1. ข้ อ มู ล พื้ นฐานของครอบครั ว
บิดา นาย อรรณพ ยศโสภณ อายุ 33 ปี
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาชีพ Freelance Programmer
มารดา นาง ทิตา ยศโสภณ อายุ 33 ปี
การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุ รกิจ มหาวิทยาลัยอัสสั มชั ญ
อาชีพ Internet Business
ที่อยูป
่ ั จจุบัน 265 หมู่ 5 ตาำ บล ทับปริ ก อาำ เภอ เมือง จังหวัด กระบี่
เหตุ ผ ลและปรั ชญาแนวคิ ด ในการจั ดการศึ ก ษาของครอบครั ว
ครอบครัวมีแนวคิดวา่ สิง่ ที่จาำ เป็ นตอ่ การดาำ รงชีวต
ิ ของมนุ ษย ์ คือ ปัจจัยสี่ ซึ่งเป็ นสิง่ เราไมส
่ ามารถขาดได้ หากขาดไป
แลว้ จะสง่ ผลกระทบตอ่ การดาำ เนิ นชีวต
ิ ที่มากกวา่ สิง่ อาำ นวยความสะดวกใดๆ แตใ่ นปัจจุบันนี้ มีคนที่สามารถ "สร้าง" สิง่
จาำ เป็ นตอ่ ชีวต
ิ เหลา่ นี้ ดว้ ยตนเองไดน
้ ้ อยมาก เรามุง่ แตพ
่ ่งึ พาผูอ
้ ่ืนในการทาำ สิง่ จาำ เป็ นเหลา่ นี้ แทน โดยคิดวา่ อยา่ งไรก็มีผูท
้ ่ี
ทาำ เฉพาะด้านแตล่ ะด้านอยูแ่ ล้ว และเราเพียงหาปัจจัยอื่น เชน
่ เงิน มาแลกเปลี่ยน แตม
่ ั กลืมคิดกันไปวา่ หากวันใดที่เรา
้ ลดคา่ ลงไปจนหมดความสาำ คัญ เชน
ไมส
่ ในยามสงคราม วิกฤติภัย
่ ามารถหาสิง่ แลกเปลี่ยนได้ หรื อหากสิง่ แลกเปลี่ยนนัน
ธรรมชาติท่ีร้ายแรง ทรัพยากรขาดแคลน ฯลฯ เราจะขอใครแลกเปลี่ยนมาไดอ
้ ยา่ งไรหากไมล่ งมือสร้างขึ้นมาเอง ถา้ ไม่
้ ได้
เคยเรี ยนรู้ ท่ีจะทาำ จนถึงยามขับคัน ก็อาจไมม
ิ ในยามนัน
่ ีภูมิปัญญาจาำ เป็ นใดๆ ติดตัวให้ดาำ รงชีวต
ในระบบการศึกษาปัจจุบันยังไมม
่ ีการสอนใหผ
้ ูเ้ รี ยนปฏิบัติสงิ่ ตา่ งๆ เหลา่ นี้ ไดด
้ ว้ ยตนเองมากนัก การศึกษาในหอ
้ งเรี ยน
อาจให้ความรู้ ได้เพียงบางด้าน แตไ่ มส
ิ จริ ง
่ ามารถทาำ ให้ผู้เรี ยนเห็นในทุกมิติท่ีลึก และกวา้ งได้เทา่ กับการเรี ยนรู้ จากชีวต
เราอาจเรี ยนวิชาเกษตร และรู้ จักการปลูกตน
้ ไม้ แตไ่ มไ่ ด้เรี ยนรู้ วา่ ในสภาพพื้นที่จริ งแตล่ ะที่ มีความแตกตา่ งของปัจจัย
ในการเจริ ญเติบโตของตน
้ ไมต
้ า่ งกัน และตอ
้ งไดร้ ั บการปรับปรุ งใหเ้ หมาะสมกับตน
้ ไมแ
้ ตล
่ ะชนิ ดอยา่ งไร พื้นที่ท่ีเราอยู ่
ควรปลูกอะไรที่เหมาะสม เพื่อให้เรามีบริ โภคได้ เราอาจเรี ยนวิศวกรรมศาสตร์ และรู้ วธิ ีการคาำ นวณในการกอ
่ สร้างสิง่
ปลูกสร้างตา่ งๆ แตล่ งมือสร้างเองไมเ่ ป็ น ไมไ่ ด้เรี ยนรู้ วา่ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของพื้นที่ท่ีเราอยูค
่ วรสร้างที่อยูอ่ าศั ย
่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราอาจเรี ยนหัตถกรรม และรู้ วธิ ี เย็บปักถัก
แบบใด และไมไ่ ดเ้ รี ยนรู้ ในการนำาสิง่ ที่มีอยูใ่ นทอ
้ งถิน
ร้อย แตไ่ มไ่ ด้เรี ยนรู้ วา่ จะนำาวัสดุธรรมชาติมาใช้ทาำ เป็ นเครื่ องนุ ่ มหม
่ ได้อยา่ งไร เราอาจเรี ยนแพทยศาสตร์ และรู้ วธิ ีรักษา
่
่
โรคโดยยาแผนปัจจุบันซึงเป็ นยาสั งเคราะห์ หรื อเครื องมือแพทย ์ แตไ่ มไ่ ด้เรี ยนรู้ วธิ ีดูแลสุขภาพแบบองคร์ วม ไมส
่ ามารถ
้ ต
ดูแลสุขภาพของตนเองตังแต
่ น
้ เพื่อลดการเจ็บป่วย ไมส
่ ามารถใช้อาหาร หรื อสมุนไพรตามธรรมชาติมารักษาอาการเจ็บ
ป่วยได้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ แลว้ วิธีการศึกษาโดยถูกจาำ กัดอยูใ่ นหอ
้ งเรี ยน ถูกจาำ กัดเวลาเรี ยน ถูกจาำ กัดบทเรี ยน ถูกจาำ กัดความหมายดว้ ย
้ ๆ ได้อยา่ งถอ่ งแท้ วิธีการศึกษาโดยมีรูป
ึ ษา และเข้าใจเรื่ องนัน
กรอบคาำ ตอบเพียงหนึ่ งเดียว ไมอ่ าจทาำ ให้ผู้เรี ยนได้ศก
แบบที่ตายตัวเหมือนกันสาำ หรับผู้เรี ยนทุกคน ก็ไมอ่ าจดึงศั กยภาพของผู้เรี ยนที่มีวธิ ีการเรี ยนรู้ และความสามารถในการ
รับรู้ ท่ีแตกตา่ งกันได้

การเรี ยนรู้ ท่ีแทจ้ ริ ง ควรเกิดจากความตอ
้ งการภายในของตัวผูเ้ รี ยนเอง มิใชเ่ กิดจากการถูกบังคับโดยครู หรื อผูส
้ อน ที่
กาำ หนดบทเรี ยน แบบเรี ยน รวมไปถึงวิธีการในการเรี ยนรู ้ ไวต
้ ายตัว เด็กที่เรี ยนเพราะถูกบังคับหรื อจาำ ยอมเรี ยนไปตามที่
ถูกกาำ หนด จะไมอ่ าจเรี ยนรู้ ไดด
้ ีเทา่ เด็กที่เรี ยนรู้ ด้วยแรงขับภายในของตนเอง
้
ิ ที่ทาำ ใหร้ ู้ จัก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีผูเ้ รี ยนจาำ นวนน้อย จึงตอบสนองตอ่ เด็กในรายบุคคลไดด
ช้ ด
้ ี ทังความใกล
นิ สัย และเข้าใจพื้นฐานความสนใจ สไตลใ์ นการเรี ยนรู ้ รวมถึงทักษะในการรับรู้ ของเด็กวา่ ด้วยวิธีการใดที่จะทาำ ให้เด็ก
ึ ษาในสิง่ ที่สนใจ
เรี ยนรู้ ได้อยา่ งมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูป
้ กครองหรื อผู้สอนสามารถอาำ นวยความพร้อมเพื่อให้เด็กได้ศก
ไดเ้ ต็มที่ และตรงจุด โดยที่ไมจ่ าำ เป็ นตอ
้ ง "สอน" ตรงๆ แตเ่ ด็กจะเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ไดด
้ ว้ ยตัวของเด็กเอง
ความคาดหวั งที่ มี ต่ อ ผู้ เ รี ยน
ครอบครัวมุง่ หวังให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ อยา่ งมีความสุข เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง โดยเชื่อมโยงสิง่ ตา่ งๆ รอบตัวที่
ได้พบเจอ สั มผัส และปฏิบัติ นำาพาให้เกิดความรู้ แบบองคร์ วมที่มองเห็นทุกสิง่ ทุกอยา่ งเกี่ยวเนื่ องถึงกัน และเข้าใจความ
้ ได้ ทาำ ใหม
สั มพันธข์ องสิง่ ตา่ งๆ นัน
้ ีความรู้ ความเขา้ ใจอยา่ งลึกซึ้งในหลากหลายมิติ และจะปลูกฝังใหผ
้ ูเ้ รี ยนเป็ นผูท
้ ่ีรัก
การศึกษาด้วยตนเอง มีความสนใจใฝ่รู้ รู้ จักคิดหากระบวนการที่จะได้มาซึ่งคาำ ตอบ หาทางเข้าถึงขอ
้ มูล คน
้ ควา้ และ
วิเคราะหไ์ ด้ด้วยตนเอง
สิง่ สาำ คัญที่ตอ
ิ ด้วยตนเองได้ โดยพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด นั่นคือสามารถ
้ งการปลูกฝัง คือ การสามารถดาำ รงชีวต
สร้างปัจจัยสี่ได้ด้วยตนเอง และสามารถถา่ ยทอดความรู้ ท่ีมีไปยังผู้อ่ืนได้ เพื่อให้เกิดสั งคมแหง่ การพึ่งพาตนเอง เกิดการ
้
แลกเปลี่ยนแบง่ ปันทังความรู
้ และทรัพยากร
ึ ษาธรรมะด้วยความเขา้ ใจในหลักธรรม เรี ยนรู้ คาำ สอนของพระพุทธเจา้
อีกประการหนึ่ ง ครอบครัวมุง่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ศก
และปฏิบัติธรรม เพื่อที่จะไดร้ ู้ หลักเหตุผลที่แทจ้ ริ งของธรรมชาติ และดาำ เนิ นชีวต
ิ ใหถ
้ ูกตอ
้ งกับหลักของธรรมชาติ เพราะ
ธรรมะไมห
ิ ประจาำ วัน จึงควรเรี ยนรู้ ธรรมะผา่ นการใช้ชีวต
ิ ในแตล่ ะวันด้วยสติ และปัญญา
่ ่างจากการดาำ เนิ นชีวต
ความพร้ อมของครอบครั ว
ความพร้อมด้านปัจจัยที่จาำ เป็ น
ผู้ให้การศึกษาหลักแกผ
่ ู้เรี ยน คือ บิดาและมารดา โดยบิดาเป็ นผู้มีความสามารถในด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และการชา่ งตา่ งๆ มารดาเป็ นผู้มีความสามารถในด้านภาษาตา่ งประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ป่ ุน และงานคหกรรมตา่ งๆ และมีความสนใจในการศึกษาดา้ นจิตวิทยาการเลี้ยงดู และการศึกษาเด็ก โดยศึกษา
จากหนังสือ และบทความตา่ งๆ แลว้ นำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเด็ก และสภาพครอบครัว
นอกจากนี้ ครอบครัวยังมีการศึกษาร่วมกันในดา้ นอื่นๆ อีก เชน
่ การทาำ บา้ นดิน (ปัจจุบันไดก
้ อ
่ สร้างบา้ นดินกันมาแลว้ 2
หลัง) เกษตรผสมผสาน พลังงานทางเลือก การแพทยท
์ างเลือก ปรัชญาและศาสนา ฯลฯ รวมถึงการร่วมกันทาำ
่
สาธารณประโยชน์ เชน
่ การเผยแพร่ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ผา่ นสื่อทางอินเทอร์เน็ ต จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ การทาำ บา้ น
ดิน การจัดรวบรวมทุน และเขา้ ชว่ ยเหลือผูป
้ ระสบภัยในยามเกิดวิกฤตภัยตา่ งๆ เป็ นตน
้

การศึกษาในเรื่ องเฉพาะดา้ นตา่ งๆ ที่ทางครอบครัวอาจยังไมม
่ ีความสามารถมากเพียงพอ ก็จะทาำ การศึกษาร่วมกัน โดย
บางครัง้ ใชก
้ ารคน
้ หาขอ
้ มูลจากอินเทอร์เน็ ต และหนังสือ หรื อเดินทางไปพบปะกับผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อศึกษาอบรม และ
่ เติม
สอบถามเพิม
เนื่ องจากครอบครัวทาำ งานอิสระอยูท
่ ่ีบา้ นจึงทาำ ใหม
้ ีเวลากับลูกเต็มที่ และสามารถพาไปเรี ยนรู้ นอกสถานที่ไดเ้ ป็ นประจาำ
้ ั งมีความพร้อมในด้านสภาพแวดลอ้ ม และสื่อตา่ งๆ ไมว่ า่ จะเป็ นที่อยูอ่ าศั ยที่เป็ นบา้ นดินซึ่งดีตอ่ สุขภาพของผูอ
ทังย
้ ยูอ่ าศั ย
และทุกคนในบา้ นมีสว่ นชว่ ยกันสร้างขึ้นมา สวนธรรมชาติท่ีไมใ่ ช้สารพิษและสารเคมีใดๆ จึงปลอดภัยที่จะให้เด็กๆ ได้
้ ั งเป็ นสื่อธรรมชาติท่ีใหเ้ ก็บเกี่ยวมาใชป
ร่วมเพาะปลูกดูแล ทังย
้ ระโยชน์ และใชเ้ ลน
่ ไดม
้ ากมาย รวมถึงสื่อที่สาำ คัญอยา่ ง
้ ั งสือไวใ้ ห้เด็กหยิบได้สะดวกตามตอ
เชน
่ หนังสือ ก็ไดจ้ ั ดชั นหน
้ งการ
ความสอดคลอ
ิ อาชีพของครอบครัว
้ งกับวัฒนธรรม รู ปแบบการดาำ รงชีวต
การพึ่งพาตนเองป็ นสิง่ ที่สาำ คัญในปัจจุบัน ที่จะทาำ ให้ตนเองมีความเข้มแข็ง แมจ้ ะอยูใ่ นสภาพสั งคมเช่นไร ก็จะสามารถ
อยูร่ อดได้ และยังสามารถเป็ นกาำ ลังชว่ ยเหลือผูอ
้ ่ืนไดอ
้ ีกดว้ ย
ด้วยการดาำ เนิ นชีวต
ิ ของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เน้นการพึ่งพาตนเองในด้านปัจจัยสี่ การใสใ่ จตอ่ ธรรมชาติ และสิง่
แวดลอ
ิ ที่ลูกไดเ้ ห็น
้ ม รวมถึงการศึกษาธรรมะ และการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ตอ่ สั งคมสว่ นรวม ถือเป็ นแนวทางชีวต
และซึมซั บมาตลอด โดยที่ไมต
้ ารบอกกลา่ วสั ง่ สอนกันมากเกินไป แตเ่ ด็กสามารถสั มผัสได้จริ ง และได้รับ
่ อ
้ งใชก
ประสบการณ์ตรงอันจะเป็ นพื้นฐานการดาำ เนิ นชีวต
ิ ตอ่ ไป
้ ่ -ยา่ ตา-ยาย และญาติพ่ีน้อง รวมถึงเพื่อนๆ และเครื อขา่ ย เชน
การสนับสนุ นจากครอบครัวและคนรอบข้าง ทังปู
่
ครอบครัวบา้ นเรี ยนอื่นๆ เครื อขา่ ยพึ่งพาตนเอง เกษตรกรรมธรรมชาติ บา้ นดิน พลังงานทางเลือก ฯลฯ ลว้ นมีสว่ นให้
ครอบครัวมีความมั่นใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเองมากยิง่ ขึ้น เพราะมีผูค
้ อยใหก
้ ารสนับสนุ น ใหก
้ ารศึกษากับ
้
ทังครอบคร
ั วในหลากหลายด้าน ทาำ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ท่ีกวา้ งขวางขึ้น และกอ่ เกิดเป็ นสั งคมแหง่ การพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน

2. ข้ อ มู ล พื้ นฐานของผู ้ เ รี ยน
ด.ญ. นำาทาง ยศโสภณ เกิดวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ด.ญ. นำาทาง เป็ นเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย สุขภาพแข็งแรง ไมค
่ อ่ ยเจ็บป่วย ชอบเลน
่ อิสระ หรื อทาำ กิจกรรมกลางแจง้
้ ั น สามารถเลน
มากกวา่ อยูใ่ นพื้นที่จาำ กัด ปกติเมื่ออยูบ
่ า้ น จะออกไปเลน
่ นอกตัวบา้ นเกือบตลอดทังว
่ คนเดียวไดน
้ านหาก
อยูก่ ลางแจง้ โดยจะวิง่ เลน
่ เลน
่ ดิน ทราย น้ำา เลน
่ กับสั ตวเ์ ลี้ยงบา้ ง เก็บอะไรในสวนมาเลน
่ บา้ ง ฯลฯ แตถ
่ ้าอยูใ่ นตัวบา้ น
จะตอ
้ งการให้มีคนเลน
่ ด้วยมากกวา่
ชอบพูดคุยกับสั ตวเ์ ลี้ยง หรื อของเลน
่ โดยสมมติพูดเองคนเดียวเป็ นเรื่ องราว หรื อเลา่ เรื่ องให้ผูอ
้ ่ืน หรื อสั ตวเ์ ลี้ยงฟัง และ
บางครัง้ ก็ร้องเพลงให้ฟัง เพลงที่ร้องสว่ นมากจะเป็ นเพลงที่แตง่ ขึ้นเอง ภาษาไทยบา้ ง ภาษาอังกฤษบา้ ง หรื อภาษาสว่ น
ตัวบา้ ง

หากไมไ่ ดอ
้ อกไปเลน
่ กลางแจง้ มักจะอา่ นหนังสือ เลน
่ ตัวตอ่ และปั้นดินตา่ งๆ เป็ นสว่ นมาก ของเลน
่ อื่นๆ ไมค
่ อ่ ยสนใจ
นัก และชอบทาำ กิจกรรมดว้ ยของที่หาไดท
่ เศษวัสดุ กิง่ ไม้ ใบไม้ หิน กระดาษ ฯลฯ นำามาทาำ งานศิลปะ
้ ั ่วไปรอบบา้ น เชน
หรื อประดิษฐ์ของเลน
่ เล็กๆ น้อยๆ กันเอง
ระหวา่ งวันเมื่อพักจากการเลน
่ ก็จะหยิบหนังสือมาใหอ
้ า่ นให้ฟัง และบางครัง้ ก็นั่งอา่ นเองบา้ ง แมจ้ ะอา่ นไมอ่ อก แตก
่ จ็ ะ
เปิ ดดูเงียบๆ ไปเรื่ อยๆ แตล่ ะครัง้ ที่อา่ นหนังสือมักจะอา่ นติดตอ่ กันหลายเลม
่ กอ่ นนอนก็จะเลือกหนังสือมาให้อา่ นให้ฟัง
้
เชน
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ป่ ุน
่ กัน โดยหนังสือที่อา่ นจะมีทังภาษาไทย
มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ชอบคิด เลือก และตัดสินใจที่จะทาำ อะไรเอง ด้วยวิธีการ และรู ปแบบของตนเอง มักทาำ ตัว
เป็ นผู้นำาเวลาเลน
่ กับเด็กๆ ด้วยกัน เสนอกิจกรรม และเชิญชวนให้เพื่อนๆ เลน
่ ด้วย ยังมีนิสัยของเด็กเล็กที่หวงของที่
้ ไปเลน
ถูกใจ ถา้ เพื่อนอยากเลน
่ ของชิ้นที่ยังหวงตอ
้ งใชว้ ธิ ีคอ่ ยๆ คุย และขอดีๆ หรื อชวนวา่ จะนำาของนัน
่ อะไรกันดี ก็จะ
ยอมให้บา้ ง แตถ่ ้าไมใ่ ชข่ องที่ชอบมากๆ หรื อไมเ่ หอ่ แลว้ จะให้เพื่อนๆ เลน
่ ได้เลย
เป็ นเด็กที่มีความอดทนคอ่ นขา้ งสูงในดา้ นร่างกาย เชน
่ เมื่อบาดเจ็บ จะไมร่ ้ องไห้ นอกจากเจ็บหนักมากจริ งๆ และจะ
หยุดร้องเองได้เร็ว แตห
่ ากเป็ นเรื่ องที่ขัดใจจะร้องงา่ ยกวา่ ร้องมากกวา่ แตก
่ จ็ ะหยุด และปรับอารมณ์ได้เร็วพอสมควร
้ ๆ นานนัก จะเปลี่ยนเรื่ องไปทาำ อยา่ งอื่น และอารมณ์ดีข้ึนได้เหมือนเมื่อสั กครู ่ไมไ่ ด้เป็ นอะไร
ไมค
่ อ่ ยจมอยูก
่ ั บเรื่ องนัน
ทางด้านสั งคม มีความสามารถในการเขา้ หาผูอ
่ เมื่อไปเจอเพื่อนใหม่ จะทาำ ความคุ้นเคยได้เร็ว กลา้ พูดกลา้ คุยด้วย
้ ่ืน เชน
้ ั บเด็กและผู้ใหญ่ หรื อเมื่อไปเลน
ทังก
่ ในที่สาธารณะ จะพยายามหาเพื่อนใหมเ่ ลน
่ ด้วย บางครัง้ ก็ชักชวนผู้อ่ืนให้มาเลน
่
ดว้ ย หรื อเขา้ ไปร่วมเลน
่ กับผูอ
้ ่ืนที่เลน
่ กันอยูก
่ อ่ นเอง
มีความสนใจใฝ่รู้ เวลาที่ผูใ้ หญพ
่ ูดคุยกัน ชอบฟัง คิดตาม และซั กถามรายละเอียดเมื่อเป็ นเรื่ องที่ไมร่ ู้ จัก หรื อไมเ่ ขา้ ใจ
เวลาที่สงสั ยอะไรจะถามทันที และมักขอใหค
้ น
้ หาขอ
้ มูลเพื่อใหอ
้ า่ นให้ฟังเพิ่มเติม หรื อหาภาพประกอบใหด
้ ู เพื่อใหอ
้ ธิบาย
ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และยังชอบพูดคุยให้ทุกๆ คนฟัง จะพยายามเลา่ และอธิบายสิง่ ที่ตัวเองพูดถึงอยา่ งละเอียด และจะไม่
้ ั ง หรื อฟังแลว้ หันไปสนใจอยา่ งอื่นโดยไมฟ
พอใจหากผูฟ
้ ั งไมต
่ ั งใจฟ
่ ั งให้จบ หรื อไมต
่ อบโตด
้ ้วย ตอ้ งการที่จะมีคนพร้อม
รับฟัง และพูดคุยดว้ ยตลอดเวลา

3. แนวทางในการจั ดการศึ ก ษา
ระดั บการศึ ก ษาของแผน – กอ
่ นประถมศึกษา
จุ ด มุ่ ง หมายของการจั ดการศึ ก ษา/คุ ณ ลั กษณะที่ พึ ง ประสงค ์
การศึกษาระดับกอ
ิ ประจาำ วัน การเลน
่ นประถมศึกษา (ปฐมวัย) มุง่ ให้เด็กเรี ยนรู ้ ผา่ นชีวต
่ และการปฏิสัมพันธก
์ ั บผู้อ่ืน
้ ้านร่างกาย อารมณ์
เรี ยนรู้ อยา่ งเป็ นธรรมชาติด้วยความสุข ทาำ ให้เกิดการเรี ยนรู้ แบบองคร์ วม และสง่ เสริ มพัฒนาการทังด
จิตใจ สั งคม และสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน โดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้ จะไมม
่ ีการกาำ หนดแบบเรี ยน หรื อ
ตารางตายตัว แตก
่ ิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจ ความถนัด สิง่ แวดลอ
้ ม และพัฒนาการของผู้เรี ยน ผู้จัดการ
่
่
้ ้านข้อมูล
ศึกษามีหน้าทีหลักในการอาำ นวยความสะดวกใหผ
ทังด
้ ูเ้ รี ยนสามารถเขา้ ถึงสิง่ ทีตอ
้ งการเรี ยนรู้ ได้โดยสะดวก
และทรัพยากร สง่ เสริ มความถนัดของผูเ้ รี ยนใหก
้ ้าวหน้ายิ่งขึ้น และชว่ ยปรับสิง่ ที่ยังพร่องให้พัฒนาดีข้ึนไดอ
้ ยา่ งเหมาะสม
โดยมีกรอบคร่าวๆ ดังนี้

•

ด้ า นร่ างกาย
รู้ จักรักษาสุขภาพ และอนามัย
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืนได้
เคลื่อนไหวร่างกายได้อยา่ งคลอ่ งแคลว่
้ ั ดเล็กและมัดใหญ่ ให้พัฒนาไดส
ฝึ กการใชก
้ ลา้ มเนื้ อทังม
้ มวัย และประสานสั มพันธก
์ ัน
พัฒนาการประสานสั มพันธร์ ะหวา่ งมือกับตา

•

ด้ า นอารมณ์
มีความสุข ร่าเริ ง แจม
่ ใส
ึ ของตนเอง สามารถแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย และสถานการณ์
รู้ จักอารมณ์ และความรู้ สก
ึ ที่ดีตอ่ ตนเอง ภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีความรู้ สก
มีเจตคติท่ีดีตอ่ การเรี ยนรู้

•

ด้ า นจิ ต ใจ
มีวน
ิ ั ยในตนเอง ปฏิบัติกิจวัตรได้ด้วยตนเอง
มีความรับผิดชอบในสิง่ ที่ทาำ หรื อได้รับมอบหมายจนสาำ เร็จ

มีความโอบออ
้ มอารี รู้ จักเห็นอกเห็นใจ แบง่ ปัน และชว่ ยเหลือเกื้อกูลผูอ
้ ่ืน
รู้ จักประหยัด ถนอมรักษา และใช้สงิ่ ตา่ งๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รักษาธรรมชาติ และสิง่ แวดลอ
้ ม
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
•

ด้ า นสั งคม
มีโอกาสปฏิสัมพันธก
้ ่ืน และสิง่ แวดลอ
้ มรอบตัว
์ ั บผูอ
สามารถริ เริ่ มสร้างสั มพันธอ์ ั นดีกับผู้อ่ืน ปรับตัวเข้าหาผู้อ่ืนได้
สามารถเลน
่ หรื อทาำ งานร่วมกับผู้อ่ืนได้
้ น
รู้ จักการเป็ นทังผู
้ ำา และผูต
้ าม
เรี ยนรู้ การแก้ปัญหาขอ
้ ขัดแยง้ ตา่ งๆ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมทอ
้ งถิ่นที่อยูอ่ าศั ย

•

ด้ า นสติ ปั ญญา
้ ้า
เรี ยนรู้ สงิ่ ตา่ งๆ รอบตัวผา่ นประสาทสั มผัสทังห
ฝึ กกระบวนการคิดหาคาำ ตอบ และแกป
้ ั ญหาดว้ ยตนเอง
้
ฝึ กทักษะการฟัง และการพูด ทังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
่
่ -ลดของจาำ นวน ทีมากขึ้นจาก 10
เรี ยนรู้ จาำ นวน การเพิม
มีความริ เริ่ มสร้างสรรคก
์ ระบวนการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง

กรอบการจั ดเนื้ อหา/สาระ/ความรู้ (ตาราง 1)
กรอบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู ้ /กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ (ตาราง 1)

ตาราง 1
วิชา/
กลุม
ประสบการณ
่
์
ร่างกาย

องคค
์ วามรู้ /ทักษะ/
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
รู้ จักรักษาสุขภาพ และ
อนามัย

การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ /
กิจกรรมการเรี ยนรู้
เขา้ นอนตามเวลาเป็ นกิจวัตร (20.00-21.00 น.)
ใหด
้ ูแลรักษาความสะอาดของร่างกายดว้ ยตนเองในระดับที่เหมาะสม
เชน
่ ล้างมือ อาบน้ำา แปรงฟัน (พอ่ แมแ่ ปรงซา้ ำ ) ชาำ ระล้าง และเปลี่ยน
เครื่ องแตง่ กาย
เลน
่ กลางแจง้ และออกกาำ ลังกายอยา่ งสมา่ ำ เสมอ
ทาำ ความรู้ จักกับอาหารที่มีประโยชน์ เรี ยนรู้ ท่ีมา และลงมือปฏิบัติการ
ผลิตอาหาร เชน
่ การปลูกขา้ ว ปลูกพืชผัก และผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยง
เป็ ด-ไกเ่ พื่อเก็บไข่ เป็ นตน
้
เรี ยนรู้ ประเภทของอาหารที่มีฤทธิร์ ้ อน-เย็น โดยเฉพาะพืชผัก และผล
ไมท
้ ่ีมีอยูใ่ นบริ เวณบา้ น เพื่อเลือกรับประทานอาหารไดถ
้ ูกกับสภาพ
ร่างกาย และอาการเจ็บป่วย
ฝึ กดูอาการสภาพร่างกายตัวเองในเบื้องตน
้ ได้ โดยสั งเกตจากการขับ
ถา่ ย ชอ
่ งปาก ฯลฯ
้ ้ นฐาน
ศึกษาสมุนไพรที่ชว่ ยรักษาอาการเจ็บป่วยขันพื

ระมัดระวังความปลอดภัย ไมห
่ การปี น
่ ้ามปรามการเลน
่ ที่อาจกอ
่ ให้เกิดอันตรายบางอยา่ ง เชน
่้ ืนได้
้
ของตนเองและผูอ
ป่าย การเลน
ก
บ
สั
ต
ว
เ
ลี
ย
ง
ฯลฯ
แต
ใ
ห
อ
ยู
ใ
นสายตาของผู
ท
่ ั
่ ้ ่
้ ่ีดูแลได้
์
อยา่ งใกลช้ ิด ขจัดสิง่ กีดขวาง หรื อที่จะเป็ นอันตรายตอ่ เด็กให้หา่ งออก
ไป สง่ เสริ มใหเ้ ด็กทดลองตามขีดความสามารถของตนเอง
เคลื่อนไหวร่างกายได้
ทาำ กิจกรรมกลางแจง้ ในบริ เวณบา้ นเป็ นประจาำ ทุกวัน
อยา่ งคลอ่ งแคลว่
ไปวา่ ยน้ำาที่สระวา่ ยน้ำาสั ปดาหล์ ะ 1-2 ครัง้
เลน
่ เครื่ องเลน
่ ที่สนามเด็กเลน
่ สั ปดาหล์ ะ 1-2 ครัง้
้ ั ด กลา้ มเนื้ อมือและ
ฝึ กการใช้กลา้ มเนื้ อทังม
เล็ก และมัดใหญ่ ให้
แขน
พัฒนาได้สมวัย และ
ประสานสั มพันธก
์ ัน

ทาำ สวน
ทาำ งานบา้ น และทาำ อาหาร
ขีดเขียน วาดรู ป ระบายสี
ปั้นดิน ดินน้ำามัน แป้งโดว ์ ดินญี่ป่ ุน ฯลฯ
ทาำ งานประดิษฐ์ และงานหัตถกรรมตา่ งๆ

กลา้ มเนื้ อขา

กิจกรรมปี นป่าย
ขี่จักรยาน
ยา่ ำ ดิน (ทาำ บา้ นดิน)
เดิน-วิง่ เทา้ เปลา่ บนพื้นดิน พื้นทราย

พัฒนาการประสาน
สั มพันธร์ ะหวา่ งมือกับตา

ใชก
้ รรไกร ใช้มีด
ร้อยลูกปัด ร้อยดอกไม้
เย็บผ้า
ถักไหมพรม

อารมณ์

จิตใจ

มีความสุข ร่าเริ ง แจม
่ ใส

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไดพ
้ ั กผอ่ น และออกกาำ ลังกายตาม
้ อ่ สุขภาพกาย
เหมาะสม ทาำ ให้ร่างกายแข็งแรง ไมเ่ จ็บป่วย สง่ ผลทังต
และสุขภาพใจที่ดี

รู้ จักอารมณ์ และความ
(เอกสารแนบ: วิชารู้ จักตัวเอง)
ึ
รู้ สกของตนเอง สามารถ
แสดงออกได้เหมาะสมกับ
วัย และสถานการณ์
ึ ที่ดีตอ่ ตนเอง (เอกสารแนบ: ชมใหม
มีความรู้ สก
้ ีคา่ วา่ ใหส
้ มควร)
ภูมิใจในตนเอง
มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีเจตคติท่ีดีตอ่ การเรี ยนรู้ ใหอ
้ ิสระในการเลน
่ ตัดสินใจเลือกทาำ กิจกรรม และสิง่ ที่ตอ
้ งการเรี ยน
่
รู้ ตามความพร้อมอยา่ งเต็มที
กระตุน
้ ให้ริเริ่ มในสิง่ ที่ไมก
่ ลา้ ลอง หรื อไมใ่ ห้ความสนใจมากอ่ น ให้
ไดล
งมื
อ
กระท
า
เล
น
เรี
ย
นรู
้
้ แกป
้ ั ญหา และคน
้ พบด้วยตนเอง
ำ ่
มีวน
ิ ั ยในตนเอง ปฏิบัติ
ใหท
่ อาบน้ำา แปรงฟัน (พอ่
้ าำ กิจวัตรที่สามารถทาำ ไดด
้ ว้ ยตนเอง เชน
กิจวัตรได้ด้วยตนเอง
แมแ
่ ปรงซา้ ำ ) เข้าห้องน้ำา ชาำ ระลา้ ง แตง่ ตัว รับประทานอาหาร เติมน้ำา
ดื่ม เก็บของเลน
่ เก็บหนังสือ
มีความรับผิดชอบในสิง่ ที่ เก็บของเข้าที่เมื่อใช้หรื อเลน
่ เสร็จแลว้ ชว่ ยงานบา้ นที่สามารถทาำ ได้
ทาำ หรื อได้รับมอบหมาย เชน
่ ล้างจาน ทาำ อาหาร กวาดบา้ น ล้างห้องน้ำา ปลูกต้นไม้ ตัดหญา้
จนสาำ เร็จ
คลุมแปลงผัก ฯลฯ
มีความโอบออ
้ ลว้ หรื อมีมากเกินไป แบง่ ปัน
้ มอารี รู้ จัก เลือกสิง่ ของ ของเลน
่ หนังสือ ที่ไมใ่ ชแ
่
เห็นอกเห็นใจ แบง่ ปัน
ไปใหผ
ู
อ
ื
น
อย
า
งสม
า
เสมอ
หรื
อ
จ
ด
หาให
โ้ ดยเฉพาะในบางโอกาสที่มีผู้
ั
้ ้
่
่ำ
และชว่ ยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน ตอ้ งการและจาำ เป็ นมาก เชน
่ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ตา่ งๆ มีผู้ประสบภัย
หรื อเครื่ องกันหนาวสาำ หรับผูข้ าดแคลนในพื้นที่ท่ีหนาวจัด และเดิน
ทางเข้าชว่ ยเหลือเมื่อสามารถทาำ ได้ เป็ นต้น
รู้ จักประหยัด ถนอมรักษา ซอ
่ มแซมเสื้อผ้า รองเทา้ ของใช้ท่ีเสียหายเพื่อใหใ้ ช้ตอ่ ได้
และใชส
้ งิ่ ตา่ งๆ ใหเ้ กิด
จัดแยกขยะ ของเหลือใช้ท่ยี ั งอาจใชไ้ ด้ มาทาำ ความสะอาด และเก็บ
ประโยชน์สูงสุด
ของไวน
้ ำากลับมาใช้ใหม่ หรื อดัดแปลงใหม่
รักษาธรรมชาติ และสิง่
แวดลอ
้ ม

ปลูกฝังให้รู้คุณคา่ ของทรัพยากรตา่ งๆ
ปลูกต้นไม้

เพาะพันธุ ไ์ ม้
ทาำ ปุ๋ยหมัก
ทาำ น้ำาหมักชีวภาพ

เก็บขยะ

แยกประเภทขยะ
จัดการขยะ

พัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม

ขยะเศษอาหารทาำ ปุ๋ยหมัก
จัดเก็บขยะที่นำากลับมาใชไ้ ด้

สร้างจิตสาำ นึ กที่ดีตอ่ ตนเอง ผูอ
้ ่ืน และสั งคม
ึ ของผูอ
พัฒนาความเขา้ ใจความรู้ สก
้ ่ืน รับฟังความคิดเห็นผูอ
้ ่ืน และ
รู้ จักการรอคอย
รู้ จักกลา่ วคาำ ขอบคุณ ขอโทษ และรู้ จักให้อภัย

สั งคม

มีโอกาสปฏิสัมพันธก
์ ั บผู้

เลน
่ กับสั ตวเ์ ลี้ยงเป็ นประจาำ ไปบา้ นปู่-ยา่ สั ปดาหล์ ะ 3 วัน และไปเลน
่

อื่น และสิง่ แวดลอ
้ มรอบ
ตัว

กับลูกพี่ลูกน้องวัยเดียวกันสั ปดาหล์ ะ 1-2 ครัง้
พบปะกลุม
่ ครอบครัวบา้ นเรี ยนตามโอกาส
ร่วมเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนกับกลุม
่ เครื อขา่ ยที่เกี่ยวข้อง

รับอาสาสมัคร และผู้เข้าอบรม มาร่วมเรี ยนรู้ ท่ีบา้ น
สามารถริ เริ่ มสร้างสั มพันธ์ เปิ ดโอกาสใหเ้ ด็กได้เข้าทาำ ความรู้ จักกับบุคคลที่พบเจอใหมด
่ ้วย
่้ ืน
อันดีกับผูอ
ตนเอง
สามารถเลน
่ หรื อทาำ งาน เลน
่ อิสระกับเพื่อน
่
ร่วมกับผู้อืนได้
ทาำ กิจกรรมร่วมกับกลุม
่ ตา่ งๆ ที่เข้าไปศึกษา
ทาำ กิจกรรมร่วมกับอาสาสมัคร หรื อผู้เข้าอบรม ที่มาร่วมเรี ยนรู้ ท่ีบา้ น
้ ้นำา และผู้ เรี ยนรู้ ท่ีจะริ เริ่ ม และชั กชวนให้ผูอ
รู้ จักการเป็ นทังผู
้ ่ืนเห็นด้วย หรื อปฏิบัติตาม และ
ตาม
เรี ยนรู้ ท่ีจะรับฟังขอ
้ เสนอ ความตอ
้ งการของผูอ
้ ่ืน และเลือกปฏิบัติ
ตาม ตามความเหมาะสม
เรี ยนรู้ การแก้ปัญหาขอ
่ เมื่อปัญหาขณะเลน
้ ขัด เรี ยนรู้ ท่ีจะแก้ปัญหา ขอ
้ ขัดแยง้ ดว้ ยตนเอง เชน
่
แยง้ ตา่ งๆ
กับเพื่อน โดยผูใ้ หญไ่ มต
อ
งแทรกแซง
่ ้
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมทอ
่ งานเทศกาล
้ ง เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อเรี ยนรู้ วัฒนธรรม เชน
่
่
ถินทีอยูอ่ าศั ย
วันสาำ คัญตา่ งๆ
สติปัญญา

เรี ยนรู้ สงิ่ ตา่ งๆ รอบตัว
้ ้า
ผา่ นประสาทสั มผัสทังห
ฝึ กกระบวนการคิดหาคาำ
ตอบ และแกป
้ ั ญหาดว้ ย
ตนเอง

ทาำ ความรู้ จัก และเรี ยนรู้ สงิ่ ตา่ งๆ ดว้ ยการมอง ฟัง สั มผัส ชิมรส และ
ดมกลิ่น

สอบถามปัญหา
ึ /ความคิดของลูก
บอกความรู้ สก
แลว้ ลูกทาำ อยา่ งไร
ถามให้คิดวิธีแก้ปัญหา/มีทางอื่นอีกหรื อไม่
้
ถา้ มีปัญหากับคนอื่นก็ให้ลองคิดวา่ ทาำ ไมอีกฝ่ายถึงทาำ เชน
่ นัน
ลองเสนอทางเลือกอื่นๆ เป็ นแนวทางวา่ จะมีวธิ ีจัดการที่ดี
กวา่ นี้ ได้ยังไงหากเกิดขึ้นอีก
ฝึ กทักษะการฟัง และการ ภาษาไทย
อา่ นหนังสือให้ฟังแลว้ ใหต
้ อบคาำ ถามที่เกี่ยวขอ
้ ง
้
พูด ทังภาษาไทย
และ
เปิ ดโอกาส และรับฟังเรื่ องราว ประสบการณ์
ภาษาอังกฤษ
หรื อเรื่ องเลา่ ของเด็ก
•
•
•
•
•
•

ภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษด้วย วันละอยา่ งน้อย 1
รอบ (ระยะเวลาแลว้ แตเ่ รื่ องราวที่พูดคุย)
ให้ฟังเพลง หรื อนิ ทานจากเทปเสียงเจา้ ของภาษา
อา่ นหนังสือให้ฟังแลว้ ใหต
้ อบคาำ ถามที่เกี่ยวขอ
้ ง

่ เรี ยนรู้ จาำ นวน การเพิม
่
ลดของจาำ นวน ทีมากขึ้น
จาก 10

เรี ยนรู้ ผา่ นชีวต
ิ ประจาำ วัน และการเลน
่ เพื่อให้ได้มองเห็น และสั มผัส
้
่
จาำ นวนไดจ้ ริ ง เชน
น
บชิ
น
สิ
ง
ของ
ตวงอาหาร
คิดเงิน ฯลฯ
่ ั

มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์
กระบวนการเรี ยนรู้ ดว้ ย
ตนเอง

ปลอ่ ยให้ได้ริเริ่ มหาวิธีการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ไมบ
่ อก หรื อสอนกอ
่ น
่
แตใ่ ชก
ารแนะน
า
เพิ
ม
เติ
ม
ต
อ
ยอดให
ใ
นภายหล
ง
ั
้
่
้
ำ

แนวทางการวั ดและประเมิ น ผล
•

โดยผู้จัดการศึกษา

1. บันทึกการเจริ ญเติบโตของเด็กอยา่ งตอ่ เนื่ องสมา่ ำ เสมอ
2. ติดตามประเมินพัฒนาการทุกด้านของเด็ก โดยการสั งเกต และบันทึกพัฒนาการตามชว่ งอายุ
3. ใชว้ ธิ ีการประเมินที่หลากหลาย ครอบคลุม เชน
่ สั งเกตพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมตา่ งๆ และกิจวัตรประจาำ วัน
สั มภาษณ์ผูท
้ ่ีทาำ กิจกรรมร่วมกับเด็ก หรื อจัดบททดสอบที่เหมาะสมกับบางกิจกรรม
4. เฝ้าระวังปัญหาพัฒนาการที่ตอ
้ งปรับปรุ งแก้ไข ลา่ ช้า หรื อความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นกับเด็ก
5. นำาผลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรมตอ่ ๆ ไป เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความถนัด
ความสนใจ และความสามารถในการเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งพัฒนาการที่ยังดอ
้ ยใหไ้ ดร้ ั บการพัฒนาอยา่ งเหมาะสม
•

โดยคณะกรรมการ
ทาำ การวัดและประเมินผลปี ละ 1 ครัง้

แบบประเมิ น พั ฒนาการของเด็ ก วั ย 4 ปี
่ -ลด ตามกิจกรรมที่จัดจริ ง)
(อาจมีการปรับเปลี่ยน เพิม
มากที่สุด
้
ก. ความตังใจ
1.
2.
3.
4.

้ ั งนิ ทาน และทาำ กิจกรรมได้
ตังใจฟ
้ ั งคาำ สั ง่ งา่ ยๆ และทาำ ตามได้
ตังใจฟ
้ ใหผ
เลา่ นิ ทานสั นๆ
้ ูอ
้ ่ืนฟังได้
มีชว่ งความสนใจยาวขึ้น

ข. การปรับตัวทางสั งคม
สนทนากับเด็กอื่นๆ ได้
สนทนากับผูใ้ หญไ่ ด้
เลน
่ กับเพื่อนๆ ได้
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมประจาำ วัน
แลกเปลี่ยน และแบง่ ปันของเลน
่ ของใช้
เก็บอุปกรณ์ และของเลน
ของใช
้หลังจากใชแ
้ ลว้
่
ดูแลของใช้สว่ นตัว
เคารพในทรัพยส์ มบัติของผูอ
้ ่ืน
ค. การเคลื่อนไหว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- การเคลื่อนไหวกลา้ มเนื้ อใหญ่
1. ยืนขาเดียวได้
2. เดินบนแผน
่ ไมไ้ ด้
3. ปี นบันไดงูโดยสลับขาได้

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไมเ่ คย

4. ปี นเครื่ องเลน
่ ยิมได้
5. เขยง่ ก้าวกระโดดได้
6. ขับรถ 3 ลอ
้ ได้
7. ขวา้ ง จับ และกระดอนลูกบอลได้
้
้
8. จัดไมบ
ั งและทางนอนได
้ ล็อกทังทางต
้
่
9. สร้างสิงตา่ งๆ โดยใช้บล็อกได้
10. ร่วมเลน
่ กลางแจง้ กับเพื่อน
- การเคลื่อนไหวกลา้ มเนื้ อเล็ก
1. ปั้นดินเหนี ยวได้
2. ตอ่ ภาพตัดตอ่ ได้
3. สร้างรู ปทรงตา่ งๆ บนกระดานตะปูได้
4. ตัดกระดาษ และประดิษฐ์ภาพได้
5. มีสว่ นร่วมในการเลน
่ ด้วยนิ้ วมือ
6. รับประทานอาหารโดยใชช้ อ
้ นสอ้ มเองได้
7. จับแก้วน้ำาด้วยมือข้างเดียว
8. แขวนเสื้อผา้ บนที่แขวนได้
9. เข้าห้องน้ำาได้เอง
10. หัดติดกระดุม ติดซิป ผูกเชือกรองเทา้
ง. ความจาำ และการเห็นความแตกตา่ ง
1. ใช้ทักษะตา่ งๆ ในการแยกประเภทการเห็น การ
ได้ยิน การชิมรส การสั มผัส การดมกลิ่น
2. แยกความแตกตา่ งของขนาด และรู ปร่างสิง่ ของที่
เห็นด้วยตา เชน
่ สิง่ ของที่มีขนาดใหญ่-เล็ก ยาวสั น้ สี่เหลี่ยม-วงกลม
3. แยกสิง่ ของโดยน้ำาหนัก เชน
่ หนัก-เบา
4. แยกสิง่ ของโดยความสูงได้ เชน
่ สูง-เตี้ย
5. บอกสีหลักได้ เชน
่ น้ำาเงิน แดง เหลือง
6. บอกความเหมือนไมเ่ หมือนได้
7. บอกความสั มพันธร์ ะหวา่ งเสียง ระยะทาง น้ำา
หนัก และเวลาได้
จ. การเขา้ ใจสั ญลักษณ์ และการเลียนแบบ
1. จดจาำ ความเหมือน และความแตกตา่ งในภาพได้
2. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับบทบาทตา่ งๆ
3. แสดงบทบาทอาชีพตา่ งๆ
4. มีสว่ นร่วมในการแสดงนิ ทานงา่ ยๆ
5. ใช้หุน
่ เชิดในการเลน
่ ละครโดยคิดบทเอาเอง
่
6. แยกระหวา่ งสิงเป็ นจริ ง และไมเ่ ป็ นจริ งได้
7. วาดภาพเพื่อแสดงเหตุการณ์
8. เลา่ ประสบการณ์
9. วาดภาพของสิง่ ที่จัดไวใ้ ห้
10. วาดภาพกอ
่ นจัดลาำ ดับสิง่ ของ
ฉ. การแสดงออกอยา่ งสร้างสรรค์

ใช้ตุก
๊ ตาแทนคนจริ งๆ
ทอ่ งบทร้อยกรอง และทาำ ทา่ ประกอบ
ร้องเพลงตามลาำ พัง
ร้องเพลงกับกลุม
่
ใช้เครื่ องดนตรี หรื อเครื่ องประกอบจังหวะ
เลน
่ กับคาำ ใหมๆ่
ตรวจสอบผลงานของเด็กจากการเปรี ยบเทียบ
อธิบาย แนะนำา เพื่อให้เด็กปรับปรุ งงาน
8. นับสิง่ ของตามลาำ ดับตัวเลขจนถึง 5
9. ใช้สงิ่ ของแทนจาำ นวน 1-10
10. รู้ จักลักษณะของเงินตรา
11. เปรี ยบเทียบระยะทาง ยาว-สั น้ สูง-ตา่ ำ กับ วัตถุ
ตา่ งๆ เชน
่ ไม้ ฯลฯ
12. เปรี ยบเทียบขนาดตา่ งๆ กัน เชน
่ สูง-ตา่ ำ อว้ นผอม
13. เปรี ยบเทียบปริ มาตรในภาชนะตา่ งๆ โดยการ
เปรี ยบเทียบจากการใชส
้ ายตา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ช. ภาษา
ใช้คาำ แสดงตาำ แหน่งงา่ ยๆ
ใช้คาำ แสดงอาการ
ใช้ประโยคที่สมบูรณ์
ใช้คาำ สรรพนามแทนตัวเอง
ใช้ภาษาเพื่อจุดมุง่ หมายอยา่ งใดอยา่ งหนึ่ งโดย
เฉพาะ
6. ทาำ ตามตารางประจาำ วัน
1.
2.
3.
4.
5.

การรายงานการวั ดและประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ของผู้ เ รี ยน
ผู้จัดการศึกษารายงานตอ่ สาำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษากระบี่ ปี ละ 1 ครัง้

4. อื่ นๆ
การด ำ า เนิ นงานตามหลั กสู ตร
•

ก ำ า หนดรายการเนื้ อหาประเด็ น การเรี ยนรู ้ ย่ อ ย
้ ๆ ครอบครัวมีความสนใจเรื่ องอะไร
การกาำ หนดเนื้ อหาการเรี ยนรู้ ยอ่ ย จะเป็ นไปตามจังหวะเวลาตามแตข่ ณะนัน
มีกิจกรรมอะไร กาำ ลังดาำ เนิ นการเรื่ องใด ฯลฯ เมื่อเราสามารถนำาพาให้ทุกอยา่ งเชื่อมโยงถึงกันได้ การเรี ยนรู้ ใน
เรื่ องเดียวก็สามารถเกี่ยวเนื่ องถึงหลากหลายกลุม
่ ประสบการณ์ได้ จึงไมจ่ าำ เป็ นตอ
้ งกาำ หนดกิจกรรม หรื อเนื้ อหา
ปลีกยอ่ ยที่ตายตัว

•

การเก็ บ ร่ องรอยการเรี ยนรู้
้ ๆ เชน
จะจัดเก็บดว้ ยวิธีการที่หลากหลายตามแตค
่ งานศิลปะ และงานประดิษฐ์ จะ
่ วามเหมาะสมกับการเรี ยนรู้ นัน

เก็บเป็ นชิ้นงานสาำ เร็จ และ/หรื อภาพถา่ ย, การพูดคุย เลา่ เรื่ อง เลา่ นิ ทาน จะเก็บเป็ นวิดิโอ และ/หรื อขอ
้ เขียนเลา่
เรื่ อง, พัฒนาการทางดา้ นร่างกาย ใชก
้ ารบันทึกในตาราง, การเขียน การทาำ แบบฝึ กหัดเสริ ม ใชก
้ ารเก็บรวบรวม
้ ๆ เป็ นตน
สมุด หรื อหนังสืองานนัน
้ ซึ่งโดยปกติสว่ นมาก ครอบครัวได้มีการเขียนบันทึก และเก็บภาพถา่ ย
กิจกรรมตา่ งๆ ไวอ้ ยา่ งสมา่ ำ เสมออยูแ่ ลว้ จึงสะดวกในการที่จะรวบรวมออกมาในภายหลัง
•

การสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ ในกิ จ กรรมย ่ อ ย
สรุ ปผลทา้ ยบันทึกแตล่ ะกิจกรรม

•

การสรุ ปผลการพั ฒนา
เปรี ยบเทียบพัฒนาการของตัวเด็กเองวา่ แตล่ ะชว่ งมีการพัฒนาไปอยา่ งไร เหมาะสมตามวัยหรื อไม่ ความสามารถ
และผลงานมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอยา่ งไร เป็ นตน
้

บทบาทของพ่ อ แม่
พอ่ แมม
่ ีหน้าที่หลักในการใหค
้ วามรัก ความอบอุน
่ และความเข้าใจ เพื่อกอ่ ร่างสร้างพื้นฐานนิ สัยที่ดีงาม เป็ นผู้รับฟัง และ
้ นผู้เก็บร่องรอยการเรี ยนรู้ รวบรวม บันทึก และจัด
สนับสนุ นความสนใจของผูเ้ รี ยนใหไ้ ด้ดาำ เนิ นไปอยา่ งเหมาะสม ทังเป็
ทาำ ผลงานการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน
พอ่ แมจ่ ะเป็ นผู้อาำ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ให้ผู้เรี ยนสามารถเข้าถึงข้อมูล แหลง่ เรี ยนรู้ ความรู้
้ ๆ
ึ ษาสิง่ นัน
ใหมๆ่ ไดต
้ ามตอ
้ งการ และจัดหา หรื อจัดทาำ อุ ปกรณ์ในการเรี ยนรู้ ท่ีจาำ เป็ น เพื่อสนับสนุ นใหผ
้ ูเ้ รี ยนไดศ
้ ก
อยา่ งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะไมบ
่ อกหรื อสอนมากเกินความจาำ เป็ น เพื่อเปิ ดโอกาสใหผ
้ ูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ทดลอง
คิดคน
้ แก้ปัญหา และคน
้ พบความรู้ ด้วยตนเอง
บทบาทของผู้ เ รี ยน
เป็ นผูเ้ สนอกิจกรรม หรื อความตอ
้ งการในการเรี ยนรู ้ ที่ไมส
่ ามารถทาำ ดว้ ยตนเองผูเ้ ดียวได้ เพื่อใหค
้ รอบครัวพิจารณา
จัดการร่วมกัน รวมถึงนำาเสนอผลงานของตนเองเมื่อมีผู้ซักถาม และถา่ ยทอดความรู้ ท่ีมีให้กับผู้อ่ืนตอ่ ไปได้
การสนั บสนุ นของเขตพื้ นที่
ชว่ ยสนับสนุ น และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครอบครัวในการจัดทาำ แผนการศึกษา รายงานผลการศึกษา และ
เอกสารตา่ งๆ ใหเ้ ป็ นไปอยา่ งมีประสิทธิภาพ และดูแลสง่ เสริ มใหค
้ รอบครัวไดร้ ั บความชว่ ยเหลือทางดา้ นวิชาการตาม
้ ร้ ั บสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาำ หนด
ความเหมาะสม รวมทังได
ที่ ตั ง้ สถานที่ ซึ่ งใช้ จั ดการศึ ก ษา
บา้ นเลขที่ 265 หมู่ 5 ตาำ บล ทับปริ ก อาำ เภอ เมือง จังหวัด กระบี่
….................

