโสภณ อายุ 33  ปี
   การศกึษา วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 อาชีพ Freelance Programmer

     มารดา นาง ทิตา ยศโสภณ อายุ 33 ปี
   การศกึษา ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ

 อาชีพ Internet Business

 ท่ีอยูปั่จจุบัน 265  หมู่ 5      ตำาบล ทับปริก อำาเภอ เมือง จังหวัด กระบ่ี

เหตุผลและปรัชญาแนวคิดในการจัดการศึกษาของครอบครัว

     ครอบครัวมีแนวคิดวา่ สิง่ท่ีจ ำาเป็นตอ่การดำารงชีวติของมนุษย์ คือ ปัจจัยสี่ ซ่ึงเป็นสิง่เราไมส่ามารถขาดได้ หากขาดไป
   แลว้จะสง่ผลกระทบตอ่การดำาเนินชีวติท่ีมากกวา่สิง่อำานวยความสะดวกใดๆ แตใ่นปัจจุบันน้ี มีคนท่ีสามารถ "สร้าง"  สิง่

  จำาเป็นตอ่ชีวติเหลา่น้ีด้วยตนเองได้น้อยมาก เรามุง่แตพ่ึ่งพาผู้อ่ืนในการทำาสิง่จ ำาเป็นเหลา่น้ีแทน โดยคดิวา่อยา่งไรกมี็ผูท่ี้
      ทำาเฉพาะด้านแตล่ะด้านอยูแ่ล้ว และเราเพียงหาปัจจัยอ่ืน เชน่ เงิน มาแลกเปล่ียน แตมั่กลืมคิดกันไปวา่ หากวันใดท่ีเรา
    ไมส่ามารถหาสิง่แลกเปล่ียนได้ หรือหากสิง่แลกเปล่ียนนัน้ลดคา่ลงไปจนหมดความส ำาคัญ เชน่ ในยามสงคราม วกิฤติภัย

    ธรรมชาติท่ีร้ายแรง ทรัพยากรขาดแคลน ฯลฯ เราจะขอใครแลกเปล่ียนมาได้อยา่งไรหากไมล่งมือสร้างข้ึนมาเอง ถ้าไม่
  เคยเรียนรู้ท่ีจะทำาจนถึงยามขับคัน กอ็าจไมมี่ภูมิปัญญาจำาเป็นใดๆ ติดตัวให้ดำารงชีวติในยามนัน้ได้

  ในระบบการศกึษาปัจจุบันยังไมมี่การสอนใหผู้้เรียนปฏิบัติสิง่ตา่งๆ เหลา่น้ีได้ด้วยตนเองมากนัก การศกึษาในห้องเรียน
  อาจให้ความรู้ได้เพียงบางด้าน แตไ่มส่ามารถทำาให้ผู้เรียนเหน็ในทุกมิติท่ีลึก และกวา้งได้เทา่กับการเรียนรู้จากชีวติจริง 

    เราอาจเรียนวชิาเกษตร และรู้จักการปลูกตน้ไม้ แตไ่มไ่ด้เรียนรู้วา่ในสภาพพ้ืนท่ีจริงแตล่ะท่ี มีความแตกตา่งของปัจจัย
  ในการเจริญเติบโตของตน้ไมต้า่งกัน และตอ้งได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับตน้ไมแ้ตล่ะชนิดอยา่งไร พ้ืนท่ีท่ีเราอยู่

   ควรปลูกอะไรท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เรามีบริโภคได้ เราอาจเรียนวศิวกรรมศาสตร์ และรู้วธีิการคำานวณในการกอ่สร้างสิง่
   ปลูกสร้างตา่งๆ แตล่งมือสร้างเองไมเ่ป็น ไมไ่ด้เรียนรู้วา่ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของพ้ืนท่ีท่ีเราอยูค่วรสร้างท่ีอยูอ่าศัย

   แบบใด และไมไ่ด้เรียนรู้ในการนำาสิง่ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราอาจเรียนหัตถกรรม และรู้วธีิเยบ็ปักถัก
   ร้อย แตไ่มไ่ด้เรียนรู้วา่จะนำาวัสดุธรรมชาติมาใช้ทำาเป็นเคร่ืองนุ่มหม่ได้อยา่งไร เราอาจเรียนแพทยศาสตร์ และรู้วธีิรักษา

   โรคโดยยาแผนปัจจุบันซ่ึงเป็นยาสังเคราะห์ หรือเคร่ืองมือแพทย์ แตไ่มไ่ด้เรียนรู้วธีิดูแลสุขภาพแบบองคร์วม ไมส่ามารถ
  ดูแลสุขภาพของตนเองตัง้แตต่น้เพ่ือลดการเจบ็ป่วย ไมส่ามารถใช้อาหาร หรือสมุนไพรตามธรรมชาติมารักษาอาการเจบ็

 ป่วยได้ เป็นต้น

    นอกจากน้ีแลว้ วธีิการศกึษาโดยถูกจำากัดอยูใ่นห้องเรียน ถูกจำากัดเวลาเรียน ถูกจ ำากัดบทเรียน ถูกจำากัดความหมายด้วย
    กรอบคำาตอบเพียงหน่ึงเดียว ไมอ่าจทำาให้ผู้เรียนได้ศกึษา และเข้าใจเร่ืองนัน้ๆ ได้อยา่งถอ่งแท้ วธีิการศกึษาโดยมีรูป

  แบบท่ีตายตัวเหมือนกันสำาหรับผู้เรียนทุกคน กไ็มอ่าจดึงศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีวธีิการเรียนรู้ และความสามารถในการ
รับรู้ท่ีแตกตา่งกันได้



   การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง ควรเกิดจากความตอ้งการภายในของตัวผูเ้รียนเอง มิใชเ่กิดจากการถูกบังคับโดยครูหรือผูส้อน ท่ี
   กำาหนดบทเรียน แบบเรียน รวมไปถึงวธีิการในการเรียนรู้ไวต้ายตัว เดก็ท่ีเรียนเพราะถูกบังคับหรือจำายอมเรียนไปตามท่ี

 ถูกกำาหนด จะไมอ่าจเรียนรู้ไดดี้เทา่เดก็ท่ีเรียนรู้ด้วยแรงขับภายในของตนเอง

  การจัดการศกึษาโดยครอบครัวท่ีมีผู้เรียนจำานวนน้อย จึงตอบสนองตอ่เดก็ในรายบุคคลได้ดี ทัง้ความใกลช้ิดท่ีทำาให้รู้จัก
    นิสัย และเข้าใจพ้ืนฐานความสนใจ สไตลใ์นการเรียนรู้ รวมถึงทักษะในการรับรู้ของเดก็วา่ ด้วยวธีิการใดท่ีจะทำาให้เดก็

 เรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากท่ีสุด ผูป้กครองหรือผู้สอนสามารถอำานวยความพร้อมเพ่ือให้เดก็ได้ศกึษาในสิง่ท่ีสนใจ
   ได้เตม็ท่ี และตรงจุด โดยท่ีไมจ่ ำาเป็นตอ้ง "สอน"  ตรงๆ แตเ่ดก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเดก็เอง

ความคาดหวังท่ีมีต่อผู้ เ รียน

   ครอบครัวมุง่หวังให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเช่ือมโยงสิง่ตา่งๆ รอบตัวท่ี
    ได้พบเจอ สัมผัส และปฏิบัติ นำาพาให้เกิดความรู้แบบองคร์วมท่ีมองเหน็ทุกสิง่ทุกอยา่งเก่ียวเน่ืองถึงกัน และเข้าใจความ

   สัมพันธข์องสิง่ตา่งๆ นัน้ได้ ทำาให้มีความรู้ความเข้าใจอยา่งลึกซ้ึงในหลากหลายมิติ และจะปลูกฝังให้ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้รัก
     การศกึษาด้วยตนเอง มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักคดิหากระบวนการท่ีจะได้มาซ่ึงคำาตอบ หาทางเข้าถึงขอ้มูล คน้ควา้ และ

วเิคราะหไ์ด้ด้วยตนเอง

    สิง่ส ำาคัญท่ีตอ้งการปลูกฝัง คือ การสามารถดำารงชีวติด้วยตนเองได้ โดยพ่ึงพาปัจจัยภายนอกให้น้อยท่ีสุด น่ันคือสามารถ
   สร้างปัจจัยสี่ได้ด้วยตนเอง และสามารถถา่ยทอดความรู้ท่ีมีไปยังผู้อ่ืนได้ เพ่ือให้เกิดสังคมแหง่การพ่ึงพาตนเอง เกิดการ

 แลกเปล่ียนแบง่ปันทัง้ความรู้ และทรัพยากร

  อีกประการหน่ึง ครอบครัวมุง่เน้นให้ผูเ้รียนได้ศกึษาธรรมะด้วยความเขา้ใจในหลักธรรม เรียนรู้คำาสอนของพระพุทธเจา้ 
   และปฏิบัติธรรม เพ่ือท่ีจะได้รู้หลักเหตุผลท่ีแทจ้ริงของธรรมชาติ และดำาเนินชีวติให้ถูกตอ้งกับหลักของธรรมชาติ เพราะ

  ธรรมะไมห่่างจากการดำาเนินชีวติประจำาวัน จึงควรเรียนรู้ธรรมะผา่นการใช้ชีวติในแตล่ะวันด้วยสติ และปัญญา

ความพร้อมของครอบครัว

ความพร้อมด้านปัจจัยท่ีจ ำาเป็น

    ผู้ให้การศกึษาหลักแกผู่้เรียน คือ บดิาและมารดา โดยบดิาเป็นผู้มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
     คอมพิวเตอร์ และการชา่งตา่งๆ มารดาเป็นผู้มีความสามารถในด้านภาษาตา่งประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส 

    ภาษาญ่ีปุ่น และงานคหกรรมตา่งๆ และมีความสนใจในการศกึษาด้านจิตวทิยาการเล้ียงดู และการศกึษาเดก็ โดยศกึษา
   จากหนังสอื และบทความตา่งๆ แลว้นำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเดก็ และสภาพครอบครัว

     นอกจากน้ี ครอบครัวยังมีการศกึษาร่วมกันในด้านอ่ืนๆ อีก เชน่ การทำาบา้นดิน (  ปัจจุบันได้กอ่สร้างบา้นดินกันมาแลว้ 2 

หลัง)       เกษตรผสมผสาน พลังงานทางเลือก การแพทยท์างเลือก ปรัชญาและศาสนา ฯลฯ รวมถึงการร่วมกันทำา
   สาธารณประโยชน์ เชน่ การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ผา่นสื่อทางอินเทอร์เน็ต จัดอบรมเผยแพร่ความรู้การทำาบา้น

   ดิน การจัดรวบรวมทุน และเข้าชว่ยเหลือผู้ประสบภัยในยามเกิดวกิฤตภัยตา่งๆ เป็นตน้



   การศกึษาในเร่ืองเฉพาะด้านตา่งๆ ท่ีทางครอบครัวอาจยังไมมี่ความสามารถมากเพียงพอ กจ็ะทำาการศกึษาร่วมกัน โดย
   บางครัง้ใช้การคน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และหนังสอื หรือเดินทางไปพบปะกับผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือศกึษาอบรม และ

สอบถามเพิม่เติม

 เน่ืองจากครอบครัวทำางานอิสระอยูท่ี่บา้นจึงทำาให้มีเวลากับลูกเตม็ท่ี และสามารถพาไปเรียนรู้นอกสถานท่ีได้เป็นประจำา 
  ทัง้ยังมีความพร้อมในด้านสภาพแวดลอ้ม และสื่อตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นท่ีอยูอ่าศัยท่ีเป็นบา้นดินซ่ึงดีตอ่สุขภาพของผูอ้ยูอ่าศัย 

   และทุกคนในบา้นมีสว่นชว่ยกันสร้างข้ึนมา สวนธรรมชาติท่ีไมใ่ช้สารพิษและสารเคมีใดๆ จึงปลอดภัยท่ีจะให้เดก็ๆ ได้
   ร่วมเพาะปลูกดูแล ทัง้ยังเป็นสื่อธรรมชาติท่ีให้เกบ็เก่ียวมาใช้ประโยชน์ และใช้เลน่ได้มากมาย รวมถึงสื่อท่ีส ำาคัญอยา่ง

 เชน่หนังสอื กไ็ดจั้ดชัน้หนังสอืไวใ้ห้เดก็หยิบได้สะดวกตามตอ้งการ

  ความสอดคลอ้งกับวัฒนธรรม รูปแบบการดำารงชีวติ อาชีพของครอบครัว

   การพ่ึงพาตนเองป็นสิง่ท่ีส ำาคัญในปัจจุบัน ท่ีจะทำาให้ตนเองมีความเข้มแขง็ แมจ้ะอยูใ่นสภาพสังคมเช่นไร กจ็ะสามารถ
 อยูร่อดได้ และยังสามารถเป็นกำาลังชว่ยเหลือผูอ่ื้นได้อีกด้วย

   ด้วยการดำาเนินชีวติของครอบครัวในปัจจุบัน ท่ีเน้นการพ่ึงพาตนเองในด้านปัจจัยสี่ การใสใ่จตอ่ธรรมชาติ และสิง่
   แวดลอ้ม รวมถึงการศกึษาธรรมะ และการปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ตอ่สังคมสว่นรวม ถือเป็นแนวทางชีวติท่ีลูกได้เหน็ 

   และซึมซับมาตลอด โดยท่ีไมต่อ้งใชก้ารบอกกลา่วสัง่สอนกันมากเกินไป แตเ่ดก็สามารถสัมผัสได้จริง และได้รับ
ประสบการณ์ตรงอันจะเป็นพ้ืนฐานการดำาเนินชีวติตอ่ไป

 การสนับสนุนจากครอบครัวและคนรอบข้าง ทัง้ปู่-  ยา่ ตา-     ยาย และญาติพ่ีน้อง รวมถึงเพ่ือนๆ และเครือขา่ย เชน่ 
      ครอบครัวบา้นเรียนอ่ืนๆ เครือขา่ยพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรรมธรรมชาติ บา้นดิน พลังงานทางเลือก ฯลฯ ลว้นมีสว่นให้

  ครอบครัวมีความม่ันใจในการจัดการศกึษาโดยครอบครัวเองมากยิง่ข้ึน เพราะมีผู้คอยให้การสนับสนุน ให้การศกึษากับ
  ทัง้ครอบครัวในหลากหลายด้าน ทำาให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึน และกอ่เกิดเป็นสังคมแหง่การพ่ึงพาซ่ึง

กันและกัน

2. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ เ รียน

ด.ญ.    นำาทาง ยศโสภณ เกิดวันท่ี 14  สงิหาคม พ.ศ. 2550

ด.ญ.       นำาทาง เป็นเดก็ท่ีมีพัฒนาการสมวัย สุขภาพแขง็แรง ไมค่อ่ยเจบ็ป่วย ชอบเลน่อิสระ หรือทำากิจกรรมกลางแจง้
   มากกวา่อยูใ่นพ้ืนท่ีจ ำากัด ปกติเม่ืออยูบ่า้น จะออกไปเลน่นอกตัวบา้นเกือบตลอดทัง้วัน สามารถเลน่คนเดียวได้นานหาก

        อยูก่ลางแจง้ โดยจะวิง่เลน่ เลน่ดิน ทราย น้ำา เลน่กับสัตวเ์ล้ียงบา้ง เกบ็อะไรในสวนมาเลน่บา้ง ฯลฯ แตถ่้าอยูใ่นตัวบา้น
จะตอ้งการให้มีคนเลน่ด้วยมากกวา่

     ชอบพูดคุยกับสัตวเ์ล้ียง หรือของเลน่ โดยสมมติพูดเองคนเดียวเป็นเร่ืองราว หรือเลา่เร่ืองให้ผูอ่ื้น หรือสัตวเ์ล้ียงฟัง และ
    บางครัง้กร้็องเพลงให้ฟัง เพลงท่ีร้องสว่นมากจะเป็นเพลงท่ีแตง่ข้ึนเอง ภาษาไทยบา้ง ภาษาอังกฤษบา้ง หรือภาษาสว่น

ตัวบา้ง



      หากไมไ่ด้ออกไปเลน่กลางแจง้ มักจะอา่นหนังสอื เลน่ตัวตอ่ และป้ันดินตา่งๆ เป็นสว่นมาก ของเลน่อ่ืนๆ ไมค่อ่ยสนใจ
         นัก และชอบทำากิจกรรมด้วยของท่ีหาได้ท่ัวไปรอบบา้น เชน่ เศษวัสดุ กิง่ไม้ ใบไม้ หิน กระดาษ ฯลฯ นำามาทำางานศลิปะ 

  หรือประดิษฐ์ของเลน่เลก็ๆ น้อยๆ กันเอง

   ระหวา่งวันเม่ือพักจากการเลน่กจ็ะหยิบหนังสอืมาให้อา่นให้ฟัง และบางครัง้กน่ั็งอา่นเองบา้ง แมจ้ะอา่นไมอ่อก แตก่จ็ะ
   เปิดดูเงียบๆ ไปเร่ือยๆ แตล่ะครัง้ท่ีอา่นหนังสอืมักจะอา่นติดตอ่กันหลายเลม่ กอ่นนอนกจ็ะเลือกหนังสอืมาให้อา่นให้ฟัง

    เชน่กัน โดยหนังสอืท่ีอา่นจะมีทัง้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น

      มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบคิด เลือก และตัดสนิใจท่ีจะทำาอะไรเอง ด้วยวธีิการ และรูปแบบของตนเอง มักทำาตัว
     เป็นผู้นำาเวลาเลน่กับเดก็ๆ ด้วยกัน เสนอกิจกรรม และเชิญชวนให้เพ่ือนๆ เลน่ด้วย ยังมีนิสัยของเดก็เลก็ท่ีหวงของท่ี

     ถูกใจ ถ้าเพ่ือนอยากเลน่ของชิ้นท่ียังหวงตอ้งใช้วธีิคอ่ยๆ คุย และขอดีๆ หรือชวนวา่จะนำาของนัน้ไปเลน่อะไรกันดี กจ็ะ
     ยอมให้บา้ง แตถ่้าไมใ่ชข่องท่ีชอบมากๆ หรือไมเ่หอ่แลว้ จะให้เพ่ือนๆ เลน่ได้เลย

     เป็นเดก็ท่ีมีความอดทนคอ่นข้างสูงในด้านร่างกาย เชน่ เม่ือบาดเจบ็ จะไมร้่องไห้ นอกจากเจบ็หนักมากจริงๆ และจะ
    หยุดร้องเองได้เร็ว แตห่ากเป็นเร่ืองท่ีขัดใจจะร้องงา่ยกวา่ ร้องมากกวา่ แตก่จ็ะหยุด และปรับอารมณ์ได้เร็วพอสมควร 

   ไมค่อ่ยจมอยูกั่บเร่ืองนัน้ๆ นานนัก จะเปล่ียนเร่ืองไปทำาอยา่งอ่ืน และอารมณ์ดีข้ึนได้เหมือนเม่ือสักครู่ไมไ่ด้เป็นอะไร

     ทางด้านสังคม มีความสามารถในการเขา้หาผูอ่ื้น เชน่ เม่ือไปเจอเพ่ือนใหม่ จะทำาความคุ้นเคยได้เร็ว กลา้พูดกลา้คุยด้วย 
   ทัง้กับเดก็และผู้ใหญ่ หรือเม่ือไปเลน่ในท่ีสาธารณะ จะพยายามหาเพ่ือนใหมเ่ลน่ด้วย บางครัง้กชั็กชวนผู้อ่ืนให้มาเลน่

 ด้วย หรือเข้าไปร่วมเลน่กับผู้อ่ืนท่ีเลน่กันอยูก่อ่นเอง

    มีความสนใจใฝ่รู้เวลาท่ีผูใ้หญพู่ดคุยกัน ชอบฟัง คิดตาม และซักถามรายละเอียดเม่ือเป็นเร่ืองท่ีไมรู้่จัก หรือไมเ่ขา้ใจ 
   เวลาท่ีสงสัยอะไรจะถามทันที และมักขอให้คน้หาขอ้มูลเพ่ือใหอ้า่นให้ฟังเพ่ิมเติม หรือหาภาพประกอบให้ดู เพ่ือให้อธิบาย

     ให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน และยังชอบพูดคุยให้ทุกๆ คนฟัง จะพยายามเลา่ และอธิบายสิง่ท่ีตัวเองพูดถึงอยา่งละเอียด และจะไม่
   พอใจหากผูฟั้งไมตั่ง้ใจฟัง หรือฟังแลว้หันไปสนใจอยา่งอ่ืนโดยไมฟั่งให้จบ หรือไมต่อบโตด้้วย ตอ้งการท่ีจะมีคนพร้อม

 รับฟัง และพูดคุยด้วยตลอดเวลา

3. แนวทางในการจัดการศึกษา

ระดับการศึกษาของแผน – กอ่นประถมศกึษา
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา /คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

 การศกึษาระดับกอ่นประถมศกึษา (ปฐมวัย)    มุง่ให้เดก็เรียนรู้ผา่นชีวติประจำาวัน การเลน่ และการปฏิสัมพันธกั์บผู้อ่ืน 
   เรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติด้วยความสุข ทำาให้เกิดการเรียนรู้แบบองคร์วม และสง่เสริมพัฒนาการทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ 

      จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน โดยการจัดการศกึษาโดยครอบครัวน้ี จะไมมี่การกำาหนดแบบเรียน หรือ
     ตารางตายตัว แตกิ่จกรรมอาจปรับเปล่ียนไปตามความสนใจ ความถนัด สิง่แวดลอ้ม และพัฒนาการของผู้เรียน ผู้จัดการ

 ศกึษามีหน้าท่ีหลักในการอำานวยความสะดวกใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงสิง่ท่ีตอ้งการเรียนรู้ได้โดยสะดวก ทัง้ด้านข้อมูล 
  และทรัพยากร สง่เสริมความถนัดของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน และชว่ยปรับสิง่ท่ียังพร่องให้พัฒนาดีข้ึนได้อยา่งเหมาะสม 

 โดยมีกรอบคร่าวๆ ดังน้ี



• ด้านร่างกาย
 รู้จักรักษาสุขภาพ และอนามัย

ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืนได้
เคล่ือนไหวร่างกายได้อยา่งคลอ่งแคลว่

  ฝึกการใช้กลา้มเน้ือทัง้มัดเลก็และมัดใหญ่ ให้พัฒนาได้สมวัย และประสานสัมพันธกั์น
พัฒนาการประสานสัมพันธร์ะหวา่งมือกับตา

• ด้านอารมณ์
  มีความสุข ร่าเริง แจม่ใส

   รู้จักอารมณ์ และความรู้สกึของตนเอง สามารถแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย และสถานการณ์
  มีความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง ภูมิใจในตนเอง มีความเช่ือม่ันในตนเอง

มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้

• ด้านจิตใจ
 มีวนัิยในตนเอง ปฏิบัติกิจวัตรได้ด้วยตนเอง

 มีความรับผิดชอบในสิง่ท่ีทำา หรือได้รับมอบหมายจนสำาเร็จ
   มีความโอบออ้มอารี รู้จักเหน็อกเหน็ใจ แบง่ปัน และชว่ยเหลือเก้ือกูลผู้อ่ืน

   รู้จักประหยัด ถนอมรักษา และใช้สิง่ตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 รักษาธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม
 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

• ด้านสังคม
 มีโอกาสปฏิสัมพันธกั์บผู้อ่ืน และสิง่แวดลอ้มรอบตัว

 สามารถริเร่ิมสร้างสัมพันธอั์นดีกับผู้อ่ืน ปรับตัวเข้าหาผู้อ่ืนได้
 สามารถเลน่ หรือทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้

 รู้จักการเป็นทัง้ผู้นำา และผู้ตาม
เรียนรู้การแก้ปัญหาขอ้ขัดแยง้ตา่งๆ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมทอ้งถิ่นท่ีอยูอ่าศัย

• ด้านสติ ปัญญา
 เรียนรู้สิง่ตา่งๆ รอบตัวผา่นประสาทสัมผัสทัง้ห้า

 ฝึกกระบวนการคิดหาคำาตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
   ฝึกทักษะการฟัง และการพูด ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 เรียนรู้จ ำานวน การเพิม่-   ลดของจำานวน ท่ีมากข้ึนจาก 10

มีความริเร่ิมสร้างสรรคก์ระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กรอบการจัดเน้ือหา /สาระ /ความรู้  (  ตาราง 1)

กรอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ /กิจกรรมการเรียนรู้ (  ตาราง 1)



 ตาราง  1  

วชิา/
กลุม่ประสบการณ์

องคค์วามรู้/ทักษะ/
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

การจัดกระบวนการเรียนรู้/
กิจกรรมการเรียนรู้

ร่างกาย  รู้จักรักษาสุขภาพ และ
อนามัย

 เข้านอนตามเวลาเป็นกิจวัตร (20.00-21.00 น.)

 ให้ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยตนเองในระดับท่ีเหมาะสม
    เชน่ ล้างมือ อาบน้ำา แปรงฟัน (พอ่แมแ่ปรงซ้ ำา)  ชำาระล้าง และเปล่ียน

เคร่ืองแตง่กาย

 เลน่กลางแจง้ และออกกำาลังกายอยา่งสม่ ำาเสมอ

  ทำาความรู้จักกับอาหารท่ีมีประโยชน์ เรียนรู้ท่ีมา และลงมือปฏิบัติการ
      ผลิตอาหาร เชน่ การปลูกข้าว ปลูกพืชผัก และผลไม้ เล้ียงปลา เล้ียง

เป็ด-  ไกเ่พ่ือเกบ็ไข่ เป็นตน้

เรียนรู้ประเภทของอาหารท่ีมีฤทธิ์ร้อน-   เยน็ โดยเฉพาะพืชผัก และผล
 ไมท่ี้มีอยูใ่นบริเวณบา้น เพ่ือเลือกรับประทานอาหารได้ถูกกับสภาพ

 ร่างกาย และอาการเจบ็ป่วย

 ฝึกดูอาการสภาพร่างกายตัวเองในเบ้ืองตน้ได้ โดยสังเกตจากการขับ
  ถา่ย ชอ่งปาก ฯลฯ

ศกึษาสมุนไพรท่ีชว่ยรักษาอาการเจบ็ป่วยขัน้พ้ืนฐาน

ระมัดระวังความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อ่ืนได้

  ไมห้่ามปรามการเลน่ท่ีอาจกอ่ให้เกิดอันตรายบางอยา่ง เชน่ การปีน
   ป่าย การเลน่กับสัตวเ์ล้ียง ฯลฯ แตใ่ห้อยูใ่นสายตาของผู้ท่ีดูแลได้

  อยา่งใกลช้ิด ขจัดสิง่กีดขวาง หรือท่ีจะเป็นอันตรายตอ่เดก็ให้หา่งออก
 ไป สง่เสริมให้เดก็ทดลองตามขีดความสามารถของตนเอง

เคล่ือนไหวร่างกายได้
อยา่งคลอ่งแคลว่

ทำากิจกรรมกลางแจง้ในบริเวณบา้นเป็นประจำาทุกวัน

 ไปวา่ยน้ำาท่ีสระวา่ยน้ำาสัปดาหล์ะ 1-2 ครัง้

 เลน่เคร่ืองเลน่ท่ีสนามเดก็เลน่สัปดาหล์ะ 1-2 ครัง้

ฝึกการใช้กลา้มเน้ือทัง้มัด
  เลก็ และมัดใหญ่ ให้

 พัฒนาได้สมวัย และ
ประสานสัมพันธกั์น

กลา้มเน้ือมือและ
แขน

ทำาสวน

 ทำางานบา้น และทำาอาหาร

  ขีดเขียน วาดรูป ระบายสี

    ป้ันดิน ดินน้ำามัน แป้งโดว์ ดินญ่ีปุ่น ฯลฯ

 ทำางานประดิษฐ์ และงานหัตถกรรมตา่งๆ

กลา้มเน้ือขา กิจกรรมปีนป่าย

ข่ีจักรยาน

 ย่ำาดิน (ทำาบา้นดิน)

เดิน-  วิง่เท้าเปลา่บนพ้ืนดิน พ้ืนทราย

พัฒนาการประสาน
สัมพันธร์ะหวา่งมือกับตา

 ใชก้รรไกร ใช้มีด

 ร้อยลูกปัด ร้อยดอกไม้

เยบ็ผ้า

ถักไหมพรม



อารมณ์   มีความสุข ร่าเริง แจม่ใส   รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ได้พักผอ่น และออกกำาลังกายตาม
    เหมาะสม ทำาให้ร่างกายแขง็แรง ไมเ่จบ็ป่วย สง่ผลทัง้ตอ่สุขภาพกาย

และสุขภาพใจท่ีดี

 รู้จักอารมณ์ และความ
 รู้สกึของตนเอง สามารถ

แสดงออกได้เหมาะสมกับ
 วัย และสถานการณ์

(เอกสารแนบ: วชิารู้จักตัวเอง)

 มีความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง
ภูมิใจในตนเอง
มีความเช่ือม่ันในตนเอง

(เอกสารแนบ:  ชมให้มีคา่ วา่ให้สมควร)

มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้   ให้อิสระในการเลน่ ตัดสนิใจเลือกทำากิจกรรม และสิง่ท่ีตอ้งการเรียน
รู้ตามความพร้อมอยา่งเตม็ท่ี

  กระตุน้ให้ริเร่ิมในสิง่ท่ีไมก่ลา้ลอง หรือไมใ่ห้ความสนใจมากอ่น ให้
    ได้ลงมือกระทำา เลน่ เรียนรู้ แก้ปัญหา และคน้พบด้วยตนเอง

จิตใจ  มีวนัิยในตนเอง ปฏิบัติ
กิจวัตรได้ด้วยตนเอง

    ให้ทำากิจวัตรท่ีสามารถทำาได้ด้วยตนเอง เชน่ อาบน้ำา แปรงฟัน (พอ่
แมแ่ปรงซ้ำา)     เข้าห้องน้ำา ชำาระลา้ง แตง่ตัว รับประทานอาหาร เติมน้ำา

  ด่ืม เกบ็ของเลน่ เกบ็หนังสอื

มีความรับผิดชอบในสิง่ท่ี
 ทำา หรือได้รับมอบหมาย

จนสำาเร็จ

  เกบ็ของเข้าท่ีเม่ือใช้หรือเลน่เสร็จแลว้ ชว่ยงานบา้นท่ีสามารถทำาได้
      เชน่ ล้างจาน ทำาอาหาร กวาดบา้น ล้างห้องน้ำา ปลูกต้นไม้ ตัดหญา้

 คลุมแปลงผัก ฯลฯ

 มีความโอบออ้มอารี รู้จัก
  เหน็อกเหน็ใจ แบง่ปัน

และชว่ยเหลือเก้ือกูลผู้อ่ืน

     เลือกสิง่ของ ของเลน่ หนังสอื ท่ีไมใ่ชแ้ลว้ หรือมีมากเกินไป แบง่ปัน
 ไปให้ผู้อ่ืนอยา่งสม่ ำาเสมอ หรือจัดหาให้โดยเฉพาะในบางโอกาสท่ีมีผู้

   ตอ้งการและจำาเป็นมาก เชน่ เม่ือเกิดวกิฤตการณ์ตา่งๆ มีผู้ประสบภัย 
 หรือเคร่ืองกันหนาวส ำาหรับผู้ขาดแคลนในพ้ืนท่ีท่ีหนาวจัด และเดิน

 ทางเข้าชว่ยเหลือเม่ือสามารถทำาได้ เป็นต้น

 รู้จักประหยัด ถนอมรักษา 
 และใช้สิง่ตา่งๆ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

  ซอ่มแซมเสื้อผ้า รองเทา้ ของใช้ท่ีเสียหายเพ่ือใหใ้ช้ตอ่ได้
   จัดแยกขยะ ของเหลือใช้ท่ียังอาจใชไ้ด้ มาทำาความสะอาด และเกบ็

 ของไวน้ำากลับมาใช้ใหม่ หรือดัดแปลงใหม่

 รักษาธรรมชาติ และสิง่
แวดลอ้ม

ปลูกฝังให้รู้คุณคา่ของทรัพยากรตา่งๆ

ปลูกต้นไม้ เพาะพันธุไ์ม้

ทำาปุ๋ยหมัก

ทำาน้ำาหมักชีวภาพ

เกบ็ขยะ แยกประเภทขยะ

จัดการขยะ ขยะเศษอาหารทำาปุ๋ยหมัก

จัดเกบ็ขยะท่ีนำากลับมาใช้ได้
 พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม
  สร้างจิตส ำานึกท่ีดีตอ่ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม

  พัฒนาความเข้าใจความรู้สกึของผูอ่ื้น รับฟังความคิดเหน็ผู้อ่ืน และ
รู้จักการรอคอย

  รู้จักกลา่วคำาขอบคุณ ขอโทษ และรู้จักให้อภัย

สังคม มีโอกาสปฏิสัมพันธกั์บผู้  เลน่กับสัตวเ์ล้ียงเป็นประจำา ไปบา้นปู่-  ยา่สัปดาหล์ะ 3  วัน และไปเลน่



 อ่ืน และสิง่แวดลอ้มรอบ
ตัว

 กับลูกพ่ีลูกน้องวัยเดียวกันสัปดาหล์ะ 1-2 ครัง้

พบปะกลุม่ครอบครัวบา้นเรียนตามโอกาส

ร่วมเรียนรู้แลกเปล่ียนกับกลุม่เครือขา่ยท่ีเก่ียวข้อง

  รับอาสาสมัคร และผู้เข้าอบรม มาร่วมเรียนรู้ท่ีบา้น

สามารถริเร่ิมสร้างสัมพันธ์
อันดีกับผู้อ่ืน

เปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้เข้าทำาความรู้จักกับบุคคลท่ีพบเจอใหมด่้วย
ตนเอง

 สามารถเลน่ หรือทำางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้

เลน่อิสระกับเพ่ือน

 ทำากิจกรรมร่วมกับกลุม่ตา่งๆ ท่ีเข้าไปศกึษา

  ทำากิจกรรมร่วมกับอาสาสมัคร หรือผู้เข้าอบรม ท่ีมาร่วมเรียนรู้ท่ีบา้น

 รู้จักการเป็นทัง้ผู้นำา และผู้
ตาม

   เรียนรู้ท่ีจะริเร่ิม และชักชวนให้ผูอ่ื้นเหน็ด้วย หรือปฏิบัติตาม และ
  เรียนรู้ท่ีจะรับฟังขอ้เสนอ ความตอ้งการของผู้อ่ืน และเลือกปฏิบัติ

 ตาม ตามความเหมาะสม

เรียนรู้การแก้ปัญหาขอ้ขัด
แยง้ตา่งๆ

    เรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหา ขอ้ขัดแยง้ ดว้ยตนเอง เชน่ เม่ือปัญหาขณะเลน่
 กับเพ่ือน โดยผู้ใหญไ่มต่อ้งแทรกแซง

ปฏิบัติตามวัฒนธรรมทอ้ง
ถิ่นท่ีอยูอ่าศัย

   เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม เชน่ งานเทศกาล
วันสำาคัญตา่งๆ

สติปัญญา  เรียนรู้สิง่ตา่งๆ รอบตัว
ผา่นประสาทสัมผัสทัง้ห้า

      ทำาความรู้จัก และเรียนรู้สิง่ตา่งๆ ดว้ยการมอง ฟัง สัมผัส ชมิรส และ
ดมกลิ่น

ฝึกกระบวนการคิดหาคำา
 ตอบ และแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง

• สอบถามปัญหา
• บอกความรู้สกึ/ความคิดของลูก
• แลว้ลูกทำาอยา่งไร
• ถามให้คิดวธีิแก้ปัญหา/มีทางอ่ืนอีกหรือไม่
• ถา้มีปัญหากับคนอ่ืนกใ็ห้ลองคดิวา่ทำาไมอีกฝ่ายถึงทำาเชน่นัน้
•   ลองเสนอทางเลือกอ่ืนๆ เป็นแนวทางวา่ จะมีวธีิจัดการท่ีดี

กวา่น้ีได้ยังไงหากเกิดข้ึนอีก

 ฝึกทักษะการฟัง และการ
  พูด ทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย อา่นหนังสอืให้ฟังแลว้ใหต้อบคำาถามท่ีเก่ียวขอ้ง

   เปิดโอกาส และรับฟังเร่ืองราว ประสบการณ์
หรือเร่ืองเลา่ของเดก็

ภาษาอังกฤษ   สนทนาภาษาอังกฤษด้วย วันละอยา่งน้อย 1 
 รอบ (ระยะเวลาแลว้แตเ่ร่ืองราวท่ีพูดคุย)

 ให้ฟังเพลง หรือนิทานจากเทปเสียงเจา้ของภาษา

อา่นหนังสอืให้ฟังแลว้ใหต้อบคำาถามท่ีเก่ียวขอ้ง

 เรียนรู้จ ำานวน การเพิม่-
 ลดของจำานวน ท่ีมากข้ึน

 จาก 10

   เรียนรู้ผา่นชีวติประจำาวัน และการเลน่ เพ่ือให้ได้มองเหน็ และสัมผัส
     จำานวนได้จริง เชน่ นับชิ้นสิง่ของ ตวงอาหาร คิดเงิน ฯลฯ

มีความริเร่ิมสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

   ปลอ่ยให้ได้ริเร่ิมหาวธีิการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไมบ่อก หรือสอนกอ่น
 แตใ่ช้การแนะนำาเพิม่เติม ตอ่ยอดให้ในภายหลัง



แนวทางการวัดและประเมินผล

• โดยผู้จัดการศกึษา

1. บันทึกการเจริญเติบโตของเดก็อยา่งตอ่เน่ืองสม่ ำาเสมอ
2.   ติดตามประเมินพัฒนาการทุกด้านของเดก็ โดยการสังเกต และบันทึกพัฒนาการตามชว่งอายุ
3.     ใช้วธีิการประเมินท่ีหลากหลาย ครอบคลุม เชน่ สังเกตพฤติกรรมของเดก็ในกิจกรรมตา่งๆ และกิจวัตรประจำาวัน 

 สัมภาษณ์ผู้ท่ีทำากิจกรรมร่วมกับเดก็ หรือจัดบททดสอบท่ีเหมาะสมกับบางกิจกรรม
4.   เฝ้าระวังปัญหาพัฒนาการท่ีตอ้งปรับปรุงแก้ไข ลา่ช้า หรือความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนกับเดก็
5.   นำาผลท่ีได้จากการประเมินพัฒนาการไปพจิารณาจัดกิจกรรมตอ่ๆ ไป เพ่ือปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับความถนัด 

  ความสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ และปรับปรุงพัฒนาการท่ียังด้อยให้ได้รับการพัฒนาอยา่งเหมาะสม

• โดยคณะกรรมการ

 ทำาการวัดและประเมินผลปีละ 1 ครัง้

 แบบประเมินพัฒนาการของเด็กวัย 4 ปี
(  อาจมีการปรับเปล่ียน เพิม่-  ลด ตามกิจกรรมท่ีจัดจริง)

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไมเ่คย

ก. ความตัง้ใจ

1.  ตัง้ใจฟังนิทาน และทำากิจกรรมได้
2.  ตัง้ใจฟังคำาสัง่งา่ยๆ และทำาตามได้
3.  เลา่นิทานสัน้ๆ ให้ผู้อ่ืนฟังได้
4. มีชว่งความสนใจยาวข้ึน

ข. การปรับตัวทางสังคม

1.  สนทนากับเดก็อ่ืนๆ ได้
2. สนทนากับผู้ใหญไ่ด้
3.  เลน่กับเพ่ือนๆ ได้
4. มีสว่นร่วมในกิจกรรมประจำาวัน
5.  แลกเปล่ียน และแบง่ปันของเลน่ของใช้
6.  เกบ็อุปกรณ์ และของเลน่ของใช้หลังจากใชแ้ลว้
7. ดูแลของใช้สว่นตัว
8. เคารพในทรัพยส์มบัติของผูอ่ื้น

ค. การเคล่ือนไหว

-  การเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือใหญ่
1. ยืนขาเดียวได้
2. เดินบนแผน่ไมไ้ด้
3. ปีนบันไดงูโดยสลับขาได้



4. ปีนเคร่ืองเลน่ยิมได้
5. เขยง่ก้าวกระโดดได้
6.  ขับรถ 3 ลอ้ได้
7.   ขวา้ง จับ และกระดอนลูกบอลได้
8. จัดไมบ้ลอ็กทัง้ทางตัง้และทางนอนได้
9.  สร้างสิง่ตา่งๆ โดยใช้บลอ็กได้
10. ร่วมเลน่กลางแจง้กับเพ่ือน

- การเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือเลก็
1. ป้ันดินเหนียวได้
2. ตอ่ภาพตัดตอ่ได้
3.  สร้างรูปทรงตา่งๆ บนกระดานตะปูได้
4.  ตัดกระดาษ และประดิษฐ์ภาพได้
5. มีสว่นร่วมในการเลน่ด้วยน้ิวมือ
6. รับประทานอาหารโดยใชช้อ้นสอ้มเองได้
7. จับแก้วน้ำาด้วยมือข้างเดียว
8. แขวนเสื้อผ้าบนท่ีแขวนได้
9. เข้าห้องน้ำาได้เอง
10.   หัดติดกระดุม ตดิซิป ผูกเชือกรองเทา้

ง.  ความจำา และการเหน็ความแตกตา่ง

1.   ใช้ทักษะตา่งๆ ในการแยกประเภทการเหน็ การ
   ได้ยิน การชิมรส การสัมผัส การดมกลิ่น

2.  แยกความแตกตา่งของขนาด และรูปร่างสิง่ของท่ี
  เหน็ด้วยตา เชน่ สิง่ของท่ีมีขนาดใหญ่-  เลก็ ยาว-

 สัน้ สี่เหล่ียม-วงกลม
3.   แยกสิง่ของโดยน้ำาหนัก เชน่ หนัก-เบา
4.   แยกสิง่ของโดยความสูงได้ เชน่ สูง-เต้ีย
5.     บอกสีหลักได้ เชน่ น้ำาเงิน แดง เหลือง
6. บอกความเหมือนไมเ่หมือนได้
7.   บอกความสัมพันธร์ะหวา่งเสียง ระยะทาง น้ำา

 หนัก และเวลาได้

จ.  การเข้าใจสัญลักษณ์ และการเลียนแบบ

1.  จดจำาความเหมือน และความแตกตา่งในภาพได้
2. แสดงบทบาทสมมติเก่ียวกับบทบาทตา่งๆ
3.  แสดงบทบาทอาชีพตา่งๆ
4. มีสว่นร่วมในการแสดงนิทานงา่ยๆ
5. ใช้หุน่เชิดในการเลน่ละครโดยคิดบทเอาเอง
6.  แยกระหวา่งสิง่เป็นจริง และไมเ่ป็นจริงได้
7. วาดภาพเพ่ือแสดงเหตุการณ์
8. เลา่ประสบการณ์
9. วาดภาพของสิง่ท่ีจัดไวใ้ห้
10. วาดภาพกอ่นจัดลำาดับสิง่ของ

ฉ. การแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์



1. ใช้ตุ๊กตาแทนคนจริงๆ
2.  ทอ่งบทร้อยกรอง และทำาทา่ประกอบ
3. ร้องเพลงตามลำาพัง
4. ร้องเพลงกับกลุม่
5. ใช้เคร่ืองดนตรีหรือเคร่ืองประกอบจังหวะ
6. เลน่กับคำาใหม่ๆ
7.  ตรวจสอบผลงานของเดก็จากการเปรียบเทียบ

  อธิบาย แนะนำา เพ่ือให้เดก็ปรับปรุงงาน
8.  นับสิง่ของตามลำาดับตัวเลขจนถึง 5
9.  ใช้สิง่ของแทนจำานวน 1-10
10. รู้จักลักษณะของเงินตรา
11.  เปรียบเทียบระยะทาง ยาว-  สัน้ สูง-   ต่ ำา กับ วัตถุ

   ตา่งๆ เชน่ ไม้ ฯลฯ
12.    เปรียบเทียบขนาดตา่งๆ กัน เชน่ สูง-  ต่ ำา อว้น-

ผอม
13.  เปรียบเทียบปริมาตรในภาชนะตา่งๆ โดยการ

เปรียบเทียบจากการใช้สายตา

ช. ภาษา

1. ใช้ค ำาแสดงตำาแหน่งงา่ยๆ
2. ใช้ค ำาแสดงอาการ
3. ใช้ประโยคท่ีสมบูรณ์
4. ใช้ค ำาสรรพนามแทนตัวเอง
5. ใช้ภาษาเพ่ือจุดมุง่หมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดย

เฉพาะ
6. ทำาตามตารางประจำาวัน

การรายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เ รียน

  ผู้จัดการศกึษารายงานตอ่ส ำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศีกษากระบ่ี ปีละ 1 ครัง้

4. อ่ืนๆ

การดำาเนินงานตามหลักสูตร

• กำาหนดรายการเน้ือหาประเด็นการเรียนรู้ย่อย
  การกำาหนดเน้ือหาการเรียนรู้ยอ่ย จะเป็นไปตามจังหวะเวลาตามแตข่ณะนัน้ๆ ครอบครัวมีความสนใจเร่ืองอะไร 

    มีกิจกรรมอะไร กำาลังดำาเนินการเร่ืองใด ฯลฯ เม่ือเราสามารถนำาพาให้ทุกอยา่งเช่ือมโยงถึงกันได้ การเรียนรู้ใน
  เร่ืองเดียวกส็ามารถเก่ียวเน่ืองถึงหลากหลายกลุม่ประสบการณ์ได้ จึงไมจ่ ำาเป็นตอ้งกำาหนดกิจกรรม หรือเน้ือหา

ปลีกยอ่ยท่ีตายตัว

• การเก็บร่องรอยการเรียนรู้
    จะจัดเกบ็ด้วยวธีิการท่ีหลากหลายตามแตค่วามเหมาะสมกับการเรียนรู้นัน้ๆ เชน่ งานศลิปะ และงานประดิษฐ์ จะ



 เกบ็เป็นชิ้นงานสำาเร็จ และ/หรือภาพถา่ย,     การพูดคุย เลา่เร่ือง เลา่นิทาน จะเกบ็เป็นวดิิโอ และ/หรือข้อเขียนเลา่
เร่ือง,   พัฒนาการทางด้านร่างกาย ใช้การบันทึกในตาราง,   การเขียน การทำาแบบฝึกหัดเสริม ใชก้ารเกบ็รวบรวม

     สมุด หรือหนังสอืงานนัน้ๆ เป็นตน้ ซ่ึงโดยปกติสว่นมาก ครอบครัวได้มีการเขียนบันทึก และเกบ็ภาพถา่ย
  กิจกรรมตา่งๆ ไวอ้ยา่งสม่ ำาเสมออยูแ่ลว้ จึงสะดวกในการท่ีจะรวบรวมออกมาในภายหลัง

• การสรุปผลการเรียนรู้ในกิจกรรมย่อย
สรุปผลทา้ยบันทึกแตล่ะกิจกรรม

• การสรุปผลการพัฒนา
  เปรียบเทียบพัฒนาการของตัวเดก็เองวา่แตล่ะชว่งมีการพัฒนาไปอยา่งไร เหมาะสมตามวัยหรือไม่ ความสามารถ 

 และผลงานมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดอยา่งไร เป็นตน้

บทบาทของพ่อแม่

     พอ่แมมี่หน้าท่ีหลักในการใหค้วามรัก ความอบอุน่ และความเข้าใจ เพ่ือกอ่ร่างสร้างพ้ืนฐานนิสัยท่ีดีงาม เป็นผู้รับฟัง และ
    สนับสนุนความสนใจของผูเ้รียนใหไ้ด้ดำาเนินไปอยา่งเหมาะสม ทัง้เป็นผู้เกบ็ร่องรอยการเรียนรู้ รวบรวม บันทึก และจัด

ทำาผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียน

   พอ่แมจ่ะเป็นผู้อ ำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลัก ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล แหลง่เรียนรู้ ความรู้
    ใหม่ๆ ได้ตามตอ้งการ และจัดหา หรือจัดทำาอุปกรณ์ในการเรียนรู้ท่ีจ ำาเป็น เพ่ือสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ศกึษาสิง่นัน้ๆ 

   อยา่งมีประสทิธิภาพสูงสุด โดยจะไมบ่อกหรือสอนมากเกินความจำาเป็น เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้ ทดลอง 
  คิดคน้ แก้ปัญหา และคน้พบความรู้ด้วยตนเอง

บทบาทของผู้ เ รียน

   เป็นผู้เสนอกิจกรรม หรือความตอ้งการในการเรียนรู้ ท่ีไมส่ามารถทำาด้วยตนเองผู้เดียวได้ เพ่ือให้ครอบครัวพิจารณา
  จัดการร่วมกัน รวมถึงนำาเสนอผลงานของตนเองเม่ือมีผู้ซักถาม และถา่ยทอดความรู้ท่ีมีให้กับผู้อ่ืนตอ่ไปได้

การสนับสนุนของเขตพ้ืนท่ี

   ชว่ยสนับสนุน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครอบครัวในการจัดทำาแผนการศกึษา รายงานผลการศกึษา และ
  เอกสารตา่งๆ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และดูแลสง่เสริมให้ครอบครัวได้รับความชว่ยเหลือทางด้านวชิาการตาม
 ความเหมาะสม รวมทัง้ไดรั้บสทิธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายกำาหนด

ท่ีตั ง้สถานท่ี ซ่ึงใช้ จัดการศึกษา

 บา้นเลขท่ี 265  หมู่ 5      ตำาบล ทับปริก อำาเภอ เมือง จังหวัด กระบ่ี
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