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คำนำ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มี
เจตนารมณใหประชาชนมีความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา
โดยใหความสำคัญอยางมากกับความมีอิสระในการเลือกรับการ
ศึกษาไดทกุ รูปแบบของประชาชน และมุง ใหการศึกษาทางเลือกได
รับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ ซึ่งเปนหลักการ
เดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และเปนหลักการสำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ทีก่ ำหนดใหองคกรทางสังคมตางๆ
มีสว นรวมจัดการศึกษา ซึง่ ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. 2547 เพือ่ เปนทางเลือกในการจัดการศึกษาสำหรับครอบครัว
และเพือ่ สงเสริมใหครอบครัวไดมสี ว นชวยจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การเปดโอกาสใหครอบครัวมีสว นรวมจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พรอมทัง้ ใหสทิ ธิประโยชนแกผจู ดั การศึกษา นับวามีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาและสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาเปน
อยางมาก โดยในชวงระยะเวลาทีผ่ า นมาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก แมวา จะกาวไปอยางชาๆ แตก็
มัน่ คง หลายปญหาไดมกี ารคลีค่ ลายไปมาก อยางไรก็ตามเพือ่ ให
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวกาวหนาไปดวยดีตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาจึงดำเนินการการติดตามประเมินผลสภาพ
ปจจุบนั และปญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพือ่ จัดทำขอเสนอ
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทัง้ ในสวนของครอบครัว
ทีจ่ ดั การศึกษา หนวยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบ และองคกรเครือขาย
สำนั ก งานเลขาธิการสภาการศึ กษาขอขอบคุ ณ สมาคม
บานเรียนไทยทีไ่ ดรว มจัดการประชุมระดมความคิด และขอขอบคุณ
ผูท รงคุณวุฒทิ กุ ๆ ทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัวบานเรียน และผูท เี่ กีย่ วของ
ทุกฝายทีช่ ว ยใหรายงานฉบับนีส้ ำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
เปนอยางดียงิ่ และหวังวารายงานฉบับนีจ้ ะเปนประโยชนตอ การพัฒนา
นโยบายและการสรางความรู ความเขาใจทีด่ รี ว มกันระหวางภาคีตา งๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษาบานเรียน

(รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ)
เลขาธิการสภาการศึกษา

[1]

บทสรุปสำหรับผูบ ริหาร
การติดตามประเมินผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว มีวัตถุประสงค เพื่อติดตามประเมินผลสภาพปจจุบัน
แนวโนม และปญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และเพือ่ จัดทำ
ขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผลจากการ
ติดตามประเมินผลพอสรุปไดดงั นี้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนสวนหนึง่ ของการจัดการ
ศึกษาตามมาตรา 12 ทีน่ บั เปนทางออกของระบบการศึกษาไทยที่
ไดสะทอนสิ่งที่ดีออกมาใหเปนที่รูเห็นของสังคม และเปนแนวทาง
การแกปญ
 หาใหมๆ ทีแ่ ตกตางไปจากเดิม โดยในชวงระยะเวลาที่
ผานมาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก แมวา จะกาวไปอยางชาๆ แตกม็ นั่ คง โดยมีตน แบบการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวเกิดขึน้ และบางครอบครัวก็ประสบความ
สำเร็จเปนอยางดี ซึ่งปจจุบันมีครอบครัวที่กำลังจัดการศึกษา 97
ครอบครัว เด็กจำนวน 123 คน กำลังศึกษาอยูใ นชวงชัน้ ที่ 1 มาก
ทีส่ ดุ รองลงมา ไดแก ชวงชัน้ ที่ 2 และมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ จากป 2549
ทีม่ เี พียง 39 ครอบครัว ผูเ รียน 47 คน ใน 23 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เพิม่ ขึน้ เปน 105 ครอบครัว ผูเ รียน 123 คน ใน 38 เขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาในป 2551 นอกจากนีย้ งั มีครอบครัวจำนวนหนึง่ ทีไ่ ดนำบุตร
ไปจดทะเบียนไวกับโรงเรียนที่มีปรัชญาการศึกษาตรงกัน แลวขอ
จัดการเรียนการสอนเองอีกดวย

[2]
สำหรับสภาพการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ดานตางๆ มีดงั นี้
การขออนุญาตจัดการศึกษา ป จ จุ บั น ครอบครั ว ที่ ข อ
อนุญาตจัดการศึกษามีขั้นตอนดำเนินการทั้งที่อยูในระดับการ
ปรึกษาหารือกอนการขออนุญาต อยูระหวางการขออนุญาต และ
ไดรบั การอนุญาต ใหจดั การศึกษาเรียบรอยแลว ครอบครัวสวนใหญ
เคยยืน่ ขออนุญาตจัดการศึกษาและไดรบั อนุมตั ใิ หจดั การศึกษาแลว
โดยมีครอบครัวรอยละ 8.82 ทีย่ งั ไมไดรบั อนุญาตใหจดั การศึกษา
และครอบครัวรอยละ 47.06 ยังมีปญ
 หาอุปสรรคในการขออนุญาต
จัดการศึกษา
การจัดทำแผนการจัดการศึกษา มีการดำเนินงาน 2
ลักษณะคือ ครอบครัวเปนผูจัดทำแผนแตเพียงฝายเดียว และ
ครอบครัวมีผูแนะนำในการจัดทำแผนหรือจัดทำรวมกับเขตพื้นที่
การศึกษา/ศึกษานิเทศก ซึง่ สวนใหญครอบครัวจะเปนผูจ ดั ทำแผน
การจัดการศึกษาเองทัง้ หมด อยางไรก็ตาม ครอบครัวสวนใหญยงั
ไมมีความรูและยังขาดประสบการณในการเขียนแผนการจัดการ
ศึกษา รวมทั้งยังขาดความรูความเขาใจในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้บางครอบครัวตองการใหมีความยืดหยุนใน
การจัดทำแผน โดยสามารถนำเอาวิถชี วี ติ หลักศาสนา หรือความ
ตองการของครอบครัวมาเปนกรอบในการจัดทำแผนที่มีลักษณะ
เปนภาพรวมมากกวา 8 กลุม สาระ
การจัดการเรียนการสอน ครอบครัวจัดการศึกษาตาม
ปรัชญาแนวคิด ความถนัดความสนใจและความพรอมในการเรียน

[3]
รูข องลูกเปนหลัก ภาพการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวแตละ
บานจึงแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนของครอบครัวไดทำให
เด็กเรียนรูไ ดจริงและเรียนรูไ ดดี เพราะพอแมยอ มรักลูก ปรารถนา
ใหลกู ดีและเกง จึงทุม เทการสอนอยางเต็มทีต่ ามความตองการของ
เด็ก ทำใหเรียนอยางมีความสุข และจัดการเรียนรูไดทุกเวลาทุก
สถานที่ สวนผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูตางๆ
ไดรับคำแนะนำตลอดเวลา ไดเรียนในสิ่งที่ชอบ สนใจและเรียนรู
ดวยความเขาใจ ไดฝกปฏิบัติจริงตามความถนัด ไมถูกบังคับ
อยางไรก็ตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสวนหนึง่ เห็นวา การจัดการศึกษา
ของครอบครัวทำใหเด็กเรียนไมครบ 8 กลุมสาระและบางคน
อาจดอยในการเขารวมสังคม
เมือ่ เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในโรงเรียน เขตพืน้ ที่
การศึกษาสวนใหญ เห็นวา การเรียนรูข องเด็กบานเรียนไมไดดไี ป
กวาการเรียนรูในโรงเรียน ขณะที่เขตพื้นที่การศึกษา (26.92%)
ครอบครัวและผูเ รียนสวนใหญเห็นวา การเรียนรูข องบานเรียนดีกวา
ในโรงเรียน โดยเห็นวามีความรูพอๆ กับเพื่อนที่เรียนในโรงเรียน
ระดับเดียวกัน
การจัดกิจกรรมของครอบครัวไมไดกดดันเด็ก แตกลับเปน
ที่สนใจของเด็กเพราะไดมีสวนรวมคิดกิจกรรมและมีอิสระในการ
เรียนการสอน ไดเรียนตามความตองการ ความถนัด ความสนใจ ไม
ถูกจำกัดดวยเวลาและสถานที่
ระเบี ย บวิ นั ย และทั ก ษะทางสั ง คม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ครอบครัวและผูเรียนสวนใหญตางเห็นวา เด็กบานเรียนไมไดขาด

[4]
ระเบียบวินัยและทักษะทางสังคม ขณะที่ผูเรียนก็เขากับเพื่อนๆ
ที่โรงเรียนไดและเห็นวาไมจำเปนตองมีเพื่อนที่อยูในโรงเรียนและ
วัยเดียวกันเทานัน้ เพือ่ นมีอยูท กุ ทีใ่ นโลก ขณะทีก่ ารมีเพือ่ นตางวัย
กลับเปนขอดีทไี่ ดเรียนรูจ ากเพือ่ นทีอ่ ายุมากกวา ทัง้ ความคิด ความ
รูส กึ วิสยั ทัศน การทำงาน และประสบการณ
การเข า ร ว มกิ จ กรรมกั บ โรงเรี ย น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(61.54%) ไดสง เสริมใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน เชน
การเขาคายลูกเสือ เนตรนารี กีฬาสี การใชหอ งสมุด ขณะทีผ่ เู รียน
(22.73%) ไดเขารวมกิจกรรมการทดสอบระดับชาติที่เขตพื้นที่
การศึกษาจัด
ฐานะของครอบครัว เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (65.38%) เห็นวา
ครอบครัวจำเปนตองมีฐานะดี ขณะทีค่ รอบครัวและผูเ รียนสวนใหญ
เห็นวา ไมจำเปนตองมีฐานะดี อยางไรก็ตาม ครอบครัวสวนหนึง่ เห็น
วาจำเปนตองมีฐานะดี
นอกจากนีค้ รอบครัวสวนหนึง่ ยังเห็นวา ครอบครัวควรสราง
นวัตกรรมการเรียนรูดวยแนวทางที่หลากหลายบนพื้นฐานการ
พึง่ พาตนเองใหมากทีส่ ดุ และจัดใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นวิธกี าร
และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ดี ที่ ค น พบไปยั ง เครื อ ข า ยครอบครั ว
สถานศึกษา และชุมชนทีอ่ ยูใ กลเคียง โดยไมควรใหความสำคัญกับ
การแขงขันทางวิชาการซึ่งจะนำเด็กไปสูการแขงขันตอไปมากนัก
ขณะที่ครอบครัวอีกสวนหนึ่ง เห็นวา เขตพื้นที่การศึกษาควรจัด
ใหมีการเรียนรวมของเด็กบานเรียนกับโรงเรียนในวิชาที่มีความ
เฉพาะดาน และแจงการแขงขันตางๆ ถึงครอบครัวโดยตรง

[5]
การวัดและประเมินผล ครอบครัวตองดำเนินการประเมินผล
ผูเรียนเอง และสงผลการประเมินใหเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
เพื่อนำผลการประเมินมาตรวจสอบความเชื่อถือไดโดยเขตพื้นที่
การศึกษาไดสง เสริมการดำเนินงานวัดและประเมินผลของครอบครัว
ในหลายรูปแบบ โดยจัดทำเครื่องมือติดตามนิเทศแผนการจัด
การศึกษาของครอบครัว โดยอิง 8 กลุม สาระ สงเสริมใหศกึ ษานิเทศก
ออกนิเทศและประเมินผล ดวยการเยีย่ มบาน สังเกตและสัมภาษณ
ผู ป กครองและเด็ ก ซึ่ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาร อ ยละ 80 ขึ้ น ไป
เห็ น ด ว ยกั บ การวั ด และประเมิ น ผลใน 8 กลุ ม สาระ การอ า น
การคิดวิเคราะห และการเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามคูมือฉบับใหม สวนครอบครัวมีทั้งที่
เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการประเมินผลทัง้ 4 ดานดังกลาว แต
ไมเห็นดวยมากกวา
ทัง้ นีเ้ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสวนใหญไมมปี ญ
 หาอุปสรรคในการ
วัดประเมินผล แตเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (42.31%) ยังมีปญ
 หาอุปสรรค
ในการวัดและประเมินใน 8 กลุมสาระ ซึ่งเขตพื้นที่และครอบครัว
ตองรวมมือกันอยางใกลชิดและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
นอกจากนีย้ งั ไดนำเสนอภาพการวัดและประเมินผลผูเ รียนบานเรียน
ทีช่ ดั เจน ซึง่ มีการทำอยางเปนระบบเปนกระบวนการ ทีน่ า สนใจคือ
ทัศนคติมมุ มองของผูป ระเมิน และวิธกี ารประเมินทีด่ ที สี่ ดุ จะตองใช
วิธกี ารประเมินทีห่ ลากหลายรูปแบบแตจะตองสอดคลองกับวิธกี าร
เรียนรูข องผูเ รียน ผลการวัดและประเมินผลผูเ รียนทีผ่ า นมาพบวา
เด็กมีความสุขและสามารถทำขอสอบได สามารถผานการเรียนใน
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แตละชวงชัน้ ไปไดอยางดีมาก นาชืน่ ชม
อยางไรก็ตาม การประเมินผลตามรูปแบบที่ สพฐ. กำหนด
ก็ยงั ไมสอดคลองกับความเปนจริงในการเรียนรูข องครอบครัวเทาที่
ควร ซึง่ ทีจ่ ดั การศึกษาโดยนำเอาชีวติ เปนหลัก และจัดประสบการณ
การเรียนรูรวมกันทั้งพอแมลูก จึงเปนการเรียนรูไปพรอมกับการ
เผชิญปญหาแลวมีขอ สรุปในขณะนัน้ ซึง่ ตางจากการศึกษาในระบบ
โรงเรียน จึงทำใหการวัดประเมินผลตามที่กำหนดยังทำไดคอน
ขางยาก
การเขาเรียนรวมในโรงเรียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสวนใหญ
ยั ง ไม มี เ ด็ ก บ า นเรี ย นเข า เรี ย นร ว มในโรงเรี ย น ส ว นครอบครั ว
(64.71%) และผูเรียน (36.36%) มีเด็กเขาเรียนรวม/ศึกษาตอใน
โรงเรียน ซึง่ ยังมีปญ
 หาอุปสรรคอยูบ า งในการกลับเขาศึกษาตอ
การสำเร็จการศึกษา ครอบครัว (23.53%) และผูเรียน
(22.73%) ยังมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับหลักฐานการศึกษาของ
ผูเรียน แตในกรณีที่เด็กบานเรียนสำเร็จการศึกษาและมีงานทำ
แลวยังไมเคยมีปญ
 หาในการสมัครงาน
การพัฒนาบุคลากร เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสวนใหญเห็นวา
มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรมากขึ้ น นอกจากนี้ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และครอบครัวยังมีความเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
มากขึน้ ดวย
ประโยชนที่ไดรับ เขตพื้นที่การศึกษาไดรับตัวอยางการ
จัดการศึกษาที่เนนการพัฒนาเด็กตามศักยภาพของแตละบุคคล
การแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐ และการสงเสริมให
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เด็กพิการ เด็กบกพรองทางสติปญ
 ญา ไดรบั การศึกษาภาคบังคับอยาง
ทัว่ ถึง สวนครอบครัวมีชวี ติ ทีเ่ ปนสุข มัน่ คง อบอุน มีความเขาใจ
และพัฒนาการเรียนรูรวมกันระหวางพอ แม ลูก และเครือญาติ
ไดคนพบศักยภาพของลูกซึ่งนำไปสูเปาหมายของชีวิตที่ชัดเจน
รูจักการแกปญหา ไดใชปญญาในการคนควาดวยตนเอง มีการ
ปรึกษาหารือกับผูร ู ทำใหโลกกวางขึน้ รวมทัง้ มีเพือ่ นทีเ่ ขาใจตัว
เราเพิม่ ขึน้ สำหรับผูเ รียนไดรบั ความรัก ความอบอุน ในครอบครัว
มีเวลาเรียนรูสิ่งที่สนใจมากขึ้น ไดพัฒนาความคิด และสัมผัสโลก
นอกรัว้ โรงเรียน
การเปนที่รูจักของคนทั่วไปหรือสังคม เขตพื้นที่การ
ศึกษา ครอบครัว และผูเ รียนสวนใหญเห็นวา การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเปนทีร่ จู กั ของคนทัว่ ไปมากขึน้ ขณะทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ครอบครัวและผูเ รียนอีกสวนหนึง่ ยังเห็นตรงกันขาม
ขอเสนอแนะ
1. รัฐควรสรางความตระหนักและความเขาใจการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวแกผทู เี่ กีย่ วของทุกฝาย โดยจัดใหมกี ารประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน และจัดอบรมใหความรูแกผูที่
เกีย่ วของทัง้ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัวเพือ่ สรางความเขาใจ
รวมกัน และเพือ่ เปดโอกาสใหครอบครัวไดรบั การจดทะเบียนมากขึน้
จึงควรใหสมาคมบานเรียนไทยซึ่งมีประสบการณสูงและเปนที่
ปรึกษาใหแกครอบครัวแทนหนวยงานภาครัฐโดยที่ไมไดผลตอบ
แทนแตประการใด รวมทั้งมีเครือขายในสวนภูมิภาค สามารถรับ
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จดทะเบียนและมีบทบาทรวมกับภาครัฐในสงเสริมการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวได โดยประสานงานกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา อันเปน
การแบงเบาภาระใหกบั เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดอกี ทางหนึง่
2. รัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพรประชาสัมพันธ
การศึกษาโดยครอบครัวในเชิงรุกที่หลากหลายรูปแบบ พรอมทั้ง
เผยแพรปรัชญา แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู ภูมปิ ญ
 ญา และ
องคความรูใ นการจัดการศึกษาบานเรียน เพือ่ เชิญชวนใหครอบครัว
เขามารวมจัดการศึกษามากขึน้
3. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรจัดใหมกี ลุม งานทีร่ บั ผิดชอบการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเบ็ดเสร็จ พรอมทั้งกำหนดความ
รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุม งานตางๆ ทีด่ ำเนินงานในขัน้ ตอน
ตางๆ ใหชดั เจน และควรรวบรวมแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
และหลักสูตรของโรงเรียนทีเ่ ปนแกนนำ/ตนแบบตางๆ ใหครอบครัว
ไดเลือกใช/ปรับปรุงใหเหมาะกับครอบครัว เพือ่ เปนแนวทางในการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษา
4. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรเปดโอกาสใหเด็กบานเรียนไดใช
ทรัพยากรรวมกับสถานศึกษาได เชน หองสมุด หองทดลอง สถาน
ทีอ่ อกกำลังกาย และจัดใหมกี ารเรียนรวมในบางรายวิชาทีม่ คี วาม
เฉพาะดานซึ่งผูปกครองอาจไมพรอม หรือรายวิชาที่ครอบครัว
ตองการมีสวนรวมจัดกิจกรรมกับสถานศึกษา เชน การทดสอบ
ระดับชาติ การแขงขันทักษะทางวิชาการ เปนตน
5. ผูที่มีอำนาจในการสั่งการหรือตัดสินใจควรจัดใหมีการ
หารือปรับปรุงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
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ครอบครัว เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่
หลากหลาย โดยใหเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัวรวมมือกัน
พั ฒ นาแนวทางการวั ด และประเมิ น ผลผู เ รี ย นที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ
รวมกันได
6. รัฐควรใหความสำคัญกับการศึกษาในวงกวางมากกวา
การทำงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยการพั ฒ นาพ อ แม
ผูปกครอง ประชาชนทั้งประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรชุมชน ภาคธุรกิจ ใหมคี วามรูค วามสนใจการศึกษาเพิม่ ขึน้
และเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษามากขึน้ เพือ่ ใหผเู รียนมีทาง
เลือกใหมๆ ทีห่ ลากหลาย และสงเสริมการแขงขันอยางสรางสรรค
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บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
12 ไดกำหนดไววานอกเหนือจากรัฐ เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอืน่ มีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีใ้ หเปนไปตาม
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง และตอมาไดมกี ารประกาศใชกฎกระทรวง
วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
นับจากนั้นมาจึงเปนการฟนคืนสิทธิของครอบครัวในการจัดการ
ศึกษาใหแกบตุ รหลานของตนขึน้ มาใหม หลังจากทีม่ กี ารประกาศใช
กฎหมายบังคับใหสง เด็กในวัยศึกษาเขาโรงเรียน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกวา
การศึกษาบานเรียน ไดเริม่ ตนอีกครัง้ หนึง่ ภายหลังจากป พ.ศ. 2542
โดยมีครอบครัวจำนวนไมนอ ยตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แมจะยังไมมกี ฎกระทรวงฯ ออกมารองรับก็ตาม ดวยการลงทะเบียน
จัดการศึกษาไวกับโครงการโฮมสคูลของโรงเรียนหมูบานเด็ก
มูลนิธิเด็ก และเมื่อมีการประกาศใชกฎกระทรวงดังกลาว ในป
พ.ศ. 2548 จึงเริม่ มีครอบครัวไปจดทะเบียนขออนุญาตจัดการศึกษา
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่มีภูมิลำเนาอยูเพิ่มขึ้นเปน
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ลำดับ แมจะมีปญหาอุปสรรคพอสมควรในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวทีย่ งั มีความเขาใจไมตรงกันระหวางครอบครัวกับเจาหนาที่
ของรัฐในหลายเรือ่ ง แตกม็ คี วามพยายามทีจ่ ะผลักดันการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวใหเคลื่อนตัวไปไดดวยดี ทั้งจากครอบครัว
หนวยงานภาครัฐที่กำกับดูแล และสมาคมบานเรียนไทยซึ่งเปน
องคกรเครือขายการศึกษาบานเรียนที่ไดจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ 2546 โดยมีภารกิจหลักในการเชือ่ มประสาน สนับสนุน
สรางองคความรู รวมทั้งผลักดันใหการศึกษาบานเรียนไดรับการ
ยอมรับเชื่อถือในฐานะนวัตกรรมและทางเลือกของการศึกษาใน
สังคมไทย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมจัดการ
ศึกษาขององคกรทางสังคมตางๆ ในรูปแบบศูนยการเรียน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2549 ไปแลวนั้น ยังไดกำหนดยุทธศาสตรสำคัญประการหนึ่งคือ
ใหมกี ารกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดศูนยการเรียนและผูเ รียน
เปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัว่ ไปอีกดวย สำนัก
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สกศ.) จึงเห็นควรใหมกี ารติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวในครัง้ นีข้ นึ้
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ติดตามประเมินสภาพปจจุบนั แนวโนม และปญหา
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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2. เพื่ อ จั ด ทำข อ เสนอการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัว ทัง้ ในสวนของครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา หนวยงานภาครัฐ
ทีร่ บั ผิดชอบ และองคกรเครือขาย
ขอบเขตการศึกษา
เปนการศึกษาสถานภาพและความกาวหนาในการจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของครอบครัวตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 และปญหา
อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะตอการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
ระยะเวลาดำเนินการ ตัง้ แตตลุ าคม 2550 - กันยายน 2551
ขัน้ ตอนและวิธดี ำเนินการ
การติดตามความกาวหนาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของครอบครัว หนวยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบ และองคกรเครือขาย
มีขนั้ ตอนและวิธดี ำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
2. จัดทำเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งประกอบดวย แบบสอบถามครอบครัว
แบบสอบถามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และแบบสอบถามผูเ รียน เกีย่ วกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยใชประชากรทั้งหมด จาก
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผูจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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และครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา รวมทัง้ ครอบครัวทีส่ นใจจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
3. จัดการประชุมระดมความคิด เรือ่ ง การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมกันระหวางสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาและสมาคมบานเรียนไทย ระหวางวันที่
28 - 30 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมนิจโิ กะ รีสอรท แอนด คันทรีคลับ
จังหวัดกาญจนบุรี พรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถาม
ดังกลาวจากผูเ ขารวมประชุมระดมความคิด ซึง่ เปนผูแ ทนเขตพืน้ ที่
การศึกษา จำนวน 38 แหง และครอบครัวที่จัดการศึกษารวมทั้ง
ครอบครัวทีส่ นใจ จำนวน 45 ครอบครัว
4. วิเคราะหและสังเคราะหขอ มูล
5. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. ทราบผลการติดตามสภาพปจจุบนั แนวโนม และปญหา
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. ไดขอ เสนอการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทัง้
ในสวนของครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา หนวยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบ
และองคกรเครือขาย
3. ไดแลกเปลีย่ นเรียนรู และสรางความเขาใจ ความสัมพันธ
ทีด่ รี ว มกันระหวางภาคีตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษาบานเรียน

บทที่ 2

หลักการ แนวคิด นโยบาย
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในบทนี้ จะนำเสนอการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบงออก
เปน 5 ตอน ดังนี้
ความหมาย
หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ยุทธศาสตรและแนวนโยบายสงเสริมการมีสวนรวม
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
โดยแตละตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ความหมาย
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547 ไดกำหนดความหมายการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัววา เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแก
ผูเ รียน ซึง่ ครอบครัว หมายถึง บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา
ซึง่ เปนผูใ ชอำนาจปกครองหรือผูป กครองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และผูจ ดั การศึกษา หมายถึง บุคคลในครอบครัวหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายจากครอบครัวนั้นใหจัดการศึกษาใหแกบุตร
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หลานดวยตนเอง และจะตองมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาไมต่ำกวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย เวนแตผจู ดั การศึกษาผานการประเมินโดยสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาวาเปนผูม คี วามรูค วามสามารถหรือประสบการณใน
การจัดการศึกษา โดยมีผเู รียนเปนบุตรหรือบุคคลผูอ ยูใ นปกครอง
ของครอบครัว
หลักการ และแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนสวนหนึง่ ของการจัดการ
ศึกษาตามมาตรา 12 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทีก่ ำหนดวานอก
เหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการการ และสถาบันสังคมอืน่ มีสทิ ธิในการ
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
คำวา “มีสทิ ธิ” ดังกลาว แสดงวา บุคคล องคกร สถาบัน
สังคมตางๆ สามารถทีจ่ ะเลือกจัดหรือไมจดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก็ได
การจัดการศึกษาตามมาตรา 12 จึงนับเปนทางเลือกในการจัด
การศึ ก ษาขั้นพื้นฐานสำหรับผูที่ประสงคจะจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนด โดยผูท ปี่ ระสงคจะจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจะตอง
ดำเนินการตามทีก่ ฎกระทรวงกำหนด ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการจัดการศึกษา
โดยบุคคลองคกร สถาบันสังคมตางๆ เปนไปอยางมีมาตรฐาน
ไมวา ผูใ ดจะเปนผูจ ดั การศึกษาก็ตาม การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จึงนับเปนการศึกษาทางเลือกประเภทหนึง่
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แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงมีแนวคิดการจัด
การศึกษาเชนเดียวกับการจัดการศึกษาโดยบุคคล องคกร สถาบัน
สังคมตางๆ ตามมาตรา 12 ทีม่ งุ เนนใหมคี วามยืดหยุน หลากหลาย
และมีอิสระในรูปแบบและวิธีการการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนอง
ความตองการของกลุม เปาหมายทีม่ คี วามหลากหลาย มีความตองการ
การศึกษาเปนพิเศษ และขาดโอกาสทางการศึกษา ขณะเดียวกัน
ก็ เ ป ด โอกาส ให บุ ค คลทั่ ว ไปสามารถเข า รั บ การศึ ก ษาได ด ว ย
(สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา, 2550)
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประกอบดวยกฎหมายหลายฉบับ ไดแก
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และ 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มี
เจตนารมณที่จะยกระดับความรูขั้นพื้นฐานของคนไทยใหสูงขึ้น
เพื่ อ ให ส ามารถดำรงชี วิ ต อยู ร ว มกั น ได อ ย า งมี สั น ติ แ ละสงบสุ ข
ทามกลางการเปลีย่ นแปลงตางๆ ทีเ่ ปนไปอยางรวดเร็ว จึงกำหนด
ใหคนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
12 ป ทีร่ ฐั ตองจัดใหอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย
(สกศ., 2549) ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ก็ยังคงมีเจตนารมณที่จะยกระดับความรูขั้นพื้นฐานของ
คนไทยใหสงู ขึน้ เชนเดียวกัน โดยมาตรา 49 ไดกำหนดให บุคคล
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ยอมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอ ยกวาสิบสองปทรี่ ฐั จะ
ตองจัดใหอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย
ผู ย ากไร ผู พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู อ ยู ใ นสภาวะ
ยากลำบาก ตองไดรบั สิทธิตามวรรคหนึง่ และการสนับสนุนจากรัฐ
เพือ่ ใหไดรบั การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอืน่
การจั ด การศึ ก ษาอบรมขององค ก รวิ ช าชี พ หรื อ เอกชน
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และ
การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ย อ มได รั บ ความคุ ม ครองและส ง เสริ ม ที่
เหมาะสมจากรัฐ
จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ไดใหความสำคัญอยางมากเกี่ยวกับความเปนอิสระในการ
เลือกรับการศึกษาของประชาชน โดยมุง ใหการศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน ยอมไดรบั ความคุม ครองและสงเสริมทีเ่ หมาะสมจากรัฐ
นิยาม/ความหมายของการศึกษาทางเลือก
การศึกษาทางเลือกในระบบการศึกษาไทย ยังไมมีการ
กำหนดคำนิยามอยางเปนทางการมากอน ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฯ ในมาตรา 12 ไดกำหนดวา นอกเหนือจากรัฐ
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว
องค ก รชุ ม ชน องค ก รเอกชน องค ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ มีสทิ ธิในการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง การทีบ่ คุ คล
องคกร สถาบันสังคมตางๆ ตามมาตรา 12 สามารถทีจ่ ะเลือกจัด
หรือไมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได จึงนับเปนทางเลือกในการ
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จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเปนการศึกษาทางเลือกสำหรับผูที่
ประสงคจะจัดการศึกษาตามทีก่ ฎหมายกำหนด
อยางไรก็ตาม คำวา “การศึกษาทางเลือก (Alternative
Education)” ไดมผี ใู หนยิ ามความหมายไวดงั นี้
Dictionary of Education ของประเทศอั ง กฤษได ใ ห
ความหมายไววา การศึกษาทางเลือก เปนการศึกษาเชิงอุดมคติ
เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของรูปแบบการศึกษาที่ไมใชการศึกษา
แบบเดิม มักจะถือวาเปนโรงเรียนอิสระ (Free School) หรือเปน
การเรียนรูต ามอัธยาศัย ไมมสี ถาบันการศึกษา (non-institutional)
และยึ ด ชุ ม ชนเป น หลั ก (community-based) ลดบทบาทของ
การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน และหากเปนการจัดการศึกษา
ในโรงเรียน ก็จะเปนการจัดการศึกษาแบบกาวหนา (progressive)
การศึ ก ษาทางเลื อ กโดยปกติ จ ะหมายถึ ง โรงเรี ย นที่ มี
ปรัชญาการศึกษาใหมทไี่ มยดึ ติดกับปรัชญาดัง้ เดิม หรือปรัชญาทีไ่ ม
มีมาตรฐาน โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางเลือกจะมีปรัชญาและวิธี
การสอนทีม่ ขี อบเขตกวางขวาง ซึง่ โรงเรียนบางแหงจะเนนการเมือง
วิชาการ หรือปรัชญา ขณะที่โรงเรียนบางแหงเปนการรวมครูและ
นักเรียนทีไ่ มพอใจกับการจัดการศึกษาในระบบปกติ
ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาทางเลือกสวนมาก
เปนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนอิสระ (Independent school)
มากกวาโรงเรียนของรัฐ ทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐ อยางไรก็ตาม
โรงเรียนพันธะสัญญา (Charter school) และโรงเรียนแมเหล็ก
(Magnet school) ก็ใหประโยชนที่คลายคลึงกับโรงเรียนที่จัดการ
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ศึกษาทางเลือก และมีแรงบันดาลใจจากแนวคิดที่คลายคลึงกัน
(http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/
Alternative3education/)
การศึกษาทางเลือกเปนการจัดวิธกี ารตางๆ ในการดัดแปลง
หลักสูตรการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแตละ
บุคคล ในขณะเดียวกันก็ใหเครือ่ งมือในการเรียนรูใ หมๆ ในสังคม
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยในที่ นี้ ก ารศึ ก ษาทางเลื อ กจะรวมถึ ง
โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาตอเนือ่ งและหลักสูตรอืน่ ๆ ทีอ่ ยูน อกเหนือ
โรงเรี ย นมั ธ ยมแบบผสม (http://cdsnetwork.org/pdfs/
sweetwater_article5.pdf)
Massachusetts Department of Elementary and
Secondary Education ไดใหความหมายการศึกษาทางเลือกวา
การศึกษาทางเลือกเปนการริเริ่มจากโรงเรียนของรัฐ โรงเรียน
Charter School หรือเปนความรวมมือทางการศึกษาทีจ่ ดั ขึน้ สำหรับ
เด็กกลุมเสี่ยงที่ไมตองการเขาเรียนในโรงเรียนปกติทั่วไป (http://
doc.mass.edu/alted/about.html?section=detinition)
การศึกษาทางเลือกเปนทีร่ จู กั กันดีวา เปนการศึกษาทีไ่ มเปน
ไปตามระบบปกติ มีการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายรูปแบบมากกวา
การศึกษาในกระแสหลัก การศึกษาทางเลือกมีรากฐานมาจาก
ปรัชญาที่หลากหลายที่มีพื้นฐานตางจากการศึกษากระแสหลัก
โดยการศึกษาทางเลือกบางแหงจะมุง เนนการเมือง วิชาการ หรือ
ปรัชญา แตบางแหงก็เปนที่รวมของครูและนักเรียนที่ไมพอใจ
การศึกษากระแสหลัก การศึกษาทางเลือกมีขอบเขตที่กวางขวาง
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แตจะเนนหองเรียนขนาดเล็ก ความสัมพันธระหวางครูกบั นักเรียน
ทีใ่ กลชดิ และมีความสัมพันธกบั ชุมชน (http://explanation-guide.
info/meaning /Alternative-education.html)
กลาวโดยสรุปในตางประเทศ ไดใหความหมายการศึกษา
ทางเลือกที่สอดคลองกันวา เปนรูปแบบการศึกษาที่ไมใชหรือ
ตางจากการศึกษารูปแบบกระแสหลัก มีปรัชญาการศึกษาใหมทมี่ ี
รากฐานมาจากปรัชญาทีห่ ลากหลายและไมยดึ ติดกับปรัชญาดัง้ เดิม
โดยมีการเรียนการสอนที่มีขอบเขตกวางขวางและหลากหลายรูป
แบบมากกวาการศึกษาในกระแสหลัก ทีย่ ดึ ความตองการของบุคคล
และชุมชนเปนหลัก
สำหรับประเทศไทย สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์ ไดใหความหมาย
การศึกษาทางเลือกวา การศึกษาทางเลือกหมายถึง ทางเลือกในการ
จัดการศึกษาดวยตนเองเนือ่ งจากไมพอใจโรงเรียนทีม่ อี ยู โดยเปน
การจัดการศึกษาที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง มีลักษณะที่นำไปสูการ
ปฏิบัติ เปนการศึกษาที่สัมพันธกับชีวิตจริงและสังคมของผูเรียน
เปนการเรียนรูที่อยูนอกระบบการศึกษาที่เปนทางการไมอางอิง
หลักสูตร มีเนือ้ หารูปแบบการเรียนรูท หี่ ลากหลาย มีการถายทอด
องคความรูอ ยางตอเนือ่ ง การจัดการและกระบวนการจัดการเกิดจาก
การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนรู
รวมทั้งมีเจตนาการเรียนรูเพื่อวัตถุประสงคหรือเปาหมายอยางใด
อยางหนึง่ ไดแก ดานคุณภาพชีวติ ดานศักยภาพตัวตน ดานโลก
ทัศนความรู ดานสังคมชุมชน และมีผลกระทบตอความสัมพันธของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วของหรือชุมชน
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การจัดการศึกษาทางเลือก หมายถึง การจัดการศึกษาทีม่ ี
รูปแบบและวิธีการจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ
(การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย) และแสดงถึงคุณลักษณะของรูปแบบการศึกษาทีไ่ มใชการ
ศึกษาแบบเดิม ซึง่ ผูจ ดั ไมใชรฐั เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยผูจ ดั อาจเปนบุคคล ครอบครัว สถานประกอบการ องคกรชุมชน
องคกรเอกชน ฯลฯ (202.129.34.51/support1/www/kunnapab/
ALTERNATIVE%20%20EDUCATION.doc-)
การศึกษาทางเลือกในสังคมไทยตางมีเอกภาพรวมกันที่
สำคัญคือ ปรัชญา-เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการศึกษาอยู
ทีก่ ารพัฒนาความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ ซึง่ มิไดหมายถึงความเปน
มนุษยสมบูรณโดยลำพังปจเจก หากแตสมบูรณทั้งกาย ใจ จิต
วิ ญ ญาณ อั น จะทำให เ กิ ด คุ ณ ภาพในความสั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น
กระบวนการเรียนรู มีการบูรณาการ วิธกี ารกับเนือ้ หาเขาดวยกัน
อยางเปนองครวมเหมาะแกผูเรียน และในกระบวนการนั้นเปน
ปฏิสมั พันธทที่ ำใหผเู รียนและผูเ กีย่ วของมีสว นรวมอยางเสมอภาค
คือทุกสวนรวมเรียนรูไปดวยกัน ไมใชความสัมพันธเชิงอำนาจ
เนื้อหาการเรียนรู จะตองสอดคลองกับปญหาและชีวิตจริงของ
ผูเรียนรู หรือเกิดจากการอยากรูของผูเรียนรูเอง และเนื้อหานั้น
มีผลทำใหผเู รียนไดพฒ
ั นาตัวเองและชุมชนไปพรอมกัน หรือกลาว
อีกนัยหนึง่ วาเปนเนือ้ หาทีร่ บั ใชสว นรวม (http://teacher.obec.go.th/
alt1.htm)
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พิภพ ธงไชย ไดกลาววา การศึกษาทางเลือก คือ ระบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อยูบนรากฐานทางศาสนธรรม
ปญญา จิตวิทยา เพือ่ พัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตตามศักยภาพ โดย
เนนที่ความสุขและการอยูรวมกันแบบสันติ การศึกษาทางเลือก
จะเปนรูปแบบที่สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน และกระบวน
การเรียนรู
กลาวโดยสรุป การศึกษาทางเลือกในสังคมไทย หมายถึง
การศึกษาที่เนนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณของผูเรียน
และพัฒนาชุมชนไปพรอมกัน เปนทางเลือกในการจัดการศึกษา
สำหรับบุคคล ครอบครัว องคกรสังคมอืน่ ทีไ่ มใชการศึกษารูปแบบ
เดิม แตเปนการศึกษาที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ภายใตปรัชญา
การเรียนรูอ ยางมีความสุข เขาใจธรรมชาติ พัฒนาการและ จิตวิทยา
ของเด็ก รวมทัง้ ความอยากรูข องผูเ รียน ดวยการบูรณาการการเรียน
การสอนกับเนือ้ หาเขาดวยกันอยางเปนองครวม ทีม่ ลี กั ษณะนำไป
สูก ารปฏิบตั ิ ทีส่ มั พันธกบั ปญหา ชีวติ จริง ซึง่ มีการเรียนรูท หี่ ลากหลาย
ความเปนมาของการศึกษาทางเลือกในรัฐธรรมนูญ
นายแพทยประเวศ วะสี ไดกลาวในการแสดงปาฐกถาเรือ่ ง
“การศึกษาทางเลือก จากรากหญาสูร ฐั ธรรมนูญ 2550” ในวันที่ 25
พฤษภาคม 2550 สรุปไดวา
การศึกษาทีด่ ที สี่ ดุ คือ การบรรลุในสิง่ ทีไ่ ดเรียนรู มนุษยจงึ
ตองชวยกันแสวงหาและสงเสริมใหเพื่อนมนุษยไดรับการศึกษา
จากกระบวนการเรียนรูท ดี่ ี มนุษยทกุ คนมีเซลลสมองเทากัน ทำให
สามารถสรางกระบวนการคิดทีม่ ศี กั ยภาพในการบรรลุเรือ่ งตางๆ ได
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แตสงิ่ หนึง่ ทีย่ งั ไมสามารถบรรลุไดคอื การอยูอ ยางสันติ
ดวยวิวัฒนาการกวา 3,500 ลานป ธรรมชาติไดสรางให
รางกายมนุษยมรี ะบบทีด่ ที สี่ ดุ คือระบบหมุนเวียนในรางกายมนุษย
ที่อวัยวะภายในจะมีระบบหมุนเวียนทางเลือก เกิดขึ้นทันทีหาก
ระบบปกติมีการตีบตันขึ้นมา ซึ่งเปนกลไกความอยูรอดที่สำคัญ
ของมนุษย แตระบบราชการของประเทศไทยทีเ่ ปนระบบเดีย่ วไมมี
ทางเลือก จึงทำใหไมสามารถแกปญ
 หาในหลายเรือ่ งได เชน ปญหา
ภาคใต เปนตน ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนายแพทยชูชัย
ศุภวงศ ที่เห็นวา รางกายมนุษยนับเปนระบบที่ดีที่สุด ซึ่งมีความ
หลากหลายและทุกอยางเชือ่ มตอถึงกันหมดจึงมีความเปนเอกภาพ
และสามารถทีจ่ ะเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงตางๆ ได โดยใชระบบ
ตอไปนี้ 1) ระบบขอมูลขาวสาร (ดี เอ็น เอ) 2) ระบบการสือ่ สาร
รางกายมนุษยมรี ะบบสือ่ สารทีด่ ที สี่ อื่ ความจริงทัง้ หมด และ 3) ระบบ
การเรียนรู โดยมนุษยมีการเรียนรูตลอดเวลาและมีการนำเอา
ความรูไ ปใช จึงทำใหอยูร อดได
สั ง คมจึ ง มี ค วามจำเป น ต อ งสร า งสมรรถนะเพื่ อ รั ก ษา
ดุลยภาพทั้งภายนอกและภายใน เพราะการที่สังคมขาดดุลยภาพ
ทางการศึกษาประเทศก็จะปวย จนอาการหนัก และไมรกั ษาก็ตาย
ในที่สุด ทุกอยางจึงจำเปนตองมีสมดุล โดยเฉพาะการศึกษาไทย
จะเกิดประโยชนก็ตอเมื่อมีทางเลือกใหเยาวชน เพราะทำใหระบบ
การศึกษามีความหลากหลาย และกอใหเกิดการพึง่ พาและเสริมขอดี
ขอดอยแกกนั
การศึกษาทางเลือกไมใชเรือ่ งแปลกแตเปนเรือ่ งของธรรมชาติ
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เนื่องจากอดีตที่ผานมาสังคมไทยไมไดมีการศึกษาแคระบบเดียว
ที่เหมาะกับทุกคน แตระบบการศึกษาประกอบดวย วัด ชุมชน
ผูเฒาผูแกที่มีประสบการณ ปาไม ครอบครัว ฯลฯ ทั้งหมดเปน
การศึ ก ษาทางเลื อ กที่ มี ค วามหลากหลาย โดยขึ้ น อยู กั บ ความ
เหมาะสมในแตละสังคม โดยที่ไมไดเปนปฏิปกษกับกระแสหลัก
ซึ่งหากโลกนี้มีดอกไมอยูเพียงชนิดเดียวก็จะไมมีความงามและ
ไมเปนธรรมชาติ จึงจำเปนตองมีความหลากหลาย
ภาครัฐจึงควรใหการสนับสนุนการศึกษาทางเลือกทั้งใน
ดานวิชาการ สถานที่ และการเงิน เพือ่ นำไปสูก ารเชือ่ มตอกับการ
ศึกษากระแสหลัก โดยการศึกษาไมใชเสนตรงที่ตองเรียนตาม
ขั้ น ตอนของระบบการศึ ก ษากระแสหลั ก แต เ พี ย งอย า งเดี ย ว
ซึง่ ปจจุบนั ระบบการศึกษากระแสหลักเนนการทองจำ ทำใหนกั เรียน
จบออกมาไมสามารถทำงานได เพราะยึดเอาวิชาเปนตัวตัง้ ซึง่ กำลัง
เปนปญหาใหญของสังคมไทยอยูใ นขณะนี้
การสรางความหลากหลายใหแกระบบการศึกษา จะทำให
เกิดนวัตกรรมการศึกษาใหมขนึ้ เกิดเปนองคความรูใ หมทเี่ ชือ่ มโยง
จากตำราและประสบการณ ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติ สอดรับกัน
อยางเปนเหตุเปนผล เปนระบบการศึกษาทีย่ ดึ สาระมากกวารูปแบบ
และนำไปสูส นั ติสขุ
นอกจากนี้ นายแพทยชชู ยั ศุภวงศ ทีป่ รึกษาประจำสำนัก
งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดกลาวถึงการศึกษาทาง
เลือกของประชาชนภายใตรฐั ธรรมนูญ ในการประชุมระดมความคิด
เรือ่ ง การติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 28-30 มีนาคม 2551 ที่จังหวัดกาญจนบุรี
สรุปไดวา
การเรี ย นรู ข องมนุ ษ ย มี ค วามสำคั ญ สู ง มาก ซึ่ ง มี ค วาม
สัมพันธเชือ่ มโยงกับการศึกษาในปจจุบนั และในอนาคต โดยมนุษย
ทุกคนมาจากบรรพบุรุษสายพันธุเดียวกันกับลิงชิมแพนซี ซึ่งมี
การพัฒนาโดยใชเวลาประมาณ 4 ลานป ขณะทีโ่ ลกมีอายุประมาณ
4 พันลานป และจักรวาลมีอายุประมาณหมืน่ ลานป มนุษยจงึ มีพฒ
ั นา
การในชวงเวลาทีส่ นั้ มากเมือ่ เทียบกับจักรวาลทัง้ หมด
มนุษยมีความตางจากลิงที่มนุษยมีสมองสวนหนา ทำให
มนุษยคดิ เรือ่ งนามธรรม ความดี ความชัว่ ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
และนำไปสูความคิดเรื่องอิสรภาพโดยการหลุดพนเมื่อประมาณ
2500 ป รวมทัง้ การคิดอยางวิจติ รพิสดาร โดยสมองของมนุษยมเี ซล
ประมาณ 1 แสนลานเซล สวนสมองของลิงมีประมาณ 1 หมื่น
ลานเซล ซึง่ พัฒนาการของมนุษยทผี่ า นมามนุษยไดใชการเรียนรู
เพือ่ การอยูร อดเปนสำคัญ
การเติบโตของสมองมนุษย ในชวงทีเ่ ด็กอยูใ นครรภมารดา
จะมีพฒ
ั นาการทางสมองมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 75-80 ดังนัน้ ในชวง
6 ปแรกของเด็ก จึงเปนวัยทีเ่ ปนการวางรากฐานของชีวติ ดวยเหตุ
นี้จึงไดมีการบัญญัติคำวา “การศึกษาปฐมวัย” ไวในรัฐธรรมนูญ
โดยครอบครัวทีย่ ากจนหากแมเลีย้ งลูกดวยนมแม และมีอาหารทีด่ ี
เด็กก็จะเกงและสามารถพัฒนาในระดับแนวหนาได
สำหรับระบบการศึกษาของไทย นักปราชญหลายทาน
ได แ ก ท า นพุ ท ธทาส ดร. ป ว ย อึ้ ง ภากรณ และนายแพทย
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ประเวศ วะสี ไดตงั้ ขอสังเกตวา การศึกษาไทยทีผ่ า นมาไดใหความ
สนใจเฉพาะความรู แ ละอาชี พ เป น หลั ก แต ยั ง ขาดการเรี ย นรู
เพือ่ ความเปนมนุษย ซึง่ หมายถึง ผูม จี ติ ใจสูง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และฐานความรูก็มีอยูในตัวคนไมใชอยูในตำรา การปลดปลอยคน
ไทยออกสูอ สิ รภาพจึงเปนการคืนศักดิศ์ รีและศักยภาพใหแกแผนดิน
อยางทันทีทันใด กระบวนการเรียนรูที่ดีจึงเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
ของมนุษย
ระบบการศึ ก ษาไทยซึ่ ง เป น การศึ ก ษาในระบบหรื อ
การศึกษาในกระแสหลัก ยังมีวธิ คี ดิ ในรูปแบบเดิมคือ การคิดแบบ
แยกส ว น โดยแยกชี วิ ต กั บ การศึ ก ษาออกจากกั น และระบบ
การศึกษาทีถ่ กู ควบคุมโดยระบบราชการ จึงเนนการถายทอดความ
รูเกาและมีการสรางความรูเกิดขึ้นนอย เปนการศึกษาที่เอาตำรา
เปนตัวตัง้ แตไมไดเอาความรูใ นตัวคนเปนตัวตัง้ จึงเปนปจจัยสำคัญ
ทีท่ ำใหมคี วามออนแอทางปญญา และจำเปนตองปรับเปลีย่ นวิถคี ดิ
ใหม ที่มุงเนนฐานความรูที่อยูในตัวคนทุกคน โดยเคารพศักดิ์ศรี
และคุณคาความเปนคนอยางเทาเทียมกัน ความรูท มี่ าจากชีวติ จริง
โดยการปฏิบัติจริง และเมื่อไดผลจากการปฏิบัติแลวจึงสรางเปน
ความรูทฤษฎี รวมทั้งความรูในตัวคนที่มีความหลากหลายจึงควร
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในตัวคนจนเกิดเปนนวัตกรรม
จึงสามารถนำไปแกปญหาที่สลับซับซอนไดไมยาก ตลอดจนการ
ทำแผนทีม่ นุษย (Human mapping) เพือ่ ใหทราบถึงศักยภาพมนุษย
ในทุกพื้นที่ สุดทายเปนการนำเอาวิถีชีวิตเปนตัวตั้งในการศึกษา
โดยมีการเรียนรูร ว มกันพรอมกับการปฏิบตั ทิ ปี่ ฏิบตั ไิ ดแกปญ
 หาเปน
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นอกจากนี้ระบบการศึกษาในปจจุบันยังมีโครงสรางอำนาจรัฐใน
แนวดิ่งและอำนาจทุนนิยมเปนตัวกำหนดสิ่งตางๆ ขณะที่ศาสนา
ก็แยกตัวออกไปจากชุมชนสังคม และธุรกิจก็มกี ารเอาเปรียบสังคม
เปนอยางมาก การแกปญหาที่วิกฤติของโลกจึงตองอาศัยองคกร
นอกภาครัฐ ทีร่ วมตัวกันเปนเครือขายซึง่ มีความสัมพันธเชิงแนวราบ
เปนแกนนำในการแกปญหาขณะที่การศึกษาทางเลือกก็เริ่มมีการ
เชือ่ มโยงกันเปนเครือขาย
ดวยเหตุผลดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 จึงไดบญ
ั ญัตสิ าระสำคัญเกีย่ วกับการศึกษาไว
ในมาตรา 49 ทีก่ ำหนดใหการศึกษาทางเลือกของประชาชน การ
เรียนรูด ว ยตนเอง และการเรียนรูต ลอดชีวติ ยอมไดรบั ความคุม ครอง
และสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ นอกจากนี้ยังไดมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับการศึกษาไวอีกหลายมาตรา นอกจากนี้นายแพทย
ชูชัย ศุภวงศ ยังไดใหขอเสนอในการจัดการศึกษาทางเลือกไว
ดังนี้ ประการแรก ใหมกี ารจัดทำและพัฒนาฐานขอมูลการจัดการ
ศึกษาทางเลือกที่เชื่อมโยงกับเครือขายทั่วประเทศ 2) สังเคราะห
รูปแบบ กลไก กระบวนการและวิธีการจัดการศึกษาทางเลือก
ในรูปแบบที่หลากหลายที่ดีและเผยแพรสูสาธารณะ 3) ทำการ
ศึกษาวิจยั หาความรูเ พือ่ จัดทำรางกฎหมายเพือ่ การศึกษาทางเลือก
และประการสุดทาย จัดทำรางกฎหมาย/กฎกระทรวงเปนเครือ่ งมือ
ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะและเพื่อการมี
สวนรวมอยางกวางขวาง
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2. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
สืบเนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงไดกำหนดบทบัญญัตเิ พือ่ รองรับเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญฯ ไวในหลายมาตรา โดยมาตราทีส่ ำคัญและเกีย่ วของ
โดยตรงกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีดงั นี้
มาตรา 10 การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไมนอ ยกวาสิบสอง
ปทรี่ ฐั ตองจัดใหอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไมเก็บคาใชจา ย
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา อารมณ สังคม การสือ่ สารและการเรียนรู
หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถ
พึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคล
ดังกลาวมีสทิ ธิและโอกาสไดรบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนพิเศษ
การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจดั ตัง้ แตแรกเกิด
หรือพบความพิการ โดยไมเสียคาใชจา ย และใหบคุ คลดังกลาวมีสทิ ธิ
ไดรบั สิง่ อำนวยความสะดวก สือ่ บริการ และความชวยเหลืออืน่ ใด
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึง่ มีความสามารถพิเศษ ตอง
จัดดวยรูปแบบทีเ่ หมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนัน้
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
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องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชน ดังตอไปนี้
(1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถใน
การอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูใน
ความดูแล
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของบุตรหรือบุคคลซึง่ อยูใ นความดูแลทีค่ รอบครัวจัดให ทัง้ นี้ ตาม
ทีก่ ฎหมายกำหนด
(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสำหรับคาใชจายการ
ศึกษาตามทีก่ ฎหมายกำหนด
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอืน่ ซึง่ สนับสนุนหรือจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีสทิ ธิ
ไดรบั สิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้
(1) การสนั บ สนุ น จากรั ฐ ให มี ค วามรู ค วามสามารถใน
การอบรมเลีย้ งดูบคุ คล ซึง่ อยูใ นความดูแลรับผิดชอบ
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามทีก่ ฎหมายกำหนด
(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสำหรับคาใชจายการ
ศึกษาตามทีก่ ฎหมายกำหนด
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มาตรา 53 วรรคสอง ใหครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทัง้ ของรัฐและเอกชนตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกำหนด ความในวรรค
สองไม ใ ช บั ง คั บ แก บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย สถานศึกษาตามมาตรา 18(3) ผูบ ริหารการศึกษาระดับ
เหนือเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษา
นอกจากนี้ จากการที่ ไ ด ป ระกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีก่ ำหนดใหการศึกษาทาง
เลือกของประชาชนยอมไดรบั ความคุม ครองและสงเสริมทีเ่ หมาะสม
จากรัฐนัน้ ก็จะไดมกี ารปรับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติให
สอดรับกับบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญฯ ตอไป
3. กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2547 ซึง่ ไดกำหนดแนวทาง/ขัน้ ตอนในการขออนุญาต
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
1. ใหครอบครัวทีป่ ระสงคจะจัดการศึกษา ยืน่ คำขออนุญาต
จัดการศึกษาตอสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยตองมีรายละเอียด
ประกอบดวย ชือ่ ชือ่ สกุลของครอบครัว ผูเ รียน สำเนา/ภาพถาย
ทะเบียนบานของครอบครัวและผูเรียน ที่ตั้งและแผนผังสถานที่
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ซึ่งใชจัดการศึกษา สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาไมต่ำกวามัธยม
ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาของผูจ ดั การศึกษา ระดับและประเภท
การจั ด การศึ ก ษา และแผนการจั ด การศึ ก ษาที่ ค รอบครั ว และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมกันกำหนดตามความมุงหมาย
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการ
ศึกษาแหงชาติ
2. ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคำขออนุญาต
จัดการศึกษาใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว และแจงผลการ
พิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาแกครอบครัวทีย่ นื่ คำขออนุญาต
จัดการศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั คำขออนุญาตจัดการ
ศึกษา เมือ่ ไดรบั อนุญาตครอบครัวจึงเริม่ จัดการศึกษา
3. กรณีทสี่ ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเห็นวา ครอบครัวที่
ไดรับอนุญาตจัดการศึกษา ไมจัดการศึกษาตามแผนการจัดการ
ศึกษา ใหแนะนำครอบครัวนัน้ ปรับปรุงการจัดการศึกษาภายในระยะ
เวลาทีก่ ำหนด หากไมดำเนินการใหสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหครอบครัวนั้นเลิกจัดการ
ศึกษา
4. ใหครอบครัวดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน ตามหลักเกณฑและวิธีการวัดผลและประเมินผลของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรายงานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
และสภาพปญหาทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษา ตามทีส่ ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษากำหนดอยางนอยปละ 1 ครัง้
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5. ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดใหมีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง กรณีที่
ผูเรียนไมผานการวัดและประเมินผล ใหสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาแจงใหครอบครัวจัดใหมีการเรียนซอมเสริมแกผูเรียน และ
จัดใหมกี ารวัดและประเมินผลใหมภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
6. ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกหนังสือรับรอง/
หลักฐานการจบการศึกษาแกผเู รียนทีผ่ า นการวัดและประเมินผล
ยุ ท ธศาสตร แ ละแนวนโยบายส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฯ ทีเ่ ปด
โอกาสใหบคุ คล องคกร และสถาบันสังคมอืน่ ๆ มีสทิ ธิจดั การศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งไดรับการสงเสริม
สนับสนุนจากรัฐทัง้ ในดานวิชาการ เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา และ
การลดหยอน/ยกเวนภาษีทางการศึกษา ทำใหรฐั กำหนดแนวโยบาย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไวในทีต่ า งๆ ไดแก แผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา (พ.ศ. 2545-2547) ยุทธศาสตรขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมี
สวนรวมจัดการศึกษาขององคกรทางสังคมตางๆ ในรูปแบบศูนย
การเรียน และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่
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สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ. 2545-2549) : ฉบับสรุป
ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมจัดการศึกษา
ขององคกรทางสังคมตางๆ ในรูปแบบศูนยการเรียน ซึง่ คณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเปน
แผนยุทธศาสตรโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ
องคกรทางสังคมตางๆ โดยมีครอบครัวเปนองคกรหนึง่ ไดกำหนด
ยุทธศาสตรและมาตรการในการสงเสริมการมีสว นรวมจัดการศึกษา
ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร 1 เร ง จั ด ทำและบั ง คั บ ใช ก ฎกระทรวง
แนวปฏิบัติ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนในสังคมมีสิทธิจัดศูนยการเรียน และดำเนินการใหผูจัดการ
ศึกษาไดรับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเปนการระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
มาตรการ 1.1 เรงจัดทำกฎกระทรวงตามมาตรา 12 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ยังไมไดประกาศใช รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎกระทรวงทีป่ ระกาศใชแลว ใหมลี กั ษณะเปนการสงเสริม
มากกวาการควบคุมและมีแนวปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน
มาตรการ 1.2 เรงกำหนดอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน
การจัดการศึกษาแกศูนยการเรียนที่ขอจดทะเบียนแลวในอัตราที่
เหมาะสม พรอมทั้งจัดใหมีการศึกษาวิจัยคาใชจายในการจัดศูนย
การเรียน เพือ่ ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนในระยะตอไป
มาตรการ 1.3 เรงดำเนินการใหศูนยการเรียนไดรับสิทธิ
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ประโยชนในการลดหยอน/ยกเวนภาษีทางการศึกษาที่ควรไดรับ
เชนเดียวกับสถานศึกษาทัว่ ไป โดยแกไขประกาศ กฎ ระเบียบตางๆ
ที่มีอยูแลวใหครอบคลุมศูนยการเรียนดวย และเรงศึกษาวิจัยแนว
ทางการลดหยอนยกเวนภาษีสำหรับศูนยการเรียน
มาตรการ 1.4 ปรับปรุง แกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของที่เปนอุปสรรค ใหเอื้อตอการจัดศูนยการเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายทีก่ ำหนด
ยุทธศาสตร 2 จัดโครงสรางและการบริหารจัดการใหเอือ้
ตอการจัดศูนยการเรียน และสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนยการเรียนในรูปแบบเครือขาย
มาตรการ 2.1 จัดใหมอี งคคณะบุคคลทีม่ คี วามรู ความเขาใจ
ในปรัชญา หลักการการจัดศูนยการเรียน ดูแลศูนยการเรียนทั้ง
นโยบายและการปฏิบตั เิ ปนการเฉพาะ
มาตรการ 2.2 ให สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน จัดใหมรี ะบบการประสานงานในการสงเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานของศูนยการเรียนทัง้ ในแนวดิง่ และแนวนอน เพือ่ ให
คำชีแ้ นะแกศนู ยการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ 2.3 ให มี อ งค ค ณะบุ ค คลในระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษาและองคกรเครือขาย ทำหนาที่ใหคำปรึกษา แนะนำ
ใหความชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนแกศนู ยการเรียน
มาตรการ 2.4 สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและ
งบประมาณแกองคกรเครือขายที่ไมเปนหนวยงานราชการ เพื่อ
ทำหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน ใหคำปรึกษา
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แนะนำ ใหขอ มูล เผยแพร สรางความเขาใจ แกไขปญหาแกศนู ย
การเรียนทีจ่ ดั การศึกษา และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ยุทธศาสตร 3 สงเสริม สนับสนุนศูนยการเรียนใหจดั การ
ศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ มีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลาย รวมทัง้ เชือ่ มโยงไดกบั โรงเรียนทัว่ ไป เพือ่ ระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคสวนในสังคม
มาตรการ 3.1 ใหมกี ารวิจยั และพัฒนาเพือ่ สงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของศูนยการเรียน ในลักษณะโครงการนำรอง
ตนแบบศูนยการเรียนประเภทตางๆ ที่ดำเนินการรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันรวบรวมและสรางองคความรู
จัดทำคูมือแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งถอดบทเรียน/ประสบการณ
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ตลอดจนการเผยแพร อ งค ค วามรู
เพือ่ สรางความเขาใจและการยอมรับรวมกัน
มาตรการ 3.2 เผยแพรและสรางความเขาใจในกฎกระทรวง
ที่ ป ระกาศใช แ ล ว แก ก ลุ ม ผู จั ด ศู น ย ก ารเรี ย นและผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อเชิญชวนใหเขารวมจัดการศึกษา พรอมทั้งรณรงคเผยแพร
การจัดการศึกษาของศูนยการเรียนทีเ่ ปนตนแบบ
มาตรการ 3.3 เรงสรางความเขาใจแกเจาหนาที่เกี่ยวกับ
กฎกระทรวงและแนวปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงในการสงเสริมการจัด
ตัง้ ศูนยการเรียน ปรัชญา แนวคิดพืน้ ฐานการจัดการศึกษาทีอ่ าศัย
การมีสว นรวมของฝายตางๆ การจัดทำแผนการเรียน และการวัด
และประเมินผล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย
การเรียนไดตรงและทันกับความตองการ
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มาตรการ 3.4 ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศนในการทำงานของ
ผูที่เกี่ยวของใหมุงเนนการสงเสริม สนับสนุนมากกวาการควบคุม
กำกับดูแล ตลอดจนผอนคลายกฎระเบียบตางๆ เพือ่ ใหการจัดศูนย
การเรียนมีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการให
มากขึน้ โดยมีกจิ กรรมรณรงคในรูปแบบตางๆ
มาตรการ 3.5 จัดใหมีกลไกสนับสนุนจากภาครัฐในการ
สงเสริมสิทธิทผี่ เู รียนควรไดรบั และแกไขปญหาการจัดการศึกษาที่
เกิดขึน้ เชน บัตรประจำตัวนักเรียน ทุนการศึกษา การเรียนรักษา
ดินแดน การศึกษาตอ ฯลฯ เพือ่ ใหการจัดการศึกษาดำเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ 3.6 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ซึง่ เปนปจจัย
สำคัญในการสงเสริมการเรียนรูของศูนยการเรียนใหครอบคลุม
ทุกเขตพืน้ ที่
มาตรการ 3.7 กำหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารปรั บ ใช
มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลอง
กับจุดมุง หมาย หลักการการจัดการศึกษาของศูนยการเรียน
มาตรการ 3.8 สนับสนุนใหมกี จิ กรรม/โครงการทีเ่ ชือ่ มโยง
ระหวางโรงเรียนทัว่ ไปกับศูนยการเรียน เชน “โครงการบานเรียน”
ขึน้ ในโรงเรียนทีม่ คี วามพรอม เพือ่ รวมสงเสริมหรือรวมจัดการศึกษา
กับครอบครัวในการเรียนรวมในบางสาระวิชาบางกิจกรรม การใช
หองสมุด หองปฏิบตั กิ าร และสือ่ อุปกรณการศึกษาทีจ่ ำเปน
มาตรการ 3.9 เรงสงเสริม สนับสนุน และอำนวยความ
สะดวกให ศู น ย ก ารเรี ย นจั ด ทำหลั ก สู ต รได ส อดคล อ งกั บ ความ
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ตองการของตนเอง รวมทั้งใหมีการเทียบโอนความรูและประสบ
การณจากการทำงานใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรได ตลอดจน
สนับสนุนดานวิชาการอืน่ ๆ โดยมีระเบียบกฎเกณฑใหนอ ยทีส่ ดุ
มาตรการ 3.10 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย
การเรียนทีเ่ ปนแนวคิดใหมๆ ทางการศึกษา และวิธกี ารใหมๆ ใน
การเรียนการสอน
ยุทธศาสตร 4 สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารกำกับ ติดตาม
ประเมินผลองคกรตางๆ ทีร่ ว มจัดศูนยการเรียน เพือ่ ปรับปรุงการ
ดำเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายทีก่ ำหนด
มาตรการ 4.1 ใหมกี ารกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัด
ศูนยการเรียนในมิตติ า งๆ เพือ่ นำไปปรับปรุงการดำเนินงานใหบรรลุ
ตามเปาหมายทีก่ ำหนด
มาตรการ 4.2 ใหมกี ารติดตามและประเมินผลผูเ รียนของ
ศูนยการเรียน ทั้งผูเรียนที่ออกไปทำงานและผูเรียนที่กลับเขา
มาศึกษาตอในระบบการศึกษาปกติ รวมทัง้ ใหมกี ารเปรียบเทียบกับ
ผูเ รียนในโรงเรียนทัว่ ไป
การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
หนวยงานทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับการสงเสริมการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ไดแก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และสำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ซึ่ ง แต ล ะหน ว ยงานมี
การดำเนินงานทีส่ ำคัญ ดังนี้
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
เปนหนวยงานทีก่ ำกับดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยตรง
ไดมกี ารดำเนินงานภายหลังจากการประกาศใชกระทรวงวาดวยสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ดังนี้
1. จัดทำและเผยแพร “แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
ทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวและสถานศึกษา” เพื่อเปนแนวทาง
การดำเนินงานของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ อยางไรก็ตาม เมือ่ มีการนำไป
ปฏิบตั แิ ลวระยะหนึง่ พบวา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังมีความตองการ
ความชัดเจนเกีย่ วกับแนวปฏิบตั เิ ชิงลึก โดยเฉพาะอยางยิง่ แผนการ
จัดการศึกษา การประเมินผลการศึกษา และเอกสารหลักฐาน
การศึกษาของครอบครัว จึงไดจดั ทำเอกสารเพือ่ สรางความเขาใจใน
รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานสำหรับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขึ้น โดยความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของและครอบครัวที่จัดการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการ
ดำเนินงาน จำนวน 2 เลม ไดแก
1.1 คูม อื การดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สำหรับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.1 คูม อื การดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สำหรับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีสาระสำคัญประกอบดวย 1)
บริบทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ภาพรวมการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว 2) การขออนุญาตการจัดการศึกษาโดย
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ครอบครัว 3) แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ความสำคัญของ
แผนการจัดการศึกษา องคประกอบของแผนการจัดการศึกษา และ
การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว) 4) การประเมินผล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว(ความจำเปนของการประเมินผล
ขอบขายการประเมินผล ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
การประเมินผล การตัดสินผลการประเมิน ความหมาย ความจำเปน
และแนวทางการกำหนดคาน้ำหนัก การวิเคราะหแผนการจัดการ
ศึกษาของครอบครัว ขอเสนอแนะการดูแลชวยเหลือกรณีซอ มเสริม
การรายงานผลการประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว) 5) การ
เทียบโอนผลการเรียน (มองวิถกี ารเรียนรูใ หม บทบาทของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเรื่องเทียบโอนผลการเรียน แนวทางการเทียบ
โอนผลการเรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเขาสูก ารศึกษา
ในระบบ 6) การเลิกจัดการศึกษาและการยายภูมลิ ำเนา และ 7) สิทธิ
ในการเขารวมกิจกรรมและอืน่ ๆ (บัตรประจำตัวผูเ รียน การประเมิน
ผลการเรียนรูรวบยอดระดับชาติ การเขารับการฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร และการอุดหนุนคาใชจา ยรายหัว) นอกจากนีย้ งั มีตวั อยางแผน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และตัวอยางรายงานการประเมิน
ผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอีกดวย
1.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
มีสาระสำคัญประกอบดวย 1) การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา
(วัตถุประสงคของการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา แนวทางการ
จัดทำและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ขอสังเกตในการจัด
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ทำเอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษา) 2) การจั ด ทำทะเบี ย นผู เ รี ย น
(การควบคุมและการจัดทำทะเบียนผูเรียน คำอธิบายการกรอก
ทะเบียนผูเ รียน) 3) การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ปพ. 1/ค) (ลักษณะแบบพิมพระเบียนแสดง
ผลการเรียน การสัง่ ซือ้ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดง
ผลการเรียน คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน) 4)
การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ปพ.2/ค)
(ลักษณะของประกาศนียบัตร การสัง่ ซือ้ แบบพิมพประกาศนียบัตร
การออกประกาศนียบัตร การออกใบแทนประกาศนียบัตร คำอธิบาย
การกรอกรายการประกาศนียบัตร) และ 5) การจัดทำแบบรายงาน
ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับการ
ศึกษาโดยครอบครัว (ปพ.3/ค) (ลักษณะแบบพิมพแบบรายงาน
ผูส ำเร็จการศึกษา การจัดซือ้ แบบรายงานผูส ำเร็จการศึกษา การจัด
ทำแบบรายงานผูส ำเร็จการศึกษา การจัดเก็บ แกไข เปลีย่ นแปลง
แบบรายงานผู สำเร็ จ การศึ ก ษา และคำอธิ บ ายการจั ด ทำแบบ
รายงานผูสำเร็จการศึกษา) นอกจากนี้ยังมีคำสั่งเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2545 สำหรับการศึกษาโดยครอบครัว และตัวอยางแบบพิมพตา งๆ
ไดแก ทะเบียนผูเ รียน ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และแบบ
รายงานผูส ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสำหรับ
การศึกษาโดยครอบครัวอีกดวย
2. จัดใหมกี ารประชุมสัมมนาเรือ่ ง การจัดการศึกษาทางเลือก
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เพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขึน้ เมือ่ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ
2551 ณ จังหวัดขอนแกน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ระดมความคิด
เห็นและรวมกันหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ศึกษาทางเลือกเพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา สืบเนือ่ งจากผลการ
จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานมา มีนักเรียนออก
กลางคันเพิ่มมากขึ้นทุกปและยังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยในป
การศึกษา 2547-2549 มีนักเรียนออกกลางคันจำนวน 91,528
99,255 และ 108,803 คนตามลำดับ (รอยละ 1.28 ของนักเรียน
ทัง้ หมด) ซึง่ มีสาเหตุสำคัญดังนี้ มีฐานะยากจน เปนเด็กเกเร/เด็ก
กลุม เสีย่ ง อพยพตามผูป กครอง มีปญ
 หาครอบครัว มีปญ
 หาในการ
เรียนและการปรับตัว ตองหาเลีย้ งครอบครัว สมรสแลว เจ็บปวย
และอุบัติเหตุ และตองคดีหรือถูกจับ การออกกลางคันนับเปน
การสูญเปลาทางการศึกษาของชาติและเปนการสูญเสียโอกาสทาง
การศึกษาและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนเปน
อยางมาก
สพฐ. และหนวยงานในสังกัดไดพยายามหาวิธชี ว ยเหลือและ
ปองกันสาเหตุของปญหา โดยไดกำหนดกลยุทธขับเคลือ่ นการแก
ปญหารวมทั้งจัดงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่
ผูป กครองมีรายไดนอ ย อุดหนุนปจจัยพืน้ ฐานสำหรับนักเรียนยาก
จน และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน
เพือ่ ใหเด็กทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน มีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานโดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
วิธวี ดั และประเมินผลทีย่ ดื หยุน ซึง่ ปจจุบนั มีสถานศึกษาหลายแหงได

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

คิดรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก เพือ่ ชวยเหลือและสรางโอกาส
ทางการศึ ก ษาให แ ก เ ด็ ก กลุ ม นี้ และได จั ด การประชุ ม สั ม มนา
การจัดการศึกษาทางเลือกเพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็ก
กลุม นี้ เมือ่ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2551 ณ จังหวัดขอนแกน ซึง่ มี
โรงเรียนและหนวยงานนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก
5 แหง ใน 5 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 การจัดการศึกษาโรงเรียน 3 ระบบ ไดแก
โรงเรียนน้ำพอง พัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาขอนแกนเขต 4
รูปแบบที่ 2 โครงการจัดการศึกษาทางไกลตามอัธยาศัย
ไดแก โรงเรียน สีดาวิทยา สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา
เขต 6
รูปแบบที่ 3 โครงการ น.ส.ว. ขอโอกาส ไดแก โรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยา สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรเี ขต 2
รูปแบบที่ 4 ศูนยการเรียนนอกระบบ (โฮงเฮียนจาวบาน)
ไดแก โรงเรียนบานแมจนั (เชียงแสนประชานุสาสน) สำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงรายเขต 3
รูปแบบที่ 5 การศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย ไดแก
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหมเขต 5
ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางเลือกของหนวยงาน
ทัง้ 5 แหง พบวา ผูเ รียนทีอ่ อกจากระบบโรงเรียนไปแลวและนักเรียน
กลุ ม เสี่ ย งที่ มี แ นวโน ม ออกกลางคั น กลั บ เข า สู ร ะบบโรงเรี ย น
และจบการศึกษาภาคบังคับ บางสวนเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนปลายและสายอาชีพเปนจำนวนมาก
สำหรับสาระสำคัญและขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา
มีดงั นี้
1. การจัดการศึกษาทางเลือก เปนการศึกษาที่ใหความ
เคารพในศักดิศ์ รีความเปนมนุษย ใหความเปนธรรมและเทาเทียม
ในเชิ ง โอกาสและคุ ณ ภาพแก ผู เ รี ย น อั น แสดงถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณ
ความรับผิดชอบ และความเพียรพยายามของครูทจี่ ะพัฒนาผูเ รียน
ในสวนที่ระบบโรงเรียนปกติไมสามารถแกปญหาได ดวยการนำ
วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายในทุกๆ มิติ ทั้งในเรื่องหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมถึงความแตกตาง
หลากหลายของบุคคล มาจัดการศึกษาใหแกผเู รียนในระบบโรงเรียน
เพือ่ ใหนกั เรียนมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร
การจัดการศึกษาทางเลือกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะตองเกิดจาก
ความรวมมือของทุกฝายทัง้ หนวยงานการศึกษาทีเ่ กีย่ วขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ชุมชน สถานประกอบการ ฯลฯ ทัง้ นี้ หนวยงาน
ตนสังกัดตองเขาใจและใหการสนับสนุนทัง้ งบประมาณ แนวคิดและ
ขวัญกำลังใจ
2. รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพือ่ ขยายโอกาสทาง
การศึกษา
2.1 ดานการคัดกรองนักเรียน ควรนำรูปแบบระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน โดยใชแบบคัดกรองนักเรียน (S.D.Q) และเปด
โอกาสใหนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับที่ออกกลางคันมีโอกาส
กลับเขารับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

2.2 ดานหลักสูตร ควรใชหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ ดึ หลัก
สูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544 เปนหลัก มีความยืดหยุน
และมีลกั ษณะบูรณาการทีห่ ลากหลาย เพือ่ เปนพืน้ ฐานในการดำรง
ชีวิตและประกอบอาชีพได การจัดทำหลักสูตรควรเกิดจากการมี
สวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหมีการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ ที่ ห ลากหลาย และให โ รงเรี ย นเป น ผู อ นุ มั ติ ก าร
จบหลักสูตร
2.3 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนควร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลดวยรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย บูรณาการความรวมมือจากองคกรภาคี
เครือขาย โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อพัฒนา
ทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะชีวติ
2.4 ดานคาใชจายในการจัดการศึกษา ควรจัดสรร
งบประมาณคาใชจา ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (เงินอุดหนุน
รายหัว) ตามขอมูลนักเรียนทีเ่ ปนปจจุบนั และควรจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมเปนคาใชจายในการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนที่จัด
การศึกษาทางเลือก หนวยงานตนสังกัดควรมีบทบาทในการสราง
องคกรภาคีเครือขายในการแสวงหาทรัพยากรและความรวมมือใน
การบริหารจัดการ
2.5 ด า นผลที่ ไ ด รั บ จากการจั ด การศึ ก ษาทางเลื อ ก
โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาทางเลือกยังไมมรี ปู แบบแนวทางการดำเนิน
งานที่ชัดเจน แตผลการดำเนินงานที่ผานมาทำใหนักเรียนที่ไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ได
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ผูป กครองมีความพึงพอใจ และครูมคี วามสุขในความสำเร็จของผูเ รียน
3. ขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา ควรจัดการศึกษา
ทางเลือกใหครอบคลุมกลุมเปาหมายดวยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ใชนวัตกรรมและงานวิจยั ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดภายใต
ความรวมมือของทุกภาคสวน และควรจัดการประชุมสัมมนาการ
จัดการศึกษาทางเลือกตามภูมภิ าคตางๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูใ น
บริบทความแตกตางของแตละภูมภิ าคและขยายผลการจัดการศึกษา
4. ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราว
ประชุมครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2551 ไดใหขอ คิดเห็น
และขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พอสรุปไดดงั นี้
4.1 ไมควรใชเกณฑดา นอายุเปนหลักในการเขารับการ
ศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ
4.2 โรงเรียนทีม่ อี ยูอ าจไมเหมาะกับทุกคน แตโรงเรียน
สามารถปรับตัวเองใหเหมาะสมกับคนบางกลุมเพิ่มมากขึ้นได
(สำหรับกลุม เด็กทีโ่ รงเรียนเอือ้ มไปไมถงึ ไดพยายามปรับรูปแบบ
ใหเด็กเหลานี้เขามาไดมากขึ้น เชน โรงเรียนอมกอย โฮงเฮียน
จาวบาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห โรงเรียนน้ำพองพัฒนาศึกษา
รัชมังคลาภิเษก ทีพ่ ยายามลดหยอนกติกาบางอยางทีเ่ ด็กรับไมได
แลวทำใหการเรียนยืดหยุนไดมากขึ้น สำหรับเด็กยากจน ไดเพิ่ม
ปจจัยพื้นฐานใหมีสัดสวนมากขึ้น ใหเด็กพักใกลโรงเรียน และ
ผสมผสานการเรียนระดับ ปวช. ในรูปแบบตางๆ กรณีเด็กบกพรอง
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ทางการเรียนรู (Learning Disability, LD) ซึ่งตองใชวิธีการที่
หลากหลายและยืดหยุน เชน การเปดโอกาสใหเด็กไดเรียน on-line
ตามวิชาที่ยังไมไดเรียนไดมีโอกาสไดเรียน กรณีที่เด็กตั้งทอง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาเปนโรงเรียนหนึง่ ทีร่ บั เด็กกลุม นีเ้ ขาเรียน
ซึง่ การรับเด็กกลุม นีเ้ ขาเรียนอาจทำใหนกั เรียนไดรถู งึ ความทุกขยาก
ของเด็กที่ทองและเปนบทเรียนที่ดีสำหรับเด็กอื่น มากกวาการ
คิดวา เด็กทีพ่ ฤติกรรมไมดจี ะเปนเยีย่ งอยางใหกบั เด็กอืน่ อยางไร
ก็ตาม เด็กจะตองไมจบเร็วกวาเด็กปกติเพือ่ ไมใหเกิดการหลัง่ ไหล
ของเด็กปกติ) จึงควรพิจารณาวาจะจัดระบบการศึกษาอยางไร
โดยพิจารณาถึงกลุมเปาหมาย วิธีการจัดการเรียนการสอนและ
สือ่ รวมทัง้ คาใชจา ย
4.3 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ควรศึกษาวิจัยให
โรงเรียนปอเนาะเปนอีกทางเลือกหนึง่ และควรศึกษาวิจยั ใหโรงเรียน
จัดการศึกษาไดทงั้ 3 ระบบ
4.4 ควรวิเคราะหรปู แบบการจัดการศึกษาทัง้ 5 รูปแบบ
ทีด่ แี ละเหมาะสม เพือ่ ขยายผลตอไป
4.5 การจัดการศึกษาทางเลือกไมใชการทดลอง แตเปน
การดำเนินการจริง ทีไ่ มเรงขยาย โดยมีการสนับสนุนจากสวนกลาง
ในการสงเสริมใหทดลองความคิดและติดตามดู พบปะแลกเปลีย่ น
เรียนรูซ งึ่ กันและกัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะทีเ่ ปนหนวยงาน
กำกับดูแลดานนโยบาย ไดใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยการจัด
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การศึกษาโดยครอบครัวแกสมาคมบานเรียนไทยมาโดยลำดับ
นับตัง้ แตรปู แบบและพัฒนาการการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ป 2543 การพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
สังคมไทย ป 2544 สภาพการณและฐานขอมูลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในสังคมไทย ป 2547 คูม อื ครอบครัวกาวแรกสูบ า นเรียน
หลักคิดและกระบวนการเขาสูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในป
2549 รายงานการวิจยั เรือ่ ง ภาคีบา นเรียน การจัดการศึกษารวมกัน
ระหวางครอบครัว สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและเครือขายในป
2550 นอกจากนีส้ ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังไดศกึ ษาวิจยั
เรือ่ ง นวัตกรรมเชิงสรางสรรค บานเรียนดวงตะวันในป 2549 และ
จัดทำแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมจัดการศึกษาของ
องคกรทางสังคมตางๆ ในรูปศูนยการเรียน ในป 2550
สำหรับป 2551 ไดดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการ
สงเสริมศักยภาพการศึกษาบานเรียนในรูปเครือขาย โดยมีกจิ กรรม
สำคัญ ไดแก
กิจกรรมแรก การสรางองคความรูประสบการณการจัด
การศึกษาบานเรียน โดยคัดเลือกครอบครัวที่เปนตัวแทนในการ
ถายทอด องคความรูป ระสบการณการจัดการศึกษาบานเรียน จาก
ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวตอเนื่องมาเปนเวลานาน
ครอบครัวทีบ่ ตุ รกลับเขาศึกษาตอในระบบแลว ครอบครัวทีจ่ ดั การ
ศึกษาอยางมีขอ ตกลงรวมกับโรงเรียน ครอบครัวทีข่ ออนุญาตจัดการ
ศึกษาตามกฎกระทรวงฯกับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ทีม่ อี ายุของลูกแตกตางกัน จำนวน 5 ครอบครัว ซึง่ เปนครอบครัว

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ที่ผานชวงของการจัดการศึกษาในชวงเวลาที่แตกตางกัน โดยใช
ระยะเวลาของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ เปนเกณฑ และ
ครอบครัวยินดีทจี่ ะเปนผูถ า ยทอดขอมูลดวยตนเอง
กิจกรรมทีส่ อง การนำรองการใชประโยชนองคกรเครือขาย
(สมาคมบานเรียนไทย) ในการทำหนาที่ รับเรื่อง ใหคำปรึกษา
ประสานรวมมือในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
และจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจดทะเบียนและการจัดทำแผนการ
จัดการศึกษาของครอบครัว” และ “พอแมในบทบาทนักจัดการเรียนรู”
นอกจากนีส้ ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังไดจดั การ
ประชุมระดมความคิดเรื่อง การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว เมือ่ วันที่ 28-30 มีนาคม 2551 ณ จังหวัด
กาญจนบุรี
กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาโดยครอบครัว นับเปน
สวนหนึ่งของการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ซึง่ ศาสตราจารยสมุ น อมรวิวฒ
ั น กรรมการสภา
การศึกษา ไดกลาววาการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 นับเปนสีสนั
ของการปฏิรปู การศึกษา เปนนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการศึกษาใน
มิติใหม ซึ่งมีความกาวหนาโดยลำดับ และยังเปนหองปฏิบัติการ
ในการปฏิรูปการศึกษาที่เปนหนทางที่จะชวยตอบคำถามในการ
ปฏิรูปการศึกษาไดหลายเรื่อง เชน การจัดการศึกษาที่มีวิธีการที่
หลากหลาย การมีเอกลักษณของตนเอง และการมีจุดเนนที่แตก
ตางกัน นอกจากนี้นายแพทยเกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ ซึ่งเปนผู
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จัดการศึกษาของบานเรียนดวงตะวัน ไดกลาวถึงการจัดการศึกษา
ทางเลือกของบานเรียนดวงตะวันวา “การศึกษาทางเลือกก็เหมือน
กับแพทยทางเลือก ทีค่ รัง้ แรกจะไมมคี นเหลียวแล แตเมือ่ ไรทีผ่ ปู ว ย
หมดหวังจากแพทยทางหลักแลว ก็มกั จะแสวงหาแพทยทางเลือก
ทัง้ สิน้ เชนเดียวกับการศึกษาทางเลือก ถาหากเริม่ เปดพืน้ ทีใ่ หแก
การศึกษาทางเลือกใหดี ก็จะเปนการเปดโอกาสและทางเลือกใหแก
ลูกหลานในอนาคต ทีอ่ าจมีความจำเปนตองใชบริการการศึกษาทาง
เลือกก็เปนไปได” นอกจากนี้ ดร. รุง เรือง สุขาภิรมย ผูต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาววา การจัดการศึกษาตามมาตรา 12
หรือการศึกษาทางเลือกนับเปนทางออกของระบบการศึกษาไทย
ซึง่ ไดสะทอนสิง่ ดีๆ ออกมาใหเปนทีร่ เู ห็นของสังคม อันเปนแนวทาง
การแกปญหาใหมๆ ที่แตกตางออกไปจากเดิม ซึ่งปจจุบันแมแต
การศึ ก ษาในระบบเองยั ง จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาทางเลื อ กในระบบ
โรงเรียนขึ้น โดยมีการนำเสนอโรงเรียนหลายแหง เชน โรงเรียน
หนองชุมแสง จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดการศึกษาทางเลือกไดดีจาก
การคิดนอกกรอบ ซึง่ ในชวงแรกโรงเรียนถูกกลาวหาวาทำผิดกฎหมาย
แตปจจุบันโรงเรียนกลับมีเด็กที่ถูกโรงเรียนปฏิเสธ เด็กที่ปฏิเสธ
โรงเรียน และเด็กทีป่ ญ
 หาตางๆ รวมทัง้ เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
เขาเรียนกวาพันคนมากกวาเด็กในระบบปกติเสียอีก โดยผูบ ริหาร
และครูตางรวมกันออกแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กแตละคน
ซึง่ หากมีการจัดการศึกษาทางเลือกในระบบโรงเรียนปกติกจ็ ะไดไม
มีเด็กตกหลนใหคอยเก็บอีกตอไป

บทที่ 3

ผลการติดตามและประเมินการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในบทนี้ จะนำเสนอสภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เปน 4 ตอน ไดแก
สภาพทัว่ ไป
สภาพการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ดานตางๆ
ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โดยแตละตอนมีรายละเอียด ดังนี้
สภาพทัว่ ไป
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ตาม
เจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยมาตรา 12 ไดเปดโอกาสใหครอบครัวมีสทิ ธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับความตองการของเด็กแตละ
คนทีแ่ ตกตางกัน อันเปนการศึกษาทางเลือกสำหรับประชาชน เพือ่
เปดโอกาสใหพอ แมผปู กครองทีร่ กั ลูกและรูถ งึ ความตองการของลูก
มากกวาผูใ ด มีสทิ ธิจดั การศึกษาใหแกลกู ของตนเอง โดยพอแมที่
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จัดการศึกษาใหลกู เองนัน้ นับเปนผูท มี่ คี วามมุง มัน่ กลาหาญ ทุม เท
และเสียสละใหแกลกู อยางแทจริง
ในชวงระยะเวลาทีผ่ า นมาตัง้ แตมกี ารประกาศใชกฎกระทรวง
วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
จนถึงปจจุบนั การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไดมกี ารเปลีย่ นแปลง
ไปอยางมาก แมวา จะกาวไปอยางชาๆ แตกม็ นั่ คง ปญหาการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวไดมีการคลี่คลายไปมาก โดยมีตนแบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเกิดขึ้นมาก และบางครอบครัว
ก็ประสบความสำเร็จเปนอยางดี เชน ผูเรียนบางคนสามารถสอบ
เขาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลได บางคนไดเปนแชมป
สนุก เกอรของประเทศไทย เปนตน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ในปจจุบนั
(ขอมูลจาก สพฐ. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551) มีครอบครัวที่จัด
การศึกษาแลว จำนวน 105 ครอบครัว ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 38 เขต
มีครอบครัวที่จัดการศึกษาไดยกเลิกการจัดการศึกษาไปแลว 18
ครอบครัว เนื่องจากลูกไดจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว หรือลูกมี
ความพรอมและตองการเขาเรียนในระบบ หรือพอแมไมมีเวลา
จึงมีครอบครัวที่กำลังจัดการศึกษาในขณะนี้อยู 97 ครอบครัว
กระจายอยูในภาคกลางมากที่สุด 37 ครอบครัว รองลงมา ไดแก
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
จำนวน 26 11 10 และ 3 ครอบครัวตามลำดับ (ตารางที่ 3) โดย
ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาเองมีจำนวน 60 ครอบครัว (ตารางที่ 4)
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ซึ่งผูจัดการศึกษาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูง
กวาปริญญาตรี (ตารางที่ 5)
เด็กที่ครอบครัวไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษา มีจำนวน
รวมทั้งสิ้น 123 คน ไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษาในปการศึกษา
2548-2551 จำนวน 27 24 38 และ 20 คนตามลำดับ ในจำนวนนี้
เปนเพศหญิง 54 คน เพศชาย 69 คน กำลังศึกษาอยูใ นชวงชัน้ ที่ 1
มากทีส่ ดุ 65 คน รองลงมา ไดแก ชวงชัน้ ที่ 2 จำนวน 34 คน
ผูเ รียนสวนใหญมอี ายุ 6-7 ป รองลงมามีอายุ 8-9 ป (ตารางที่ 6)
การศึกษาโดยครอบครัวมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ จากป 2549 ทีม่ ี
ครอบครัวจัดการศึกษาบานเรียน จำนวน 39 ครอบครัว ผูเ รียน 47
คน ใน 23 เขตพื้นที่การศึกษา (สกศ., 2550) เพิ่มขึ้นเปน 105
ครอบครัว ผูเ รียน 123 คน ใน 38 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในป 2551
นอกจากนีบ้ างครอบครัวยังไดนำบุตรไปจดทะเบียนไวกบั โรงเรียน
ทีม่ ปี รัชญาการศึกษาตรงกัน แลวขอจัดการเรียนการสอนเองอีกดวย
(ซึง่ สวนใหญจดทะเบียนไวกบั โรงเรียนหมูบ า นเด็ก จังหวัดกาญจนบุร)ี
ทั้งนี้อัตราการขยายตัวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความ
เปนไปไดทจี่ ะเพิม่ สูงขึน้ หากรัฐมีการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม
ชัดเจนในการสนับสนุน และมีมาตรการในทางทีอ่ ำนวยประโยชนแก
ทุกฝาย โดยเฉพาะความรวมมือทีเ่ กิดขึน้ ระหวางครอบครัวและรัฐ
สภาพการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัวในดานตางๆ
การเก็บรวบรวมขอมูลสภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในครัง้ นี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทัง้ จากแบบสอบถาม และการ
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ประชุมระดมความคิดฯ ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถามเปนขอมูลจาก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ผูจ ดั การศึกษาโดยครอบครัว และผูเ รียน ซึง่
ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถามจากการรวบรวมขอมูลเพิม่ เติม
ในการประชุมระดมความคิด สำหรับผูใ หขอ มูลจำแนกไดดงั นี้
1. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 26 แหง คิดเปนรอยละ
70.27 ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ กี ารสอบถามการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว (ตารางที่ 7)
2. ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา จำนวน 34 ครอบครัว คิดเปน
รอยละ 70.83 ของผูต อบแบบสอบถาม ซึง่ พบวาพอสวนใหญมวี ฒ
ุ ิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คิดเปน รอยละ 47.05
และ 17.65 ตามลำดับ แมสว นใหญมวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทเชนกัน คิดเปน รอยละ 47.05 และ 23.53 ตาม
ลำดับ (ตารางที่ 8) สวนอาชีพ พอสวนใหญมอี าชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัว คาขาย และรับจาง คิดเปนรอยละ 32.35 29.42 และ 11.77
ตามลำดับ แมสวนใหญมีอาชีพรับจาง ธุรกิจสวนตัว และเปนครู
คิดเปน รอยละ 47.05 8.83 และ 8.83 ตามลำดับ (ตารางที่ 9) โดย
สวนใหญมบี ตุ รในครอบครัวจำนวน 2 คน และ 1 คน คิดเปน รอยละ
44.12 และ 35.29 (ตารางที่ 10)
3. ผูเรียนที่เปนบุตรหลานของครอบครัวที่จัดการศึกษา
มีจำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 45.83 ของผูต อบแบบสอบถาม
ในการนำเสนอสภาพการดำเนิ น งานการจั ด การศึ ก ษา
โดยครอบครัวในบทนี้ จะเปนการนำเสนอขอมูลทั้งที่ไดจากแบบ
สอบถามและการประชุมระดมความคิดไปพรอมกัน ซึง่ มีสภาพการ
ดำเนินงานแตละดาน ดังนี้

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

1. การขออนุญาตจัดการศึกษา
ตามที่กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ไดกำหนดใหครอบครัวที่ประสงค
จะจัดการศึกษาตองยืน่ คำขออนุญาตจัดการศึกษาตอเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษานัน้
ขอมูลจากแบบสอบถาม เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเห็นวา ปจจุบนั
การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีขั้นตอนดำเนินการ
ทัง้ ทีอ่ ยูใ นระดับการปรึกษาหารือกอนการขออนุญาต อยูร ะหวางการ
ขออนุญาต และไดรับการอนุญาตใหจัดการศึกษาเรียบรอยแลว
สวนครอบครัว พบวา สวนใหญ รอยละ 76.47 เคยยืน่ ขออนุญาต
จัดการศึกษาโดยครอบครัวมาแลว (ตารางที่ 11) และครอบครัว
รอยละ 67.65 ไดรับอนุมัติใหจัดการศึกษาเรียบรอยแลว และ
รอยละ 8.82 ยังไมไดรบั อนุมตั ิ (ตารางที่ 12) ซึง่ ครอบครัวสวนใหญ
รอยละ 47.06 ยังคงมีปญ
 หาอุปสรรคในการขออนุญาตจัดการศึกษา
(ตารางที่ 13)
นอกจากนี้ จากการประชุมระดมความคิด พบวา ปญหา
อุปสรรคในการขออนุญาตจัดการศึกษา ไดแก การกำหนดระยะเวลา
ในการยื่นขอจดทะเบียนทำใหไมสะดวกและไมคลองตัวในการ
ขอจัดการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาบางแหงยังมีปญหาในการ
ประสานงานรวมกับผูป กครองทีข่ อจดทะเบียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
แตละแหงยังมีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกตางกันในการขอจดทะเบียน มีการ
ปรับเปลีย่ นเจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบบอยกวาจะมีผมู ารับผิดชอบแทน
ทำใหการดำเนินงานตางๆ ตองหยุดชะงักไปขาดความตอเนือ่ งใน
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การดำเนินงาน รวมทั้งการทำงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษามี
หลายกลุมงานที่รับผิดชอบจึงขาดความเบ็ดเสร็จในการทำงานที่
จะอำนวยความสะดวกใหแกผูปกครองที่มาขอจดทะเบียน ตลอด
จนเจาหนาทีย่ งั ขาดความรูค วามเขาใจทีช่ ดั เจนในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในขั้นตอนตางๆ นอกจากนี้เขตพื้นที่การศึกษา
บางแหงรับจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับ
ปฐมวัย แตบางแหงก็ยงั ไมรบั จดทะเบียน
สวนสาเหตุที่ครอบครัวจัดการศึกษาเอง เนื่องจากบาง
ครอบครัวเห็นวาโรงเรียนดูแลนักเรียนไดไมทั่วถึง ไมเชื่อมั่นใน
ระบบการศึกษาของรัฐ สังคมภายนอกไมปลอดภัย พอแมตอ งการ
ดูแลลูกอยางใกลชดิ และมีเวลา มีความรู สามารถจัดการศึกษาใหลกู
ไดสงิ่ สำคัญครอบครัวตองการคนหาความถนัดของลูกและสนับสนุน
ศักยภาพของลูกใหมคี วามโดดเดน โดยเนนการเรียนอยางมีความสุข
ตองการสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรม ระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ
ในการเรียนการสอนใหแกลกู
2. การจัดทำแผนการจัดการศึกษา
ในการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ครอบครัวจะ
ตองจัดทำแผนการจัดการศึกษาเพื่อใชประกอบการขออนุญาต
ขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา เขตพื้นที่การศึกษาไดรวมมือกับ
ครอบครัวในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาในหลายลักษณะ เชน
การแตงตัง้ คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษา ซึง่ ประกอบดวย
ศึกษานิเทศกในแตละกลุม สาระรวมจัดทำกับครอบครัว หรือครอบครัว
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จัดทำแผนดวยตนเองตามคูม อื และเอกสาร โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
แนะนำการเขียนแผน ใหคำปรึกษา และรวมพิจารณาแผนการ
จัดการศึกษา สวนครอบครัวสวนใหญรอ ยละ 47.05 จัดทำแผนการ
จัดการศึกษาดวยตนเอง และมีการจัดทำแผนรวมกับเขตพื้นที่
การศึกษาคิดเปนรอยละ 17.65 (ตารางที่ 14) ซึ่งสอดคลองกับ
การประชุมระดมความคิดทีพ่ บวา ปจจุบนั การจัดทำแผนการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวจะดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 1) ครอบครัว
เปนผูจ ดั ทำแผนแตเพียงฝายเดียว และ 2) ครอบครัวมีผแู นะนำ
ในการจัดทำแผน เชน ศึกษานิเทศก ซึง่ สวนใหญครอบครัวเปน
ผูจัดทำแผนการจัดการศึกษาเองทั้งหมด โดยการจัดทำแผนการ
จัดการศึกษาของครอบครัวจะยึดหลักปรัชญาทางศาสนาที่แตละ
ครอบครัวนับถือ และความตองการในการพัฒนาบุตรหลานใหเปน
มนุษยทสี่ มบูรณ
อยางไรก็ตาม การที่ครอบครัวสวนใหญจัดทำแผนการ
จัดการศึกษาเอง โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังไมไดใหคำแนะนำและ
เขามารวมจัดทำแผนฯ กับครอบครัวมากนัก ซึง่ ครอบครัวอาจไมมี
ความรูในการเขียนแผนการจัดการศึกษาและยังขาดประสบการณ
อีกมากในการจัดทำแผนฯ (เชน ไมชำนาญ ไมถนัดในการเขียนแผน
รวมทั้ ง ขาดความรู ค วามเข า ใจหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน)
จึงตองการคำชี้แนะ/แนะนำโดยเฉพาะในสวนที่ผูปกครองยังขาด
ความรูอ ยูห รือในสวนทีย่ งั ไมสอดคลองกับหรือครอบคลุมมาตรฐาน
การเรียนรู ขณะเดียวกันบางครอบครัวตองการใหการจัดทำแผนฯ
มีความยืดหยุน โดยสามารถนำเอาวิถชี วี ติ หลักศาสนา หรือความ
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ต อ งการของครอบครั ว มาเป น กรอบในการจั ด ทำแผนการจั ด
การศึกษาในลักษณะทีเ่ ปนภาพรวมมากกวาการจัดการศึกษาใน 8
กลุม สาระ (การศึกษาในโรงเรียน) ตามที่ สพฐ. กำหนด ประกอบ
กับเขตพื้นที่การศึกษายังไมเขาใจการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
ที่ ค รอบครั ว นำเสนอ และยั ง ไม เ ข า ใจกฎหมายรวมทั้ ง ยั ง ไม มี
ประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากอนเนื่องจากเปน
เรือ่ งใหมในสังคมไทย
3. การจัดการเรียนการสอน
ครอบครัวสวนใหญมีปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาที่
แตกตางจากการศึกษาในระบบ โดยมองการศึกษาเปนการเรียนรู
ทั้งชีวิต เปนการเรียนรูทุกสิ่งแบบผสมผสานกลมกลืน ไมแยก
วิชาการออกจากชีวติ เปนการบูรณาการสรรพวิชากับวิถชี วี ติ อยาง
แทจริง และจัดการศึกษาโดยดูความถนัดความสนใจและความพรอม
ในการเรียนรูข องลูกเปนสำคัญ ซึง่ นำไปสูแ นวทางการจัดการเรียนรู
และการประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของครอบครัวแตละ
บานจึงมีภาพการจัดการเรียนการสอนโดยปกติในแตละวันใหแกลกู
ทีแ่ ตกตางกัน ตัวอยาง เชน
บานที่ 1 ชวงเชาเรียนวิชาการ (สาระวิชาคณิตศาสตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ชวงบายเรียนตามความสนใจของเด็ก
การทดลองทางวิทยาศาสตร งานศิลปะ
บานที่ 2 แตละวันมีการเรียนไมเหมือนกัน เปลี่ยนแปลง
ตามความสนใจและความเหมาะสม
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บานที่ 3 จัดการเรียนตามวิถชี วี ติ โดยชวงเชาเปนกิจกรรม
ออกกำลังกาย ชวยกันปรุงอาหารหรือกิจกรรมลงแปลงพืช ประชุม
สรุปงานในแตละวัน ฟงธรรมะ สวดมนตตอนเย็น
บานที่ 4 ตอนเชารดน้ำตนไม เรียนหนังสือกับแม บางครัง้
ก็ทำงานบาน ตอนเย็นไปทำงานกับพอ
บานที่ 5 เรียนจากหนังสือเรียนตามหลักสูตร และเรียนรู
คนควาเพิ่มเติมจากสื่อตางๆ เชน หนังสือ โทรทัศน ทัศนศึกษา
อินเตอรเนต และอืน่ ๆ
ขณะที่เขตพื้นที่การศึกษาสวนใหญรอยละ 92.31 เห็นวา
ครอบครัวแตละครอบครัวมีวิธีการสอนลูกแตละคนไมเหมือนกัน
(ตารางที่ 15) ซึง่ สอดคลองกับความเห็นของครอบครัวและผูเ รียน
โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเห็นวา การจัดการศึกษาของครอบครัวขึน้ อยู
กับศักยภาพของพอแม ความสนใจของเด็ก ความคาดหวังของ
ผูป กครอง ทัศนคติและความเชือ่ ของแตละบุคคล ขณะทีค่ รอบครัว
เห็นวา ความสนใจ ความตองการ และศักยภาพของลูกแตละคนมี
ความแตกตางกัน
สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
ครอบครัวในดานตางๆ มีดงั นี้
3.1 การจัดการเรียนการสอนทำใหผเู รียนเรียนรูไ ดจริง
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารอยละ 80.77 ครอบครัวทุกครอบครัว และผูเ รียน
รอยละ 90.91 (ตารางที่ 16) เห็นวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ทำใหเด็กสามารถเรียนรูไ ดจริง โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใหเหตุผลวา
เพราะพอแมยอ มรักลูก ปรารถนาใหลกู ดีและเกง จึงทุม เทการสอน
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อยางเต็มที่ ขณะทีผ่ เู รียนก็ไดรบั การศึกษาจากประสบการณตรงที่
พอแมพาลูกไปศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ และไดรับคำแนะนำ
คำปรึกษาไดตลอดเวลา รวมทัง้ ไดเรียนในสิง่ ทีต่ นเองชอบและสนใจ
สวนผูเรียนใหเหตุผลวา เพราะไดฝกปฏิบัติจริงตามความถนัด
เรียนรูด ว ยความเขาใจ ไมถกู บังคับใหทอ งจำ ไดเรียนรูใ นสิง่ ทีผ่ เู รียน
สนใจและตองการเรียน
3.2 การจัดการเรียนการสอนทำใหผูเรียนเรียนรูไดดี
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารอยละ 53.86 ครอบครัวและผูเ รียนรอยละ 97.06
และ 72.73 (ตารางที่ 17) เห็นวา การจัดการเรียนการสอนของครอบ
ครัวยังทำใหผูเรียนเรียนรูไดดี เพราะเปนการเรียนการสอนที่ตรง
ตามความตองการที่แทจริงของเด็กแตละคน เด็กแตละคนเรียน
อยางมีความสุข ซึ่งสามารถจัดการเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่
อยางไรก็ตาม เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารอยละ 26.92 เห็นวา การจัดการ
ศึกษาของครอบครัวยังไมดี เนื่องจากเด็กยังเรียนไมครบ 8 กลุม
สาระตามที่หลักสูตรกำหนด เด็กบางคนอาจจะดอยในดานการ
เขารวมสังคม
3.3 การเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในโรงเรียน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสวนใหญรอ ยละ 42.31 เห็นวา การเรียนรูข อง
ผูเรียนไมไดดีไปกวาการเรียนรูในโรงเรียน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน มาตรฐานในแตละชวงชัน้ พฤติกรรมการ
แสดงออกของเด็กและประสบการณในชีวิต เชน มารยาทในการ
เขาสังคม เปนตน ขณะทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รอยละ 26.92 และ
ครอบครัว รวมทัง้ ผูเ รียนสวนใหญ รอยละ 88.24 และ 63.64 เห็นวา
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การเรียนรูของผูเรียนจากบานเรียนดีกวาการเรียนรูในโรงเรียน
โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาวัดจากการเรียนอยางมีความสุขและการสอน
อยางใกลชิดของพอแม สวนครอบครัวใหเหตุผลวา ลูกมีความสุข
เรียนตามความสนใจและความตองการของตนเอง สามารถแสดงออก
ไดตามความรูส กึ นึกคิดของตนเอง ไดเรียนรูจ ากประสบการณตรง
เชน การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
และยาวนานในสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมกับการเรียนรู ไมถกู จำกัด
ดวยเวลา สำหรับผูเ รียนใหเหตุผลวา การเรียนทีโ่ รงเรียนตองเรียน
ตามทีโ่ รงเรียนจัดให แตบา นเรียนสามารถมีเวลาเรียนรูแ ละศึกษาใน
สิง่ ทีต่ นเองสนใจไดมากกวา (ตารางที่ 18) นอกจากนีผ้ เู รียนยังเห็น
วา ตนเองมีความรูพ อๆ กับเพือ่ น เมือ่ เปรียบเทียบกับเพือ่ นๆ ที่
เรียนในโรงเรียนระดับเดียวกัน
3.4 ความกดดันจากกิจกรรมทีค่ รอบครัวจัดใหผเู รียน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารอยละ 76.92 เห็นวา เด็กไมไดรสู กึ วาถูกกดดัน
จากกิจกรรมทีค่ รอบครัวจัดใหผเู รียน ขณะทีค่ รอบครัวรอยละ 70.59
และผูเ รียนรอยละ 83.36 เห็นวากิจกรรมทีค่ รอบครัวจัดไมไดกดดัน
เด็ก ซึง่ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใหเหตุผลวา พอแมและเด็กมีอสิ ระในการ
เรียนการสอน เด็กไดเรียนตรงตามความตองการ ความถนัด ความ
สนใจของตนเอง ขณะทีค่ รอบครัวใหเหตุผลวา กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ สวน
มากเปนกิจกรรมทีเ่ ด็กมีความสนใจและมีสว นรวมในการคิดกิจกรรม
นั้ น ๆ และการทำกิ จ กรรมจะไม ถู ก จำกั ด ด ว ยเวลาและสถานที่
สวนผูเ รียนเห็นวา เปนการทำกิจกรรมรวมกับพอแม ซึง่ มีความถนัด
และสนใจในกิจกรรมนัน้ (ตารางที่ 19) นอกจากนีค้ รอบครัวรวมทัง้
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ผูเ รียนสวนใหญรอ ยละ 91.18 และรอยละ 86.36 เห็นวา ครอบครัว
ไมเคยลงโทษผูเ รียน (ตารางที่ 20) สำหรับครอบครัวทีเ่ คยลงโทษ
เด็กจะใชวธิ ตี า งๆ กัน เชน ตี งดคาขนม งดสิง่ ทีล่ กู ชอบ ซึง่ กอน
ลงโทษตองบอกสาเหตุและความผิดใหลูกรู สวนผูเรียนเห็นวา
การลงโทษมีทงั้ การดุ ภาคทัณฑ งดในสิง่ ทีเ่ ด็กชอบ ตี
3.5 ระเบียบวินยั และทักษะทางสังคม บุคคลภายนอกที่
ไมมสี ว นเกีย่ วของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มักจะมองวา
การศึกษาของบานเรียนทำใหเด็กขาดความรู ระเบียบวินัย และ
ทักษะทางสังคม จนทำใหเด็กแปลกแยกเขากับใครไมได ซึ่งเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษารอยละ 69.23 และครอบครัวรวมทัง้ ผูเ รียนสวนใหญ
รอยละ 91.18 และ 81.82 ตางไมเห็นดวย (ตารางที่ 21) โดยเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาใหเหตุผลวา พอแมทกุ คนยอมใหสงิ่ ทีด่ แี กลกู โดยมี
การรวมกลุม ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา มีการปลูกฝงการเขาสังคมให
แกลูก เปนตน สวนครอบครัวใหเหตุผลวา จากการสังเกตเด็ก
บานเรียนเห็นวา เด็กบานเรียนมีความรู ระเบียบวินัย ทักษะทาง
สังคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปลูกฝงของครอบครัว สำหรับผูเรียน
เห็นวา สามารถเขากับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนได และคิดวาไมจำเปน
ตองเปนเพือ่ นในวัยเดียวกันและไมจำเปนตองเปนเพือ่ นในโรงเรียน
เทานัน้ เพือ่ นมีอยูท กุ ทีใ่ นโลก ซึง่ สามารถติดตอผานทาง e-mail ได
นอกจากนีเ้ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารอยละ 61.54 และผูเ รียนรอยละ 63.64
ยังเห็นวา การมีเพื่อนตางวัยกลับเปนขอดีมากกวาการมีเพื่อนรุน
เดียวกัน ทีไ่ ดเรียนรูว า เพือ่ นทีอ่ ายุมากกวา มีความคิด ความรูส กึ
วิสยั ทัศน การทำงาน ประสบการณ ฯลฯ ตางกันอยางไร ซึง่ อาจมี
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ความเห็นไมตรงกันในบางเรือ่ ง แตกส็ ามารถปรับความเขาใจกันได
(ตารางที่ 22)
3.6 การเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
รอยละ 61.54 ไดสง เสริมใหครอบครัวไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน เชน จัดสงหนังสือแจงครอบครัวใหสง ผูเ รียนเขาคาย
ลูกเสือ เนตรนารี หรือกีฬาสีของโรงเรียน ขอความรวมมือจาก
โรงเรียนใหครอบครัวใชหองสมุดโรงเรียน เปนตน สำหรับผูเรียน
สวนใหญรอ ยละ 27.27 ยังไมไดเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียน ขณะที่
มีผเู รียนเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนเพียงรอยละ 22.73 โดยเขารับ
การทดสอบระดับชาติที่เขตพื้นที่การศึกษาจัดใหเพื่อประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และพอแมตองการใหมีกิจกรรมรวมกับ
โรงเรียน (ตารางที่ 23)
3.7 ฐานะของครอบครั ว ที่ จั ด การศึ ก ษา เขตพื้ น ที่
การศึกษาสวนใหญรอ ยละ 65.38 เห็นวา ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา
เองจำเปนตองมีฐานะดี เพราะตองลงทุนเพือ่ การศึกษาสำหรับลูก และ
ตองทุม เทเวลาอยางมากเพือ่ จัดการศึกษาทีด่ ใี หลกู ขณะทีค่ รอบครัว
และผูเ รียนสวนใหญรอ ยละ 79.41และ 72.72 เห็นวา ครอบครัวที่
จัดการศึกษาเองไมจำเปนตองมีฐานะดี (ตารางที่ 24) โดยครอบครัว
ใหเหตุผลวา การจัดการศึกษาใหดขี นึ้ อยูก บั ความมุง มัน่ ความตัง้ ใจ
ของครอบครัว ตลอดจนวิธคี ดิ วิธที ำของพอแมทจี่ ะนำไปสูก ารเรียน
รูของลูก ขณะที่ครอบครัวรอยละ 17.65 เห็นวามีความจำเปนที่
ครอบครัวตองมีฐานะดี เพราะปญหาดานเศรษฐกิจอาจบัน่ ทอนเรือ่ ง
เวลาและกำลังใจในการจัดการศึกษาของลูก ทั้งการใหลูกไดรับ
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ประสบการณตรง เชน เรียนรูประวัติศาสตรในสถานที่จริงจำเปน
ตองทุม เททัง้ เวลาและเงิน สวนผูเ รียนใหเหตุผลวา การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เพียงผูจ ดั มีความรัก ความเขาใจลูก มีการใฝหาความ
รูก ส็ ามารถจัดการศึกษาได
นอกจากนี้ จากการประชุมระดมความคิดยังพบวา การจัด
การเรี ย นการสอนให แ ก ลู ก ของแต ล ะครอบครั ว จะแตกต า งกั น
ครอบครัวสวนหนึง่ ยังเห็นวา ครอบครัวควรสรางวิธกี ารเรียนรูด ว ย
แนวทางทีห่ ลากหลายบนพืน้ ฐานการพึง่ พาตนเองใหมากทีส่ ดุ เพือ่
เปนนวัตกรรมทางการศึกษา และจัดใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูว ธิ ี
การเรี ย นรู แ ละกิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ดี ที่ ค น พบไปยั ง เครื อ ข า ย
ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนทีอ่ ยูใ กลเคียง โดยไมควรใหความ
สำคัญในเรื่องการแขงขันทางวิชาการซึ่งจะนำเด็กไปสูการแขงขัน
ตอไปมากนัก ขณะทีค่ รอบครัวอีกสวนหนึง่ เห็นวา เขตพืน้ ทีก่ าร
ศึ ก ษาควรประสานกั บ โรงเรี ย นเพื่ อ ให มี ก ารเรี ย นร ว มของเด็ ก
บานเรียนในบางรายวิชาทีม่ คี วามเฉพาะดาน เชน วิชาวิทยาศาสตร
ซึง่ ผูป กครองอาจไมมคี วามพรอม และสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัว
เขารวมการแขงขันทางทักษะวิชาการ หรือแจงการแขงขันตางๆ
ถึงครอบครัวโดยตรง อยางไรก็ตาม เปนทีส่ งั เกตวา การจัดการเรียน
การสอนใหแกลกู ของแตละครอบครัวทีแ่ ตกตางกันทำใหผเู รียนบาง
คนอาจเรียนครบ 8 กลุม สาระ แตบางคนอาจเรียนไมครบ
4. การวัดและประเมินผลผูเ รียน การวัดและประเมินผล
ผูเ รียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวยังเปนเรือ่ งใหมสำหรับเขตพืน้ ที่
การศึกษาซึง่ ยังมีภารกิจการศึกษาในระบบมากมาย ขณะเดียวกัน
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ก็เปนเรือ่ งใหมสำหรับครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาเชนกัน โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาที่แตกตางจากการ
ศึกษาในระบบ ทีม่ องการศึกษาเปนการเรียนรูท งั้ ชีวติ และเปนการ
เรียนรูท กุ สิง่ แบบผสมผสานกลมกลืน บูรณาการสรรพวิชากับวิถชี วี ติ
อยางแทจริง โดยไมแยกวิชาการออกจากชีวติ และจัดการศึกษาโดย
ดูความถนัดความสนใจและความพรอมในการเรียนรูของลูกเปน
สำคัญ ซึ่งจะมีแนวทางการจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผล
ทีต่ า งไปจากการศึกษาในระบบ
ขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดนเิ ทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในหลายรูปแบบ
เชน จัดทำเครื่องมือติดตามนิเทศแผนการจัดการศึกษาของแตละ
ครอบครัว โดยอิงกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สงเสริมใหศกึ ษานิเทศกออกนิเทศและประเมินผล โดย
ไปเยีย่ มบาน สังเกตและสัมภาษณผปู กครองและเด็ก ทัง้ แบบทีเ่ ปน
ทางการ เชน มีตารางการนิเทศ การวัดและประเมินผล และการ
พบปะพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ
4.1 การตัดสินผลการเรียนตาม 8 กลุม สาระ เขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาสวนใหญรอ ยละ 80.77 เห็นดวยกับการทีค่ รอบครัว
และเขตพื้นที่การศึกษารวมกันกำหนดใหผูเรียนตองเรียนรูตาม
กลุม สาระการเรียนรูท งั้ 8 กลุม และไดรบั การตัดสินผลการเรียนตาม
เกณฑทกี่ ำหนด เนือ่ งจากเปนหลักสูตรขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ด็กจะตองได
รับการพัฒนาทุกดานทั้งในดานรางกาย สติปญญา และสังคม
อันเปนมาตรฐานของเด็กไทยทัง้ ประเทศ ขณะทีค่ รอบครัวสวนใหญ
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รอยละ 50.00 ไมเห็นดวย เพราะการเรียนการสอนของครอบครัว
ไมไดจัดตามประเด็นที่หลักสูตรกำหนด แตจัดตามความตองการ
และความสามารถของผูเรียน และมีการสอนแบบบูรณาการที่ไม
สามารถจำแนกเปนกลุม สาระได อยางไรก็ตาม ยังมีครอบครัวรอยละ
32.35 ทีเ่ ห็นดวย เพราะเปนมาตรฐานของเด็กไทย และเปนกรอบ
ในการจัดการศึกษาทีไ่ มมงุ ไปในดานใดดานหนึง่ มากเกินไป (ตาราง
ที่ 25)
สำหรับปญหาในการดำเนินงานตัดสินผลการเรียนตาม 8
กลุมสาระนั้น เขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัวสวนใหญรอยละ
46.15 และ 41.18 เห็นวาไมมปี ญ
 หาในการดำเนินงาน ขณะทีเ่ ขต
พื้นที่การศึกษารอยละ 42.31 เห็นวา ยังมีปญหาในดานความไม
เขาใจและการไมยอมรับเกณฑการประเมินของครอบครัวทีจ่ ดั การ
ศึกษา การยึดหลักเกณฑในการประเมินตามระเบียนแสดงผลการ
เรียนหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ปพ.1) ทีต่ า งกัน เชน เจาหนาที่
บางคนยึดหลักเกณฑเชนเดียวกับการประเมินนักเรียนในโรงเรียน
บางคนยึดหลักเกณฑการประเมินผูเ รียนนอกระบบโรงเรียน เปนตน
(ตารางที่ 26)
4.2 การตัดสินผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน เขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงและครอบครัวสวนใหญ
รอยละ 52.94 เห็นดวยทีผ่ เู รียนตองผานการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑ (ตารางที่ 27) เนือ่ งจากเปนความรู
ความสามารถพื้นฐานที่ทำใหเด็กสามารถดำรงชีพในสังคมไทยได
และการประเมินผลตองมีเกณฑมาตรฐานในการตัดสินการผาน
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ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษารอยละ 53.85 (ตารางที่ 28) ไมมีปญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน สวนรอยละ 26.92 มีปญ
 หา เนือ่ งจาก
ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาไมประเมินผลผูเ รียนตามเกณฑ สวนครอบ
ครัวรอยละ 47.06 เห็นวา ไมมปี ญ
 หาในการตัดสินผลการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คิดเปน เนือ่ งจากเปนเกณฑปกติที่
เด็กทุกคนตองมี และเปนคุณสมบัตขิ นั้ พืน้ ฐานของเด็กไทย ทัง้ ยัง
เปนการวัดคุณภาพผูส อน และใชประเมินพอแมวา สอนขาดสอนเกิน
ในสวนใด เพื่อนำไปแกไขใหเกิดการเรียนรูที่ครบถวนสมบูรณ
สวนครอบครัวที่ไมเห็นดวยรอยละ 44.12 เนื่องจากเด็กแตละคน
แตกตางกัน มีความพรอมและความสามารถในการเรียนรูไ มเทากัน
จึงควรประเมินพัฒนาการของเด็กมากกวาโดยเทียบกับตัวเองตาม
ระยะเวลาทีผ่ า นมา
4.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษารอยละ 96.15 เห็นดวยกับการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค เนือ่ งจากเปนสิง่ จำเปนทีผ่ เู รียนตองใชในการดำรงอยู
ในสังคมไทย และเพือ่ ใหผเู รียนมีคณ
ุ ลักษณะเปนไปตามเปาหมาย
การจัดการศึกษา ขณะทีค่ รอบครัวรอยละ 52.94 ไมเห็นดวย เพราะ
เด็กแตละคนมีลกั ษณะเฉพาะตัวไมเหมือนกัน การใชเกณฑในการ
ประเมินแบบเดียวอาจไมเหมาะสม ซึง่ คุณลักษณะบางดานเด็กอาจ
ทำไดมากกวาเกณฑ ขณะที่ในบางดานอาจทำไดตามเกณฑหรือ
นอยกวาเกณฑ แตครอบครัวรอยละ 35.29 เห็นดวยกับการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพราะเปนตัวชีว้ ดั มาตรฐานและวิธกี าร
เรียนการสอนของเด็กและพอแม (ตารางที่ 29) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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และครอบครัวสวนใหญรอ ยละ 69.23 และ 44.12 เห็นวาไมมปี ญ
 หา
อุ ป สรรคในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องผู เ รี ย น
(ตารางที่ 30)
4.4 การประเมินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
เขตพื้นที่การศึกษารอยละ 80.77 เห็นดวยกับการประเมินผลการ
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน (ตารางที่ 31) เนือ่ งจากเปนกิจกรรม
สงเสริมการอยูร ว มกันในสังคมและจำเปนตองมีเกณฑมาตรฐานใน
การประเมิน ขณะทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารอยละ 19.23 ไมเห็นดวย
เนื่องจากครอบครัวจัดการศึกษาแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนจึงสอดแทรกในการเรียนการสอนอยูแลว ซึ่งเขตพื้นที่การ
ศึกษารอยละ 69.23 ไมมปี ญ
 หาอุปสรรคในการประเมิน และเห็นวา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัวตองรวมมือกันอยางใกลชดิ และมี
การติดตามผลอยางตอเนือ่ ง ขณะทีค่ รอบครัวสวนใหญรอ ยละ 47.06
ไมเห็นดวย และรอยละ 44.12 เห็นวาไมมีปญหาอุปสรรคในการ
ประเมินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน สวนผูเ รียนตองการใหมี
การประเมินผลผูเ รียนดวยวิธกี ารสอบเหมือนเด็กในโรงเรียน เพือ่ ให
ทราบวาเด็กบานเรียนไมไดดอยกวาเด็กในโรงเรียน รวมทั้งใหมี
การสัมภาษณผูเรียน สอบถามพอแม และเก็บขอมูลจากกิจกรรม
อีกดวย (ตารางที่ 32)
สำหรับขอมูลจากการประชุมสัมมนา พบวา การประเมินผล
ผูเ รียนทำใน 2 รูปแบบ คือ 1) ครอบครัวเปนผูป ระเมินผลผูเ รียนเอง
และ 2) ครอบครัวสงผลการประเมินใหเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาศึกษาและ
นำผลการประเมินนัน้ มาตรวจสอบความนาเชือ่ ถือได นอกจากนีย้ งั
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ไดนำเสนอการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัว
จำนวน 3 ครอบครัว โดย 2 ครอบครัวแรกนำเสนอโดยศึกษานิเทศก
ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สวนครอบครัวที่ 3 นำเสนอโดยครอบครัว
ทีจ่ ดั การศึกษา ซึง่ แตละครอบครัวมีการดำเนินงานดังนี้
1. ครอบครัวธนธีรโชติ จัดการศึกษาบานเรียนในเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรคเขต 1 ซึง่ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยศึกษา
นิเทศกไดจดั ใหมกี ารประเมินผูเ รียนตลอดเวลาดวยวิธกี ารทีไ่ มเคย
ใชขอสอบวัดเด็ก เนื่องจากศึกษานิเทศกไมเชื่อวา ขอสอบจะวัด
ความเปนคนไดโดยเฉพาะขอสอบที่กาถูกกาผิด แตจะใชวิธีการ
พิจารณาวาเด็กไดเรียนรูอ ะไร เรียนรูอ ยางไร และไดคน พบอะไรบาง
ทีส่ ำคัญจะมีการขอดูสมุดบันทึกการเรียนรูข องเด็ก ตัวอยางเชน เมือ่
วันที่ 25 มกราคม 2550 ด.ช.สันติ ธนธีรโชติ ไดบนั ทึกวา พอจะไป
สอนพิเศษที่โรงเรียน โดยไปทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กที่
โรงเรียน และไดบนั ทึกเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในโรงเรียนดังนี้
เหตุการณที่ 1 กิจกรรม 5 ส. “ผมเห็นแลวเวียนหัวมี
แคคำเดียวเทานั้นสะสาง ขั้นตอนในการสะสางจะมีบางทีก็ฉีดยา
ฆาหญา เผาหญา ลมตนไมเพือ่ ทีจ่ ะปลูกสวนดอกไม ผมคิดวาตอง
เปลีย่ นมุมมองใหมเพราะเวลาเผา ฉีดยาฆาหญา แมลง สิง่ พวกนี้
แหละจะทำใหนกั เรียนจำแตไมรวู า จะมีผลเสียอยางไร แลวถามีหญา
ขึน้ เขาก็ซอื้ พวกนีม้ าฉีดเรือ่ ยๆ” นีค่ อื ความคิดของเด็ก ป.4
เหตุการณที่ 2 การลงโทษ “ตอนบายผมเห็นครูตีเด็ก
นักเรียน ผมคิดวามันเปนสิง่ ไมดถี งึ เด็กจะผิดก็ไมควรตี นอกจากจะมี
กฎแลวยังทำเพือ่ ใหเด็กจดจำ ผมจึงคิดกลับไปวาทีค่ ณ
ุ ครูบอกวาเรา
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ยังควบคุมเด็กไมไดกต็ อ งมีตบี า ง แลวทำไมผมนับได 50 กวาคนที่
ถูกตี”
เหตุการณที่ 3 ความรู “ตอนใกลจะกลับผมเห็นพี่ ม.ตน
ถือที่เก็บขยะ อีกคนถือไมกวาด ผมเห็นขางในขยะมีหลอดนีออน
ผมจึงถามพี่ 2 คนนัน้ วา นัน่ หลอดไฟใชไหมครับพี่ ผมตกใจมาก
เพราะมันยังแตกดวย ผมยืนจองดูพที่ งั้ 2 คนทีก่ ำลังเทเศษหลอดไฟ
ซึง่ เขาไมไดแสดงอาการใดๆ แลวเดินกลับเขาหอง ผมรูแ ลววาเขา
ไมรวู า ในนัน้ มีสารปรอทซึง่ เมือ่ แตกแลวจะมีไอสารปรอทมีพษิ มาก
ตองใหเด็กรุน นองกวาผมไดร”ู
เด็ก ป.4 ทีค่ ดิ และเขียนอยางนีย้ อมรับไดไหมวา มีความรู
หรือตองใหสอบ ตองไดเกรด คุณภาพความเปนคนที่สมบูรณที่
แทจริงสามารถมองเห็นได วัดได แตการวัดและประเมินผลคน
ดวยเครือ่ งมือทีห่ ยาบๆ นอกจากจะสรางนิสยั ทีจ่ อมปลอมแลวยังไม
ใชเรือ่ งจริงอีกดวย
การประเมินผลผูเ รียนใน 4 ดาน คือ 1) มาตรฐานการเรียน
รูท กี่ ำหนดใน 8 กลุม สาระ 2) การฟง พูด อาน เขียน ซึง่ เปนทักษะ
การใชภาษา 3) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน และ 4)
กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแตละแหงอาจจะดำเนิน
การตางกันในแตละพืน้ ที่ ซึง่ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรคเขต 1
มีการมอบหมายการดำเนินงานดังนี้ กลุม แผนดูแลการจดทะเบียน
กลุม สงเสริมดูแลการประชาสัมพันธและธุรการ สวนการวัดประเมินผล
มีศกึ ษานิเทศกดแู ล โดยแบงงานออกเปน 2 กลุม กลุม ที่ 1 ดูแล
การนิเทศติดตาม กลุม ที่ 2 ดูแลการวัดประเมินผล กลาวโดยสรุป
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เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีด่ แู ลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะมี 3 กลุม
งานดวยกัน ไดแก กลุม แผน กลุม สงเสริม และกลุม นิเทศติดตามผล โดย
ในป 2550 ทีมประเมินผลของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรคเขต 1
ไดประเมินการวัดและประเมินผลของครอบครัวธนธีรโชติดว ยเทคนิค
การประเมินแบบองครวม โดยใชวิธีการพูดคุยและสำรวจผลงาน
รองรอยหลักฐาน ทักษะทางสังคม การแสดงออก และวิสยั ทัศน ของ
ครอบครัวและเด็ก จากนั้นไดมีการสอบเด็กบางโดยใชขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา ( National Test : NT) ซึง่ เด็กดูมคี วามสุข
และสามารถทำขอสอบได
การประเมินผลฯ ทีผ่ า นมาไมมปี ญ
 หา แตเมือ่ มีการประกาศ
ใชคมู อื ฉบับใหม ซึง่ สพฐ.พยายามใหการจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพ
มากขึน้ โดยตองประเมินผลผูเ รียนเปนระดับผลการเรียน (grade)
ใน 8 กลุม สาระ และมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหสอื่ ความ
คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนดวย ทำให
ผูป ระเมินรูส กึ อึดอัดและยังไมคอ ยลงตัว รวมทัง้ ตองการหาเขตพืน้ ที่
การศึกษาทีส่ ามารถทำตามคูม อื ใหมไดอยางนาเชือ่ ถือและมีความ
เปนปรนัยเพือ่ เปนแนวทางในการประเมินผลตอไป อยางไรก็ตาม
การประเมินผลผูเรียนควรมีการยอมรับความแตกตางระหวางการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวกับระบบโรงเรียน
2. ครอบครัวเนาวธีรนนท เปนครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา
บานเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรเี ขต 1 ซึง่ จัดการศึกษา
ใหแก ด.ช. ธีรวีร เนาวธีรนนท (นองเบคอน) ทำใหเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาสุพรรณบุรเี ขต 1 ไดเริม่ เรียนรูแ ละรูส กึ ตืน่ เตนทีไ่ ดสมั ผัสกับ
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ครอบครัวนี้ จึงมีการประชุมรวมกันวาจะสนับสนุนครอบครัวอยางไร
และไดจดั เตรียมเอกสารใหครอบครัวเปนจำนวนมาก จนผูป กครอง
ตกใจวาทำไมการเรียนในระบบจึงมีเอกสารมากมาย เริ่มตั้งแต
หลักสูตรเพราะไมวาใครจะเปนผูจัดการศึกษาก็จะตองจัดตามที่
หลักสูตรกำหนด นอกจากนีพ้ อ แมยอ มตองการสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ใหแกลกู
และผูปกครองแตละทานตางก็เปนผูรูทั้งหมด มีหนาที่การงานดี
สำเร็จการศึกษาที่ดี และมีความพรอมที่จะจัดการศึกษาใหแกลูก
ซึง่ ศึกษานิเทศกเองก็อยากใหลกู ไดรบั การศึกษาทีด่ ี แตยงั ไมกลา
จัดการศึกษาเองเพราะอาจจะขาดบางสิ่งที่จะนำพาตัวลูกใหไปถึง
เปาหมาย
สภาพการประเมินผูเ รียนกอนทีจ่ ะมีการประกาศใชคมู อื การ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสำหรับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ในป 2550 ดช.ธีรวีร ไดผาน
การเรียนชวงชัน้ ที่ 1 ไปไดอยางดีมาก นาชืน่ ชม ซึง่ ไดเห็นขอแตกตาง
ทีช่ ดั เจนอันหนึง่ ในการจัดการศึกษา คือ ไมมวี ธิ กี ารประเมินผลใด
ทีด่ ที สี่ ดุ วิธกี ารประเมินผลทีด่ ที สี่ ดุ ตองใชวธิ กี ารทีห่ ลากหลายและ
ตองเปนวิธีที่เหมาะกับการเรียนรูของเด็ก จึงเปนโจทยขอแรกที่
ตองคิดรวมกันกอนวา สิง่ ทีจ่ ะประเมินเด็กคืออะไร และตองมีกรอบ
ในการประเมิน การนำเอาขอสอบไปวัดเด็กเลยคงทำไดยาก และ
การประเมินผลอาจจะไมไดครอบคลุมทุกวิธที คี่ ดิ ไวทงั้ หมด
การกำหนดกรอบในการประเมิน จะตองวิเคราะหมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 ทีใ่ ชอยูเ ดิม โดยวิเคราะห
เฉพาะมาตรฐานทีส่ ำคัญ (ไมใชทกุ ตัว) ทีแ่ สดงถึงความเปนคนเกง
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คนดีและมีความสุข และมาตรฐานใน 8 กลุมสาระ จากนั้นจึง
พิจารณาแผนการเรียนรูข องผูเ รียนวา มีการกำหนดเปาหมายเมือ่
จบชวงชัน้ ที่ 1 หรือชัน้ ป.3 ไวอยางไร จากการวิเคราะหทงั้ 2 สวน
พบวา มีประมาณ 8 - 9 เรือ่ ง จึงกำหนดวิธกี ารประเมิน ซึง่ ใชวธิ ี
ประเมินของชัน้ ป. 1 และ ป. 2 รวมทัง้ การประเมินดวยขอสอบ
พอจบชวงชัน้ ที่ 1 จึงใชการประเมินโดยการสัมภาษณและใหปฏิบตั ิ
จริงในบางเรื่อง โดยทีมประเมินเปนหัวหนากลุมสาระทั้งหมด
สัมภาษณ ดช.ธีรวีร วา มีการสอนอะไรบางและถามตอกันไป
ชวนคุยบาง ชวนทำบาง ปฏิบตั งิ านบางหลายๆ อยาง ซึง่ อาจเปน
สถานการณทเี่ ด็กทำอยูห รือสถานการณทสี่ นใจ แตจะอิงมาตรฐาน
แบบไมใหรตู วั วากำลังถามในสาระวิชานัน้ ๆ บางครัง้ อาจจะใหอา น
หรือพูด หรือใหแสดง โดยพอแมมาใหกำลังใจในขณะที่ประเมิน
ซึง่ ถือวาเปนการชวยดูแลและรับรูก ารประเมินไปดวยกัน จึงประเมิน
ไดทงั้ ในสวนของความรู และความคิดวาเด็กคิดอะไรในเรือ่ งทีร่ ู และ
เด็ ก คิ ด อะไรเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนั้ น และทำอะไรบ า งในแต ล ะเรื่ อ ง
ซึง่ จะเชือ่ มโยงตอกันไป รวมทัง้ ทักษะทีใ่ ชในการดำเนินชีวติ
การประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ มีงานวิจยั สนับสนุน
วา ควรสัมภาษณเพือ่ นบานของเด็ก และสังเกตการเลนของเด็กกับ
เพือ่ นเพือ่ ใหไดขอ มูลทีค่ รบถวนทัง้ หมด จากการประเมินในหลายๆ
ลักษณะขางตน พบวา ดช.ธีรวีร มีความสามารถหลายๆ อยางที่
สูงกวาเด็กที่อยูในวัยเดียวกัน ไมวาจะเปนการใชภาษาพูดหรือ
ดานอืน่ ๆ ก็คอ นขางมีวฒ
ุ ภิ าวะสูงกวาเด็กในวัยเดียวกัน ศึกษานิเทศก
จึงไดเสนอแนะเพิม่ เติมในสิง่ ทีเ่ ด็กมีความถนัด เพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
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ในการจัดการศึกษา และอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข รวมทัง้ เปน
อนาคตที่ดีของประเทศชาติตอไป นอกจากนี้ยังไดเสนอ ใหมีการ
ศึกษาวิจัยตอเนื่องระยะยาวในความกาวหนาของเด็กบานเรียน
ซึง่ อนาคตอาจจะเปนผูน ำของประเทศไดหลายๆ เรือ่ ง ไมวา จะเปน
นักคิดคน ศิลปน นักวิทยาศาสตร ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงประเทศได
เชน การเปนผูนำประเทศโดยไมตองซื้อเสียง การเปนทรัพยากร
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ คาของประเทศ แตไมไดหมายความวาเด็กทีอ่ ยูใ นระบบ
โรงเรียนจะไมเกิดสิง่ นี้
ปจจุบันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กำลัง
พยายามปรับหลักสูตรใหผเู รียนไดแสดงความสามารถมากขึน้ โดย
ไมตอ งรอใหรวู า ลูกเกงจุดใดซึง่ ก็อาจจะสายเกินไปเสียแลว โดยการ
สรางหลักสูตรชวงชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ปนการเรียนวิชาพืน้ ฐานทัว่ ๆ ไป ชวงชัน้
ที่ 2 มีการเพิม่ เติมในสวนทีเ่ ด็กมีความถนัดและเจาะลึกไปในเรือ่ ง
ทีม่ คี วามถนัด โดยชัน้ ป.5 - ป.6 นักเรียนจะไดเรียนลึกในวิชาที่
ชอบที่สุด นักเรียนกับผูปกครองไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความ
ถนัดรวมกัน โดยใชชอื่ หลักสูตรวา FUN FIND FOCUS FUN คือ
การเรียนอยางสนุกสนานในชวงชัน้ ที่ 1 FIND คือ การคนหาความ
ถนัด ความสามารถของผูเ รียน และ FOCUS คือ การทีผ่ เู รียนไม
ตองเสียเวลาเรียนเรือ่ งอืน่ ทีไ่ มถนัด หากไมถนัดคณิตศาสตรไมตอ ง
เรียนคณิตศาสตร แตหากถนัดคณิตศาสตรไมตอ งไปเรียนอยางอืน่
ซึ่งเด็กสามารถเรียนวิชาพื้นฐาน 8 กลุมสาระไดเพียงแคพอผาน
สวนวิชาทีเ่ กงสามารถเลือกเรียนเปนการเฉพาะได ซึง่ จะเห็นวา การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวไดจดั การศึกษาทีต่ รงกับความถนัดของ
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เด็กนำหนาไปกอนแลว เด็กเกงเรือ่ งใดก็สามารถเลือกเรียนลึกเขาไป
ไดเหมาะกับความสามารถ ดังนั้นวิธีการวัดและประเมินผลจึง
ตองสอดคลองกัน โดยใชการสัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน และดูบนั ทึก
พัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก
เมื่อมีการประกาศใชคูมือการดำเนินงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวสำหรับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในป 2550 เปน
ทีส่ งั เกตวา บันทึกที่ ด.ช. สันติ ธนธีรโชติ (นองฟาง)เขียน นับเปน
บันทึกทีด่ ที สี่ รางความรูส กึ ทีด่ ใี นจิตใจ และทำใหอยากรูจ กั เด็กคนนี้
ทีอ่ ยูเ พียงชัน้ ป.4 ซึง่ ศึกษานิเทศกบางทานอาจเห็นวายังไมไดเปน
การวัดความรูความสามารถทางวิชาการ ในขณะที่กลุมสาระทั้ง
8 กลุม ในหลักสูตร ก็ยังไมไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรูเชิง
วิชาการไว ซึง่ จะมีผลตอการวัดและประเมินผลตามคูม อื ฯ ทีก่ ำหนด
ใหประเมินผลเปนเกรดในแตละรายวิชา และการบรรยายของวิทยา
กรสวนกลางที่กลาววา ครอบครัวมีอิสระในกระบวนการการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผล เพียงแตการออกเอกสารที่แสดง
ผลการประเมินผล(ปพ.) จะตองเปนไปตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด เพื่อเปนเอกสารที่ใชรวมกันไดกับการศึกษาในระบบและ
เพือ่ ความเปนเอกภาพ แตกย็ งั มีความคลุมเครือวา เปนเรือ่ งของเอก
สารที่ไมเกี่ยวกับการประเมินผล แตเอกสารแสดงผลการเรียนก็
ตองมาจากการประเมินผล
นอกจากนี้ หลักสูตรปจจุบันที่กำลังปรับปรุงไดกำหนด
มาตรฐานการเรียนรูใ น 8 กลุม สาระไวมากกวา 200 มาตรฐานทีเ่ ด็ก
จะตองผาน และกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรูท คี่ าดหวังเพือ่ ให
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เปนคนดี เกง และมีความสุข เปนมนุษยทสี่ มบูรณอกี กวา 900 ตัว
ซึง่ แมแตคอมพิวเตอรกแ็ ทบจะบันทึกไมไหว ครูทปี่ ระเมินเด็กก็จะ
กระพริบตาไมได จึงเปนเรือ่ งทีเ่ ปนไปไดยาก จากประสบการณของ
ศึกษานิเทศกทสี่ มั ผัสโรงเรียนมากวา 30 กวาป เมือ่ ประกาศใชคมู อื ฯ
ทีก่ ำหนดแนวทางการวัดประเมินผลออกมา จึงเปนไปไดยากในการ
ดำเนินงานแมแตในระบบโรงเรียนเองก็ตามก็ยงั จะทำไมได
สำหรับผลการประเมินของ ดช.ธีรวีร พบวา ดช.ธีรวีร
สามารถทำขอสอบมาตรฐาน (ทีป่ จ จุบนั เด็กทุกคนในชัน้ ป.2 ป.5
ม.2 และ ม.5 จะตองสอบ) ไดดี และยังพบวา การประเมินใน 3 ดาน
ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอาน เขียน คิด วิเคราะห
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนไปตามที่ครอบครัวกำหนดไวได
อยางชัดเจน สวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งหลักสูตรแบงเปน
กิจกรรมสำหรับผูเ รียนและกิจกรรมแนะแนว จะเห็นไดวา กิจกรรม
แนะแนวพอแมเปนผูแ นะแนวทีส่ ำคัญทีส่ ดุ โดยพอแมแนะใหผเู รียน
คนควาและใหใชเวลาในการเรียนรู แนะใหสนใจสิง่ ตางๆ ซึง่ พิจารณา
ไดจากบันทึกที่เห็นไดชัดเจนวามีการแนะแนวกันทุกนาทีทุกเวลา
แตกจิ กรรมพัฒนาผูเ รียนซึง่ ยังประเมินไดยาก เชน กิจกรรมชุมนุม/
ชมรมที่สงเสริมความถนัดความสามารถของเด็ก ซึ่งสังเกตและ
ประเมินผลไดจากการทีเ่ ด็กบานเรียนไปเรียนกับนักเรียนในชัน้ ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ในวิชาคอมพิวเตอร กีฬาเทควันโด
ดนตรี ซึง่ จะมีชมรมตางๆ การวัดประเมินผลเด็กบานเรียนจึงไมได
ประเมินแบบหลวมๆ แตเปนการประเมินในภาพที่ใหญขึ้น โดย
ประเมินตรงแบบเจาะลึกในประเด็นทีเ่ ด็กไดเรียนรูม าแลวไมใชการ
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ประเมินแบบกวางโดยทีเ่ ด็กไมไดเรียน ซึง่ บางมาตรฐานทีห่ ลักสูตร
กำหนดไวเด็กในโรงเรียนเองก็อาจจะไมไดเรียนแตครูกป็ ระเมินให
เด็กผานซึง่ เปนเรือ่ งทีไ่ มถกู ตอง จึงเปนเรือ่ งนายินดีทผี่ ปู กครองได
มาถึงจุดนีไ้ ด โดยไดใหชวี ติ ทัง้ ชีวติ แกลกู เพือ่ ไปสูเ ปาหมายทีก่ ำหนด
ไวรว มกัน
3. ครอบครัวซิม้ สมบูรณผล เดิมครอบครัวอยูใ นกรุงเทพฯ
ตอมาพอตองกลับไปทำงานทีจ่ งั หวัดจันทบุรี ขณะนัน้ ลูกคนโตเรียน
อยูช นั้ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ลูกคนเล็กเรียนชัน้ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 จึง
ไดสำรวจโรงเรียนทีจ่ ะใหลกู เขาเรียนแตอำเภอสอยดาวหางไกลจาก
ตัวเมืองมากประมาณ 70 กิโลเมตร ซึง่ ลองใหลกู ไปเรียนในเมืองโดย
ตืน่ ตีหา ไปโรงเรียนจนกลับถึงบานหกโมงครึง่ ได 4 วัน ลูกบอกวาไม
ไปโรงเรียนไดไหม จึงตกลงใจจัดบานเรียนใหแกลกู
ครอบครัวเริ่มขออนุญาตจัดการศึกษากับเขตพื้นที่การ
ศึกษาจันทบุรเี ขต 1 กอน ซึง่ อยูใ นเขตเมืองแตเขตพืน้ ทีฯ่ ก็ยงั ไม
คอยทราบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเทาใดนัก พอดีบา นขึน้ อยู
กับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรี 2 จึงไปจดทะเบียนกับเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาจันทบุรเี ขต 2 และโชคดีทพี่ บเจาหนาทีท่ เี่ ขาใจและใหความ
ชวยเหลือดี โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 2 ก็ยงั ไมทราบการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวเชนกันแตขอคนดูกอ น และไดใหขอ มูล
แกครอบครัวมา รวมทัง้ ไดตดิ ตอประสานงานกันมาจนกระทัง่ ไดรบั
การจดทะเบียนเมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2549 ซึง่ เมือ่ จัดการศึกษา
ครบปครอบครัวก็จะตองสงผลการประเมินไปยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในเดือนตุลาคม 2549 ศึกษานิเทศกไดสอบถามมายัง
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ครอบครัววา พรอมทีจ่ ะประเมินผลผูเ รียนหรือไม ทัง้ ทีย่ งั จัดการศึกษา
ไดไมครบป และใหครอบครัวสงรายงานการประเมินผลผูเ รียนตาม
แผนการจัดการศึกษามาใหเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากอน ครอบครัวก็ได
จัดสง รายงานการประเมินผลทีไ่ มมกี ารใหคะแนนจากการประเมิน
พฤติกรรมของเด็ก ซึง่ ไดชแี้ จงใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการเขตพืน้ ที่
การศึกษาไดรบั ทราบกอนแลวนัน้ แตศกึ ษานิเทศกไดแจงวามีความ
จำเปนตองประเมินผลเปนเกรด ใน 8 กลุม สาระ ซึง่ ครอบครัวไม
เขาใจวาทำไมตองทำและไมอยากประเมินแบบนัน้ โดยครอบครัว
จะตองทำการแยกออกมาเหมือนกับทีก่ ลาววา เปนการทำแกงสมที่
รวมกันไปหมดแลวแตตองกลับมาแยกกระชายและสวนประกอบ
อืน่ ๆ อีก ทัง้ ทีเ่ วลาสอนลูกก็สอนโดยนำเอาทุกอยางมารวมกัน ไม
ไดแยกกลุม สาระ แตเมือ่ ศึกษานิเทศกไดแจงใหครอบครัวสงผลการ
ประเมินอีกครั้งหนึ่งพรอมทั้งแนะนำวิธีการประเมิน 8 กลุมสาระ
โดยดูไดจากเว็บไซตของ สพฐ. แตกย็ งั ไมเขาใจ ประกอบกับไดรบั
คำแนะนำจากสมาคมบานเรียนไทยจึงไดเอกสารคูม อื การประเมินผล
บานเรียนจากเว็บไซต ซึง่ เมือ่ จัดทำรายงานการประเมินผลแลวเสร็จ
ศึกษานิเทศกจะมาประเมินผลรวมกับครอบครัวตอไป ดวยการเขา
มาพูดคุยกับเด็กเปนระยะๆ แตไมบอ ยมาก ซึง่ หากผานมาโรงเรียน
บริเวณนีก้ จ็ ะแวะมาคุยกับเด็กบานเรียน 2 คน
การประเมินผลตามคูม อื ฯ ในตอนแรกครอบครัวไมทราบวา
จะทำการประเมินไดอยางไรจึงแจงวาไมสามารถทำการประเมินได
แตกไ็ ดรบั แจงจากศึกษานิเทศกวา ตองจัดทำเพือ่ ความสะดวกในการ
ทำเอกสารสำหรับผูเรียนบานเรียนที่มีลักษณะคลายสมุดพกเด็ก
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และแบบ ปพ./ค ตางๆ ซึง่ ครอบครัวเห็นวาทำไมไดจริงๆ เพราะ
ยาก แตหากตองการเกรดครอบครัวยินดีจดั ทำเกรดใหไดแตกต็ อ งมี
หลักฐานประกอบการใหเกรดใหศกึ ษานิเทศกดดู ว ย ซึง่ หากเด็กได
คะแนน 0-49 ถือวาสอบตก หากไดคะแนน 50 ไดเกรด 1 คะแนน
55 ไดเกรด 1.5 เปนตน โดยศึกษานิเทศกแนะนำใหออกขอสอบให
ลูกสอบใน 8 กลุม สาระ ซึง่ ครอบครัวไมสามารถทำได แตเพือ่ ไมให
เป น การดื้ อ ดึ ง กั บ ศึ ก ษานิ เ ทศก จึ ง แก ป ญ หาเฉพาะหน า ในการ
ประเมิน 8 กลุม สาระจากแบบฝกหัดทีใ่ หลกู ทำในการเรียนปกติ และ
มีการตรวจใหคะแนนอยูแลว เปนการเก็บคะแนนจากแบบฝกหัด
และสะสมไว และใหน้ำหนักคะแนนเต็ม 100 ตามทีศ่ กึ ษานิเทศก
แนะนำ แตตองมีผลการสอบดวย คลายกับเด็กในโรงเรียนที่มี
การสอบเก็บคะแนนกลางภาค 1 ครัง้ และสอบปลายภาค ครอบครัว
จึงจัดใหมีการสอบเปนบทๆ และเก็บคะแนน บทละ 10 ขอ และ
ทำแบบฝ ก หั ด ท า ยบท เพื่ อ เป น หลั ก ฐานเฉพาะวิ ช าหลั ก คื อ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยกำหนด
กฎเกณฑและคะแนนในการประเมินกลางภาคและปลายภาคเอง
คะแนนระหวางจุดประสงคตามทีศ่ กึ ษานิเทศกตอ งการเอกสาร
สำหรับกลุม สาระศิลปะ การงานพืน้ ฐานอาชีพ สุขศึกษา และ
สังคม ครอบครัวใชการประเมินพฤติกรรมซึ่งศึกษานิเทศกจะมา
ประเมินดวย เชน กลุม สาระศิลปะจะใชผลงานการสรางงานทัศนศิลป
ของลูก ซึง่ จะมีการเก็บคะแนนและใหเปนคะแนนหมด โดยเห็นวา
ผลงานทุกชิน้ ของลูกสวยหมดเนือ่ งจากการวัดความสวย/ไมสวยไม
สามารถวัดกันได สวนการงานพื้นฐานอาชีพมีการประเมินตาม
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สภาพจริ ง โดยปรั บ เปลี่ ย นมาตรฐานการเรี ย นรู เ ป น พฤติ ก รรม
สำหรับวิชาสังคมศึกษา สุขศึกษามีการกำหนดเปนแนวปฏิบตั แิ ละ
เก็บคะแนน จากนัน้ จึงประเมินออกมาเปนเกรดทัง้ 8 กลุม สาระ
การประเมินผลดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียน เขต
พื้นที่การศึกษาไดจัดสงแบบฟอรมใหครอบครัวเพื่อประเมินตรวจ
สอบระดับการผาน โดยพิจารณาจากการที่เด็กอานได อานรูเรื่อง
และใหพอแมสรางหัวขอใหลูกวิเคราะห สวนการเขียนเปนการ
พิจารณาตามวัยวาควรเขียนไดเพียงใด คำผิด คำถูก คำยาก
จากนั้นจึงวิเคราะหตามความเขาใจและความรูสึกของพอแมลงใน
แบบฟอรมทีศ่ กึ ษานิเทศกจดั ให
การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค เป น การเขี ย น
รายงานวาเด็กมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางไร
สวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งจะประเมินเพียงแคผานกับไมผาน
พอแมจะตองสรางกิจกรรมใหลกู ตอนนัน้ ลูกชอบเลีย้ งแฮมเตอรมาก
จึงตั้งชื่อกิจกรรมวาสัตวเลี้ยงหรรษา เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีจิตใจ
เมตตา รูจ กั รับผิดชอบตอชีวติ สัตว การเลีย้ งดู การใหอาหาร โดย
พิจารณาจากการดำเนินงาน
เมื่อประเมินผลครบทุกดานเรียบรอยแลว จึงสงผลการ
ประเมินเด็กที่เรียนชวงชั้นที่ 1 ที่ใหเกรด 4 ทั้งหมดใหเขตพื้นที่
การศึกษาหนึง่ เลมเมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2549 และวันที่ 5 มกราคม
2550 คณะกรรมการซึง่ ประกอบดวยศึกษานิเทศกจำนวน 5 ทาน
ประกอบดวย รองผูอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หัวหนาศึกษา
นิเทศก และศึกษานิเทศก 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
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และภาษาไทย ไดมาตรวจสอบการประเมินผลตามเอกสารทีค่ รอบ
ครัวไดจดั สงไปให ซึง่ บานเรียนคิดวา ลูกวัย 9 ขวบ สามารถทำทุก
อยางทีพ่ อ แมสรางมาได และศึกษานิเทศกจะทำอยางไรกับผลการ
ประเมิ น ของบ า นเรี ย น ศึ ก ษานิ เ ทศก ไ ด ข อให เ ด็ ก ทำข อ สอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา ( National Test : NT) ใน 3 รายวิชา
พรอมกับตรวจใหเลย ผลสอบออกมาอยูใ นเกณฑทนี่ า ชืน่ ชม โดย
วิชาเลขคณิตได 29 เต็ม 30 วิชาวิทยาศาสตรได 29 เต็ม 30 แต
ภาษาไทยได 22 เต็ม 30 กรรมการจึงตกลงยอมรับผลการประเมิน
ของครอบครัว จากนัน้ จึงวัดผลดานการปฏิบตั ทิ บี่ า นเรียนไมไดให
เปนคะแนน โดยขอดูผลงานสิง่ ทีเ่ ด็กทำดาน กพอ. และพูดคุยซัก
ถามเด็ก ในทีส่ ดุ คณะกรรมการมีความเห็นใหเด็กผานการประเมิน
และวันที่ 30 มกราคม 2551 ก็ไดรบั จดหมายแจงวาลูกสาวคนเล็ก
ไดผา นชวงชัน้ ที่ 1 แลว
การประเมินผลลูกสาวคนโตในชวงชั้นที่ 2 เขตพื้นที่การ
ศึกษาไดโทรศัพทแจงขอใหสง ผลการประเมินเด็กดวย จึงไดดำเนิน
การเชนเดียวกับลูกคนเล็กโดยสงผลการประเมินไปเมือ่ เดือนมีนาคม
และศึกษานิเทศกไดมาประเมินในเดือนมิถุนายนโดยใชขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา ( National Test : NT) แตมวี ชิ าภาษา
อังกฤษเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ วิชาในชวงชัน้ ที่ 2 ซึง่ กรรมการประเมินผล
ชวงชั้นที่ 2 จะเปนกรรมการอีกกลุมหนึ่ง แตก็จะมีหัวหนาศึกษา
นิเทศกและผูอ ำนวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทานเดิมมาประเมินเด็ก
ทีบ่ า น ซึง่ มาสัมภาษณพดู คุยกับเด็ก 2 - 3 ครัง้ และไดแจงใหทราบ
วาเด็กไดผา นการประเมินชวงชัน้ ที่ 2 เรียบรอยแลว
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เมือ่ ผานการประเมินชวงชัน้ ที่ 2 แลว เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ไดขอแผนการจัดการศึกษาในชวงชั้นที่ 3 ตอไป ครอบครัวจึงจัด
ทำแผนการจัดการศึกษาในชวงชัน้ ที่ 2 ของลูกสาวคนเล็กไปดวย
สำหรับหนังสือรับรองการจบการศึกษาในชวงชัน้ ที่ 2 ยังไมไดรบั โดย
ไดรบั แจงวายังไมมเี จาหนาทีท่ ะเบียนจึงยังออกเอกสารใหไมได และ
ยังไมมเี อกสาร ปพ./ค
อยางไรก็ตาม ครอบครัวไมอยากประเมินผลเปนเกรด
แตเพือ่ ความสะดวกของบานเรียนและลูก หากวันหนึง่ ลูกอยากไป
โรงเรียนจะไดมีเอกสารที่สามารถนำไปติดตอกับโรงเรียนได และ
เพือ่ ความสะดวกในการทำงานรวมกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจึงพบกัน
ครึง่ ทาง โดยครอบครัวจัดทำเอกสารรายละเอียดการใหเกรด และ
ศึกษานิเทศกมาประเมินอีกครึง่ หนึง่ วามีผลตรงกันหรือไม หากไม
ตรงกันก็จะไดมกี ารปรับกันตอไป
กลาวโดยสรุป การกำหนดรูปแบบการวัดและประเมิน
ผลตามที่ สพฐ. กำหนด ยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ ความเป น จริ ง ใน
การเรียนรูข องครอบครัว (ทีม่ เี ปาหมายในการจัดการศึกษาเพือ่ ให
นักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม) โดยการจัด
การศึกษาที่ผา นมาเปนการมองคนแบบแยกสวนแลวทำทีละสวนๆ
เมื่อประเมินผล ก็ทำแบบแยกสวนเปนรายวิชา โดยกำหนดให
ประเมินผลการเรียนเปน 8 กลุม สาระ วามีผลอยูใ นเกรดใด และมี
ผลการเรี ย นในการอ า น คิ ด วิ เ คราะห สื่ อ ความ คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค และการวัดผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยวาอยูใน
ระดับใด แตการจัดการศึกษาของครอบครัวเปนการนำเอาชีวิต
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เปนหลัก และจัดประสบการณการเรียนรูร ว มกันทัง้ พอแมลกู จึงเปน
การเรียนรูไปพรอมกับการเผชิญปญหาแลวมีขอสรุปในขณะนั้น
ซึง่ บานเรียนเห็นวาเปนการเรียนรูท ที่ ำใหผเู รียนมีความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ จึงมีปญหาในการวัดประเมินผลและทำไดยาก ทำให
เจาหนาทีผ่ ปู ระเมินมีความรูส กึ อึดอัดและยังไมคอ ยลงตัวในวิธกี าร
ประเมินที่กำหนดใหดำเนินการ รวมทั้งตองการใหมีเขตพื้นที่
การศึกษาตนแบบที่สามารถทำตามคูมือฯ ใหมไดอยางนาเชื่อถือ
และมีความเปนปรนัยเพือ่ เปนแนวทางในการประเมินผลตอไป
5. การเขารวมศึกษาในโรงเรียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนบานเรียนไดมีโอกาสเขารวมศึกษาใน
โรงเรียน ซึง่ ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสวน
ใหญรอยละ 65.38 ยังไมมีเด็กบานเรียนเขารวมเรียนในโรงเรียน
สวนครอบครัวรอยละ 64.71 และผูเรียนรอยละ 36.36 มีเด็กเขา
รวมเรียนในโรงเรียน (ตารางที่ 33) โดยครอบครัวและผูเ รียนรอยละ
29.41 และ 45.45 เห็นวาผูเ รียนจากบานเรียนไมมปี ญ
 หาอุปสรรค
ในการเขารวมเรียน/กลับเขาเรียนในโรงเรียน (ตารางที่ 34) สวน
ครอบครัวทีม่ ปี ญ
 หาอุปสรรค เชน ตองเริม่ และหยุดเรียนตามตาราง
สอน การสอนโดยไมคำนึงถึงความพรอมและความตองการของเด็ก
การเรียนบางเรือ่ งดีกวาเพือ่ นแตบางอยางก็ไมทนั เพือ่ น นอกจากนี้
ยังพบวา ผูเ รียนสวนใหญรอ ยละ 68.18 ยังไมมบี ตั รประจำตัวผูเ รียน
ขณะทีผ่ เู รียนเพียงรอยละ 22.73 ทีม่ บี ตั รประจำตัว ขณะทีเ่ ขตพืน้ ที่
การศึกษาสวนใหญรอ ยละ 61.54 เห็นวา ผูเ รียนมีบตั รประจำตัวแลว
(ตารางที่ 35)
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6. การสำเร็จการศึกษา
ครอบครัวและผูเรียนสวนใหญรอยละ 76.47 และ 77.27
ยังไมระบุวามีหรือไมมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับหลักฐานการศึกษา
ของผูเรียนที่สำเร็จการศึกษา อาจเปนเพราะครอบครัวที่จัดการ
ศึกษาบานเรียนและผูเ รียนสวนใหญยงั ไมสำเร็จการศึกษาจึงยังไม
สามารถตอบได สวนครอบครัวและผูเ รียนรอยละ 23.53 และ 22.73
เห็นวา ยังมีปญ
 หาอุปสรรคเกีย่ วกับหลักฐานการศึกษาของผูเ รียน
ทีส่ ำเร็จการศึกษา ในกรณีทเี่ ด็กบานเรียนสำเร็จการศึกษาและมีงาน
ทำแลวพบวา เด็กยังไมเคยมีปญ
 หาเรือ่ งหลักฐานการศึกษาในการ
สมัครงาน (ตารางที่ 36)
7. การพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารอยละ 57.69 เห็นวา มีการพัฒนาบุคลากรใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึน้ โดยการสงเจาหนาทีเ่ ขารวม
ประชุมสัมมนากับหนวยงานตางๆ ทัง้ หนวยงานในสังกัด สพฐ. และ
หนวยงานภายนอก และการประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณกับครอบครัวที่จัดการศึกษา เปนตน ขณะที่รอยละ
42.31 เห็นวา ยังไมมกี ารพัฒนาบุคลากร (ตารางที่ 37)
นอกจากนีเ้ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัวรอยละ 57.69
และ 70.58 เห็นวา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีความเขาใจการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวมากขึ้น โดยเขตพื้นที่การศึกษาวัดจากพฤติกรรม
การทำงานของเจาหนาที่ ซึง่ มีความรูค วามสามารถในการชีแ้ จง ให
ความรู คำแนะนำ และทำความเขาใจกับครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา
สวนครอบครัววัดจากความเขาใจของเจาหนาทีท่ มี่ ตี อ กระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนของครอบครัว และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีทศิ ทาง
ในการปฏิบตั ติ อ ครอบครัวดีขนึ้ เมือ่ ครอบครัวมีขอ สงสัย โดยเฉพาะ
จากกฎหมาย ระเบียบตางๆ เมื่อสอบถามไปก็ไดรับคำตอบและ
ชวยแกปญ
 หาใหได (ตารางที่ 38)
8. ประโยชนทไี่ ดรบั จากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับประโยชนในหลายดาน ไดแก
ตัวอยางการจัดการศึกษาที่เนนการพัฒนาเด็กตามศักยภาพของ
แตละบุคคล การแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐ และการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวยังชวยสงเสริมใหเด็กบางประเภท เชน
เด็กพิการ เด็กบกพรองทางสติปญ
 ญา ไดรบั การศึกษาภาคบังคับ
อยางทัว่ ถึง
ครอบครัว ไดรบั สิง่ ตางๆ ทีห่ ลากหลาย เชน ชีวติ ครอบครัว
พอแมลูกที่มีความสุข มั่นคงและอบอุน (ซึ่งสงผลไปยังสังคมและ
ประเทศชาติ) มีความเขาใจและพัฒนาการเรียนรูรวมกันระหวาง
พอ แม ลูก และเครือญาติ ไดคนพบศักยภาพของลูกซึ่งนำไป
สูเ ปาหมายของชีวติ ทีช่ ดั เจน รูจ กั การแกปญ
 หา ไดใชปญ
 ญา ทัง้ การ
คนควาดวยตนเอง การปรึกษาหารือกับผูร ู และการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ทำใหโลกกวางขึน้ ไดรจู กั ทัง้ คนดีและคนไมดี มีเพือ่ นที่
เขาใจตัวเราเพิม่ ขึน้
ผูเ รียน สิง่ ทีไ่ ดรบั จากบานเรียนมีหลายอยาง เชน ความรัก
ความอบอุน ในครอบครัว เนือ่ งจากมีคณ
ุ พอ คุณแมดแู ลอยางใกลชดิ
มีเวลามากขึ้นในการเรียนรูสิ่งที่ตนเองสนใจ ไดพัฒนาความคิด
ไดสัมผัสโลกนอกรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เด็กๆ เห็นวาบานเรียนควรจัด
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การเรียนรูใ หลกู โดยสอนใหสนุก จัดตามความสนใจของเด็ก ใหเด็ก
ไดคน ควา แสวงหาความรูเ พิม่ เติม
9. การเปนทีร่ จู กั ของคนทัว่ ไปหรือสังคม
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ครอบครั ว และผู เ รี ย นส ว นใหญ
รอยละ 61.54 67.65 และ 50.00 ตามลำดับ เห็นวา ปจจุบนั การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนทีร่ จู กั ของคนทัว่ ไปมากขึน้ โดยเขต
พื้นที่การศึกษาวัดจากจำนวนครอบครัวที่มาปรึกษา จดทะเบียน
และไดรบั อนุญาตจัดการศึกษามีจำนวนเพิม่ ขึน้ สวนครอบครัววัด
จากจำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของครอบครัวทีส่ นใจและตองการจัดการศึกษา
สือ่ ตางๆ ทีส่ ะทอนมุมมองใหสงั คมรับรูแ ละเขาใจ ทำใหปจ จุบนั เมือ่
กลาวถึงบานเรียนไมตอ งอธิบายมากเหมือนแตกอ น สำหรับผูเ รียน
วัดจากการทีม่ คี นมาถามวาเรียนอยูโ รงเรียนอะไร เมือ่ ตอบวา เรียน
บานเรียนก็จะเปนทีร่ จู กั ตางจากอดีตทีจ่ ะถามกลับวา มีดว ยหรือ
โกหกหรือเปลา
อยางไรก็ตาม เขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัวและผูเรียน
จำนวนหนึง่ คิดเปนรอยละ 38.46 26.47 และ 31.82 ยังเห็นวาการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวยังไมเปนที่รูจักมากขึ้น โดยครอบครัว
วัดจาก จำนวนครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษายังมีไมมากนัก มีผทู ตี่ อ งการ
ขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนจำนวนมาก และยังมี
ปญหากับเจาหนาที่เขตพื้นที่การศึกษาในการขออนุญาตจัดการ
ศึกษา (ตารางที่ 39)
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ปญหาอุปสรรค
1. ภาคสังคมยังไมเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และยังขาดการประชาสัมพันธใหภาคสังคมไดรบั รูเ ทาทีค่ วร
2. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังขาดความรูค วามเขาใจทีช่ ดั เจนใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทำใหมีปญหาในการประสานงาน
รวมกับผูปกครองที่ขอจดทะเบียน โดยเฉพาะปรัชญาแนวคิดการ
จัดการศึกษาของครอบครัว การจัดทำแผนการจัดการศึกษา และ
การวัดประเมินผล (สงผลใหไมไดใหคำแนะนำแกครอบครัว ไมได
เขามารวมจัดทำแผนการจัดการศึกษา ทำใหแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัวขาดความยืดหยุน และกรอบในการจัดทำแผนการ
จัดการศึกษายังไมชดั เจน ซึง่ สงผลตอการวัดประเมินตัง้ แตทศั นคติ
การประเมิน การประเมินทีอ่ งิ หลักสูตร 8 กลุม สาระ ความเขาใจใน
ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาของครอบครัว) นอกจากนีย้ งั มีการ
ปรับเปลีย่ นเจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบบอยทำใหงานขาดความตอเนือ่ ง
3. ระบบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาตองประสานการทำงานรวมกับหลายกลุมงานจึง
ขาดความเบ็ดเสร็จในการทำงานที่จะอำนวยความสะดวกใหแก
ผูป กครองทีม่ าขอจดทะเบียน นอกจากนีเ้ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบางแหง
ยังมีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกตางกันในการรับจดทะเบียนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวระดับปฐมวัย และการกำหนดระยะเวลายื่นขอจด
ทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. การวัดและประเมินผล ผูป ระเมินตองศึกษาแผนการจัด
การศึกษากอนประเมินผูเ รียน เพือ่ ใหการประเมินสอดคลองกับแผน
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การจัดการศึกษา ไมควรนำกรอบการประเมินสำหรับการศึกษาใน
โรงเรียนมาใชประเมินผูเรียนซึ่งมีวัตถุประสงคที่หลากหลายตาม
ความคาดหวังของแตละครอบครัว ยังใชเวลานอยในการประเมิน
ผูเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาบางแหงแทบจะไมดูหลักฐานที่ให
ครอบครัวจัดเตรียมจำนวนมากเลย ยังมีการประเมินผูเรียนลาชา
รวมทัง้ ขาดการติดตามอยางเปนระยะและตอเนือ่ ง ผูป ระเมินกับผู
รับการประเมินยังขาดความคุน เคยซึง่ กันและกัน และยังขาดความ
ยืดหยุน รวมทัง้ ยังขาดการใหเด็กมีสว นรวม นอกจากนีค้ รอบครัว
ยังขาดทักษะในการวัดและประเมินผล จึงไมทราบวาจะประเมิน
อยางไรและขาดความมัน่ ใจในการประเมิน
ขอเสนอแนะ
จากการประชุมระดมความคิด พบวา หากจะดำเนินการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวใหประสบผลสำเร็จและพัฒนาใหกา วหนา
ตอไป ทัง้ ฝายรัฐและครอบครัวจะตองสรางความสัมพันธทดี่ ตี อ กัน
ในลักษณะกัลยาณมิตร และเขาใจขอจำกัดของแตละฝาย ซึ่งได
เสนอการดำเนินงานในการแกไขจุดออนรวมกัน ดังนี้
1. ควรสรางความตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวแกผทู เี่ กีย่ วของทุกฝาย โดยจัดใหมกี าร
ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกัน และจัดอบรมใหความรูแ ก
ผูท เี่ กีย่ วของในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัว ในการขอจดทะเบียน
การจัดทำแผนการเรียนรู การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และการวัดและประเมินผลผูเรียน เพื่อสรางความ
เขาใจรวมกัน
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2. รัฐควรสนับสนุนงบประมาณเผยแพรประชาสัมพันธ
เชิงรุกในรูปแบบทีห่ ลากหลาย พรอมทัง้ เผยแพรปรัชญา วิสยั ทัศน
กระบวนการจัดการเรียนรู ภูมิปญญา องคความรูของการจัดการ
ศึกษาบานเรียน เพื่อเชิญชวนใหมีการจดทะเบียนครอบครัวที่จัด
การศึกษา
3. เขตพื้นที่การศึกษาควรจัดระบบงานที่รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)
พรอมทัง้ กำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกลุม งานให
ชัดเจน
4. ควรใหโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. และองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ รับจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได โดย
การประสานของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ใหโอกาสแกครอบครัวได
เลือกเรียนได
5. ควรใหองคกรเครือขายบานเรียนสามารถรับจดทะเบียน
และมีบทบาทรวมกับภาครัฐในสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
6. ควรใหเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดใหมผี ชู แี้ นะการเขียนแผน
การจัดการศึกษาแกครอบครัวโดยเฉพาะใน 8 กลุม สาระทีผ่ ปู กครอง
ยังขาดอยูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู เพื่อชวยเหลือ
ผูปกครองจัดทำแผนการจัดการศึกษา และรวบรวมแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว หลักสูตรของโรงเรียนที่เปนแกนนำ/
ตนแบบตางๆ เพื่อใหครอบครัวไดเลือกใชหรือปรับปรับปรุงให
เหมาะกับครอบครัว
7. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาควรประสานกั บ โรงเรี ย นในการ
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เปดโอกาสใหเด็กจากบานเรียนไดใชทรัพยากรรวมกันได เชน
หองสมุด หองทดลอง สถานทีอ่ อกกำลังกาย และจัดใหมกี ารเรียน
ร ว มในบางรายวิ ช าที่ มี ค วามเฉพาะด า นซึ่ ง ผู ป กครองอาจไม มี
ความพรอม รวมทั้งไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่จัดใหมีขึ้น
เชน การทดสอบระดับชาติ การแขงขันทางทักษะวิชาการ เปนตน
โดยแจงกิจกรรมและแหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชนแกครอบครัว
โดยตรง อยางไรก็ตาม การเขารวมกิจกรรมควรขึน้ อยูก บั ผูเ รียน
8. ภาครัฐควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยให เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัว
รวมมือกันพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลผูเ รียนทีเ่ ปนทีย่ อม
รับรวมกันได ซึ่งมุงเนนการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาที่
สะทอนตัวเด็กไดชัดเจนมากกวาการประเมินตามกลุมสาระ และ
เนนการประเมินเพือ่ พัฒนามากกวาการประเมินเพือ่ ตัดสินไดหรือตก
9. ควรจั ด ให มี อ งค ก ร/หน ว ยงานเฉพาะที่ มี ค วามรู แ ละ
ความเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนผูป ระเมินภายนอก
ในการประเมินครอบครัว หรืออาจใหโรงเรียนที่มีรูปแบบแนวทาง
การจัดการศึกษาทีส่ อดคลองกับครอบครัว ทำหนาทีป่ ระเมินรวมกับ
ครอบครัว

บทที่ 4

บทสรุป อภิปรายผล
และขอเสนอแนะ
บทสรุป
การติดตามประเมินผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครั ว มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น สภาพป จ จุ บั น
แนวโนม และปญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และเพือ่ จัดทำ
ขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทัง้ ในสวน
ของครอบครัวที่จัดการศึกษา หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ และ
องคกรเครือขาย ผลจากการติดตามประเมินผลพอสรุปไดดงั นี้
สภาพทัว่ ไป
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก แมวา จะกาวไปอยางชาๆ แตก็
มัน่ คง ปญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดมกี ารคลีค่ ลายไป
มาก โดยมีตน แบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเกิดขึน้ มาก และ
บางครอบครัวก็ประสบความสำเร็จเปนอยางดี ปจจุบนั มีครอบครัว
ทีก่ ำลังจัดการศึกษา 97 ครอบครัว มีเด็กจำนวน 123 คน เปนหญิง
54 คน ชาย 69 คน กำลังศึกษาอยูใ นชวงชัน้ ที่ 1 มากทีส่ ดุ 65 คน
รองลงมา ไดแก ชวงชัน้ ที่ 2 จำนวน 34 คน ซึง่ มีแนวโนมเพิม่ ขึน้
จากป 2549 ทีม่ เี พียง 39 ครอบครัว ผูเ รียน 47 คน ใน 23 เขต
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พืน้ ทีก่ ารศึกษา เพิม่ ขึน้ เปน 105 ครอบครัว ผูเ รียน 123 คน ใน 38
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในป 2551 นอกจากนีย้ งั มีครอบครัวจำนวนหนึง่
ทีไ่ ดนำบุตรไปจดทะเบียนไวกบั โรงเรียนทีม่ ปี รัชญาการศึกษาตรงกัน
แลวขอจัดการเรียนการสอนเองอีกดวย
สภาพการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ดานตางๆ
1. การขออนุญาตจัดการศึกษา ครอบครัวที่ประสงค
จะจัดการศึกษาใหกบั บุตรหลานของตนเองจะตองขออนุญาตจัดการ
ศึกษากับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีค่ รอบครัวมีภมู ลิ ำเนาอยู ซึง่ ปจจุบนั
ครอบครัวทีข่ ออนุญาตจัดการศึกษามีขนั้ ตอนดำเนินการทัง้ ทีอ่ ยูใ น
ระดับการปรึกษาหารือกอนการขออนุญาต อยูร ะหวางการขออนุญาต
และไดรับการอนุญาตใหจัดการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้
ครอบครัวสวนใหญเคยยืน่ ขออนุญาตจัดการศึกษา และไดรบั อนุมตั ิ
ใหจัดการศึกษาแลว โดยมีครอบครัวรอยละ 8.82 ที่ยังไมไดรับ
อนุญาตใหจัดการศึกษา และครอบครัวรอยละ 47.06 ยังมีปญหา
อุปสรรคในการขออนุญาตจัดการศึกษา
2. การจัดทำแผนการจัดการศึกษา เพือ่ ใชประกอบการ
ขออนุญาตจัดการศึกษา มีการดำเนินงาน 2 ลักษณะคือ ครอบครัว
เปนผูจ ดั ทำแผนแตเพียงฝายเดียว และครอบครัวมีผแู นะนำในการ
จัดทำแผนหรือจัดทำรวมกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ศึกษานิเทศก ซึง่
สวนใหญครอบครัวเปนผูจัดทำแผนการจัดการศึกษาเองทั้งหมด
โดยจะยึดหลักปรัชญาทางศาสนาทีแ่ ตละครอบครัวนับถือ และความ
ตองการในการพัฒนาบุตรหลานใหเปนมนุษยที่สมบูรณ อยางไร
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ก็ตาม ครอบครัวสวนใหญยังไมมีความรูและยังขาดประสบการณ
ในการเขียนแผนการจัดการศึกษา รวมทัง้ ยังขาดความรูค วามเขาใจ
ในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน บางครอบครัวตองการใหมคี วาม
ยืดหยุน ในการจัดทำแผน โดยสามารถนำเอาวิถชี วี ติ หลักศาสนา
หรือความตองการของครอบครัวมาเปนกรอบในการจัดทำแผนทีม่ ี
ลักษณะปนภาพรวมมากกวา 8 กลุม สาระ
3. การจัดการเรียนการสอนของครอบครัว นอกจาก
ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาของครอบครัวสวนใหญทแี่ ตกตาง
จากการศึกษาในระบบแลว ครอบครัวยังจัดการศึกษาตามความถนัด
ความสนใจและความพรอมในการเรียนรูของลูกเปนหลักอีกดวย
การจัดการเรียนการสอนของครอบครัวแตละบานจึงมีภาพการจัด
การเรียนการสอนทีแ่ ตกตางกันไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ศักยภาพของพอแม
ความสนใจ/ความตองการของเด็ก ความคาดหวังของผูปกครอง
ทัศนคติ ความเชือ่ ของแตละบุคคล และศักยภาพของลูกแตละคนที่
แตกตางกัน นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนของครอบครัว
ยังทำใหเด็กเรียนรูไดจริงและเรียนรูไดดี เพราะพอแมยอมรักลูก
ปรารถนาใหลูกดีและเกง จึงทุมเทการสอนอยางเต็มที่ตามความ
ตองการของเด็ก ไดเรียนอยางมีความสุข และจัดการเรียนรูได
ทุกเวลาทุกสถานที่ สวนผูเ รียนไดรบั การศึกษาจากประสบการณตรง
จากแหลงเรียนรูตางๆ ไดรับคำแนะนำตลอดเวลา ไดเรียนในสิ่ง
ที่ชอบ สนใจและเรียนรูดวยความเขาใจ ไดฝกปฏิบัติจริงตาม
ความถนัด ไมถกู บังคับ อยางไรก็ตาม เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสวนหนึง่
เห็นวา การจัดการศึกษาของครอบครัวยังไมดี เนือ่ งจากเด็กเรียน

83

84

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ไมครบ 8 กลุม สาระตามทีห่ ลักสูตรกำหนด และเด็กบางคนอาจดอย
ในดานการเขารวมสังคม
เมือ่ เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในโรงเรียน เขตพืน้ ที่
การศึกษา (42.31%) เห็นวา การเรียนรูข องเด็กบานเรียนไมไดดไี ป
กวาการเรียนรูในโรงเรียน โดยวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มาตรฐานในแตละชวงชัน้ พฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก ขณะที่
เขตพื้นที่การศึกษา (26.92%) ครอบครัวและผูเรียนสวนใหญ
เห็นวา การเรียนรูของบานเรียนดีกวาในโรงเรียน โดยวัดจาก
การเรียนอยางมีความสุข การสอนอยางใกลชดิ การเรียนตามความ
สนใจและความตองการ สามารถแสดงออกไดตามความรูส กึ นึกคิด
ของตนเอง ไดเรียนรูจ ากประสบการณตรงในการศึกษานอกสถาน
ที่ มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ งและยาวนานในสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะ
สมกับการเรียนรู ทีไ่ มถกู จำกัดดวยเวลา และยังเห็นวามีความรูพ อๆ
กับเพือ่ นเมือ่ เปรียบเทียบกับเพือ่ นทีเ่ รียนในโรงเรียนระดับเดียวกัน
การจัดกิจกรรมของครอบครัว กิจกรรมทีจ่ ดั ไมไดกดดันเด็ก
เพราะพอแมและเด็กมีอสิ ระในการเรียนการสอน ไดเรียนตามความ
ตองการ ความถนัด ความสนใจ ไมถกู จำกัดดวยเวลาและสถานที่
กิจกรรมทีจ่ ดั จึงเปนทีส่ นใจของเด็ก และเด็กไดมสี ว นรวมคิดกิจกรรม
นอกจากนีค้ รอบครัวสวนใหญยงั ไมเคยลงโทษผูเ รียน
ระเบียบวินัยและทักษะทางสังคมของผูเรียน เขตพื้นที่
การศึกษา ครอบครัวและผูเรียนสวนใหญตางเห็นตรงกันวา เด็ก
บานเรียนไมไดขาดระเบียบวินยั และทักษะทางสังคม เพราะพอแม
ยอมใหสงิ่ ทีด่ แี กลกู มีการรวมกลุม ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา มีการ
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ปลูกฝงการเขาสังคมใหกับลูก ขณะที่ผูเรียนก็เขากับเพื่อนๆ ที่
โรงเรียนได และเห็นวา ไมจำเปนตองมีเพือ่ นทีอ่ ยูใ นวัยและโรงเรียน
เดียวกันเทานัน้ เพือ่ นมีอยูท กุ ทีใ่ นโลก ซึง่ สามารถติดตอผานทาง
e-mail ได ทั้งนี้การมีเพื่อนตางวัยกลับเปนขอดีที่ไดเรียนรูจาก
เพือ่ นทีอ่ ายุมากกวา ทัง้ ความคิด ความรูส กึ วิสยั ทัศน การทำงาน
ประสบการณ
การเข า ร ว มกิ จ กรรมกั บ โรงเรี ย น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(61.54%) ไดสง เสริมใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน เชน
การเขาคายลูกเสือ เนตรนารี หรือกีฬาสีของโรงเรียน การใช
หองสมุดของโรงเรียน ขณะทีผ่ เู รียน (22.73%) ไดเขารวมกิจกรรม
การทดสอบระดับชาติทเี่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดให
ฐานะของครอบครัว เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (65.38%) เห็นวา
ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาจำเปนตองมีฐานะดี เพราะตองลงทุนเพือ่
การศึกษาสำหรับลูก และตองทุม เทเวลาอยางมากเพือ่ จัดการศึกษา
ที่ดีใหลูก ขณะที่ครอบครัวและผูเรียนสวนใหญ (79.41%และ
72.72%) เห็นวา ไมจำเปนตองมีฐานะดี เนือ่ งจากการจัดการศึกษา
ใหดขี นึ้ อยูก บั ความมุง มัน่ ความตัง้ ใจ ความรัก ความเขาใจลูกของ
ครอบครัว ตลอดจนวิธคี ดิ และการใฝหาความรูข องพอแมทจี่ ะนำ
ไปสูก ารเรียนรูข องลูก ขณะทีค่ รอบครัว (17.65%) เห็นวา จำเปน
ที่ครอบครัวตองมีฐานะดี เพราะเศรษฐกิจอาจบั่นทอนเวลาและ
กำลังใจในการจัดการศึกษา รวมทัง้ การใหลกู ไดรบั ประสบการณตรง
นอกจากนี้ ครอบครัวสวนหนึง่ ยังเห็นวา ครอบครัวควรสราง
วิธกี ารเรียนรูด ว ยแนวทางทีห่ ลากหลายบนพืน้ ฐานการพึง่ พาตนเอง
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ใหมากทีส่ ดุ เพือ่ เปนนวัตกรรมทางการศึกษา และจัดใหมกี ารเผยแพร
วิ ธีการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูที่ดีที่คนพบไปยังเครือขาย
ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนทีอ่ ยูใ กลเคียง โดยไมควรใหความ
สำคัญกับการแขงขันทางวิชาการซึง่ จะนำเด็กไปสูก ารแขงขันตอไป
มากนัก ขณะทีค่ รอบครัวอีกสวนหนึง่ เห็นวา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควร
ประสานกับโรงเรียนเพือ่ ใหมกี ารเรียนรวมของเด็กบานเรียนในวิชา
ทีม่ คี วามเฉพาะดาน ซึง่ ผูป กครองอาจไมมคี วามพรอม และสงเสริม
สนับสนุนใหครอบครัวเขารวมการแขงขันทางทักษะวิชาการโดยแจง
การแขงขันตางๆ ถึงครอบครัวโดยตรง ขณะเดียวกันเปนทีส่ งั เกตวา
การเรียนการสอนของครอบครัวที่แตกตางกันทำใหผูเรียนบางคน
อาจเรียนไมครบ 8 กลุม สาระ
4. การวัดและประเมินผลผูเ รียน ครอบครัวมีการดำเนินงาน
ในการวัดและประเมินผลใน 2 ลักษณะ คือ 1) ครอบครัวเปนผู
ประเมินผลผูเ รียนเอง และ 2) ครอบครัวสงผลการประเมินใหเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาศึกษาและนำผลการประเมินนัน้ มาตรวจสอบความ
นาเชือ่ ถือได
ในการวัดและประเมินผลผูเ รียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดนเิ ทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในหลายรูปแบบ
จัดทำเครือ่ งมือติดตามนิเทศแผนการจัดการศึกษาของแตละครอบครัว
โดยอิง 8 กลุม สาระการเรียนรู สงเสริมใหศกึ ษานิเทศกออกนิเทศ
และประเมินผล โดยการเยีย่ มบาน สังเกตและสัมภาษณผปู กครอง
และเด็ก
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสวนใหญรอ ยละ 80 ขึน้ ไป เห็นดวยกับ
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การวัดและประเมินผลใน 8 กลุมสาระ การอาน การคิดวิเคราะห
และการเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ตามคูม อื ฉบับใหม เนือ่ งจากเปนมาตรฐานของเด็กไทยตามหลักสูตร
เปนความรูค วามสามารถขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ำเปนตองใชในการดำรงชีวติ
ในสังคมไทย และทำใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมายการ
จัดการศึกษา รวมทั้งเปนกิจกรรมสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม
สวนครอบครัวมีทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการประเมินผล
ทัง้ 4 ดานดังกลาว ซึง่ ไมเห็นดวยมากกวา เนือ่ งจากเด็กแตละคน
แตกตางกันและมีลกั ษณะเฉพาะตัว มีความพรอมและความสามารถ
ในการเรียนรูไมเทากัน การใชเกณฑประเมินแบบเดียวอาจไม
เหมาะสม สวนครอบครัวทีเ่ ห็นดวย เพราะเปนตัวชีว้ ดั มาตรฐานและ
วิธกี ารเรียนการสอนของพอแมและเด็ก รวมทัง้ เปนกรอบแนวทาง
ในการจัดการศึกษาสำหรับพอแม (ตารางที่ 40)
อยางไรก็ตาม เขตพื้นที่การศึกษาสวนใหญไมมีปญหา
อุปสรรคในการวัดประเมินผล แตเขตพื้นที่การศึกษาบางสวน
(42.31%) ยังมีปญ
 หาอุปสรรคในการวัดและประเมินใน 8 กลุม สาระ
เกีย่ วกับความไมเขาใจและการไมยอมรับเกณฑการประเมินผลตาม
ที่กำหนด มีการยึดหลักเกณฑที่แตกตางกัน ซึ่งเขตพื้นที่และ
ครอบครัวตองรวมมือกันอยางใกลชิดและติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนือ่ ง (ตารางที่ 41)
นอกจากนี้ ในการนำเสนอการวัดและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาของครอบครัว ในการประชุมระดมความคิด จำนวน 3 ครอบครัว
พบวา ครอบครัวแรก เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครสวรรคเขต 1 ทีผ่ า นมา
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มีการประเมินผลผูเรียนตลอดเวลาดวยเทคนิคการประเมินแบบ
องครวม โดยใชวิธีการพูดคุยและสำรวจผลงาน รองรอยหลักฐาน
ทักษะทางสังคม การแสดงออก และวิสยั ทัศนของครอบครัวและเด็ก
จากนั้นไดมีการสอบเด็กบางโดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ( National Test : NT) ซึง่ เด็กดูมคี วามสุขและสามารถทำ
ขอสอบได แตเมือ่ มีการประกาศใชคมู อื ฉบับใหม โดยตองประเมินผล
ผูเ รียนเปนเกรดใน 8 กลุม สาระ และประเมินการอานคิดวิเคราะห
และการเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้งกิจกรรมพัฒนา
ผูเ รียน ทำใหผปู ระเมินอึดอัดและยังดำเนินการไดไมดี รวมทัง้ ตองการ
ใหมเี ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตนแบบทีท่ ำตามคูม อื ใหมไดอยางนาเชือ่ ถือ
และมีความเปนปรนัยเพือ่ เปนแนวทางในการประเมินผลตอไป
ครอบครัวที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ได
ประเมินผูเ รียนทีผ่ า นมาพบวา เด็กบานเรียนไดผา นการเรียนชวง
ชัน้ ที่ 1 ไปไดอยางดีมาก นาชืน่ ชม สวนวิธกี ารประเมินผลทีด่ ที สี่ ดุ
ตองใชวธิ กี ารทีห่ ลากหลายและตองเปนวิธที เี่ หมาะกับการเรียนรูข อง
เด็ก จึงตองคิดรวมกันกอนวา สิง่ ทีจ่ ะประเมินเด็กคืออะไร และตองมี
กรอบในการประเมิน การนำเอาขอสอบไปวัดเด็กเลยคงทำไดยาก
เมือ่ กำหนดกรอบการประเมินไดแลว จึงกำหนดวิธกี ารประเมินซึง่
การประเมินผลอาจจะไมไดครอบคลุมทุกวิธที คี่ ดิ ไวทงั้ หมด
เมือ่ จบชวงชัน้ ที่ 1 ทีมประเมิน (หัวหนากลุม สาระทัง้ หมด)
ไดใชการสัมภาษณและใหปฏิบตั จิ ริงในบางเรือ่ งเกีย่ วกับเรือ่ งทีส่ อน
และถามตอกันไป ชวนคุยชวนทำบาง ปฏิบัติงานบาง ในสถาน
การณ ที่ เ ด็ ก ทำอยู ห รื อ สนใจ แต จ ะอิ ง มาตรฐานโดยไม ใ ห รู ตั ว
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บางครั้งอาจใหอาน พูด หรือแสดง โดยมีพอแมมาใหกำลังใจใน
ขณะที่ประเมินซึ่งเปนการชวยดูแลและรับรูการประเมินไปดวยกัน
จึงเปนการประเมินทั้งความรูและความคิดรวมทั้งทักษะในการ
ดำเนินชีวติ วา เด็กคิดอะไรในเรือ่ งทีร่ ู และคิดอะไรเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้
รวมทัง้ มีการทำอะไรบางในแตละเรือ่ ง ซึง่ จะเชือ่ มโยงตอกันไป
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการจัดการศึกษาทีต่ รง
กับความถนัดของเด็กซึ่งนำหนาการศึกษาในโรงเรียนไปกอนแลว
โดยเด็ ก เก ง เรื่ อ งใดก็ ส ามารถเลื อ กเรี ย นลึ ก ในสิ่ ง ที่ เ หมาะกั บ
ความสามารถได วิธีการวัดและประเมินผลจึงตองใชหลายวิธีและ
สอดคลองกัน เชน การสัมภาษณ สังเกต พิจารณาผลงานและบันทึก
พัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก ซึ่งพบวาเด็กบานเรียนมีความ
สามารถหลายอยางทีส่ งู กวาเด็กทีอ่ ยูใ นวัยเดียวกันทัง้ การใชภาษา
พูดหรือดานอืน่ ๆ
นอกจากนีย้ งั ไดตงั้ ขอสังเกตวา การใหครอบครัวมีอสิ ระใน
กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล เพียงแตการออก
เอกสารที่ แ สดงผลการประเมิ น จะต อ งเป น ไปตามที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการกำหนด เพือ่ เปนเอกสารทีใ่ ชรว มกันไดกบั การศึกษาใน
ระบบและเพื่ อ ความเป น เอกภาพ แต ก็ ยั ง มี ค วามคลุ ม เครื อ ว า
เอกสารแสดงผลการเรียนก็ตอ งมาจากการประเมินผลนัน่ เอง และ
กลุม สาระทัง้ 8 กลุม ในหลักสูตรก็ยงั ไมไดกำหนดมาตรฐานการเรียน
รูเชิงวิชาการไว ซึ่งจะมีผลตอการวัดและประเมินผลตามคูมือฯ
ทีก่ ำหนดใหประเมินผลเปนเกรด ในแตละรายวิชา รวมทัง้ ปจจุบนั
หลักสูตรทีก่ ำลังปรับปรุง ไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรูใ น 8 กลุม
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สาระและมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังไวเปนจำนวนมากกวา
900 ตัว ซึง่ เปนไปไดยากทีจ่ ะ ประเมินไดทงั้ หมด การประเมินผล
ตามคูมือฯ ที่กำหนดจึงเปนไปไดยาก แมแตในระบบโรงเรียนเอง
ก็ตามก็ยงั จะทำไมได
แมจะมีความยากในการประเมินผลตามคูม อื ฯ แตกพ็ บวา
เด็กบานเรียนสามารถทำขอสอบมาตรฐานไดดี และมีผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียน การอาน เขียน คิดวิเคราะห คุณลักษณะอันพึงประสงค
เปนไปตามทีค่ รอบครัวกำหนดไดอยางชัดเจน สวนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมแนะแนว พอแมนับเปนผูแนะแนวที่
สำคัญในทุกเวลาทุกนาที สำหรับกิจกรรมชุมนุมสงเสริมความถนัด
ความสามารถของเด็ก จะสังเกตจากการทีเ่ ด็กบานเรียนไปเรียนกับ
นักเรียนในชัน้ ป.6 ในวิชาและชมรมตางๆ จึงเปนการวัดประเมินผล
ทีไ่ มไดเปนการประเมินแบบหลวมๆ แตเปนการประเมินในภาพที่
ใหญขนึ้ โดยประเมินตรงแบบเจาะลึกในประเด็นทีเ่ ด็กไดเรียนรูม า
แล ว ไม ใ ช ก ารประเมิ น แบบกว า งโดยที่ เ ด็ ก ไม ไ ด เ รี ย น ซึ่ ง บาง
มาตรฐานทีห่ ลักสูตรกำหนดเด็กในโรงเรียนเองก็อาจจะไมไดเรียน
แตครูก็ประเมินใหเด็กผานซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง จึงเปนเรื่อง
นายินดีที่ผูปกครองสามารถจัดการศึกษาอยางไดผล โดยใหชีวิต
ทัง้ ชีวติ แกลกู เพือ่ ไปสูเ ปาหมายทีก่ ำหนดไวรว มกัน
ครอบครั ว ที่ 3 ครอบครั ว ซิ้ ม สมบู ร ณ ผ ล ได รั บ การ
จดทะเบียนจากเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรเี ขต 2 และครอบครัวได
รับแจงจากเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใหสง รายงานการประเมินผลผูเ รียน
ตามแผนการจัดการศึกษาเปนเกรด ใน 8 กลุม สาระ ใหกบั เขตพืน้ ที่
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การศึกษา ซึ่งครอบครัวไมเขาใจเหตุผลที่ตองทำและไมอยากที่
จะประเมินตามที่กำหนดให เพราะตองทำการแยกเปนกลุมสาระ
ตางๆ ทัง้ ทีเ่ วลาสอนลูกก็สอนโดยนำเอาทุกอยางมารวมกัน ไมได
แยกกลุม สาระ
ในตอนแรกครอบครัวไมทราบวาจะทำการประเมินตามคูม อื
ไดอยางไร เพราะรูสึกวายาก และตองมีหลักฐานประกอบการให
เกรดดวย แตกไ็ ดรบั การยืนยันวาจำเปนตองทำเพือ่ ความสะดวกใน
การออกเอกสารสำหรับผูเ รียนบานเรียน ครอบครัวจึงประเมิน 8 กลุม
สาระจากแบบฝกหัดทีใ่ หลกู ทำในการเรียนปกติ และมีการตรวจให
คะแนนอยูแ ลว เปนการเก็บคะแนนจากแบบฝกหัดและสะสมไวใน
การสอนแตละบท บทละ 10 ขอ โดยใหน้ำหนักคะแนนเต็ม 100
เฉพาะวิชาหลักคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ และกำหนดกฎเกณฑและคะแนนในการประเมินกลางภาค
และปลายภาคเอง รวมทัง้ คะแนนระหวาง จุดประสงคตามทีศ่ กึ ษา
นิเทศกตอ งการ
สวนศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพ สุขศึกษา และสังคม
ครอบครัวใชการประเมินพฤติกรรมซึง่ ศึกษานิเทศกจะรวมประเมิน
ดวย โดยศิลปะจะใชผลงานการสรางงานทัศนศิลปของลูก ซึ่งมี
การเก็บคะแนนและใหเปนคะแนนหมด การงานพืน้ ฐานอาชีพเปน
การประเมินตามสภาพจริงโดยปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู
เปนพฤติกรรม สำหรับสังคมศึกษา สุขศึกษาไดกำหนดเปนแนว
ปฏิบัติ และเก็บคะแนน จากนั้นจึงประเมินออกมาเปนเกรด ทั้ง
8 กลุม สาระ
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การประเมินดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียน เปนการ
ประเมินระดับการผานตามแบบฟอรมทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดสงให
โดยพิจารณาจากการที่เด็กอานได อานรูเรื่อง และใหพอแมสราง
หัวขอใหลกู วิเคราะห สวนการเขียนเปนการพิจารณาตามวัยวาควร
เขียนไดเพียงใด คำผิด คำถูก คำยาก จากนัน้ จึงวิเคราะหตามความ
เขาใจและความรูส กึ ของพอแมลงในแบบฟอรมทีศ่ กึ ษานิเทศกจดั ให
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการรายงานวา
เด็กมีคณ
ุ ลักษณะตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคอยางไร สวนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนการประเมินผานกับไมผานจากกิจกรรมที่พอแม
สรางใหลกู โดยพิจารณาจากการทำงาน
จากนัน้ ครอบครัวไดสง ผลการประเมินซึง่ ใหเกรด 4 ทัง้ หมด
แกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และคณะกรรมการประเมินจำนวน 5 ทาน
ไดมาตรวจสอบการประเมินผลตามที่ครอบครัวไดจัดสงเอกสาร
ไปให โดยใหเด็กทำขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา (National
Test : NT) ใน 3 รายวิชา ผลการสอบอยูใ นเกณฑทนี่ า ชืน่ ชม และ
ไดขอดูผลงานทีเ่ ด็กทำดาน กพอ. และพูดคุยซักถามเด็ก ในทีส่ ดุ
คณะกรรมการตกลงยอมรับผลการประเมินของครอบครัวและใหเด็ก
ผานการประเมิน
กลาวโดยสรุป การกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผล
ตามที่ สพฐ. กำหนด ยังไมสอดคลองกับความเปนจริงในการเรียนรู
ของครอบครัว ที่จัดการศึกษาโดยนำเอาชีวิตเปนหลัก และจัด
ประสบการณการเรียนรูรวมกันทั้งพอแมลูก จึงเปนการเรียนรูไป
พรอมกับการเผชิญปญหาแลวมีขอสรุปในขณะนั้น ซึ่งตางจาก
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การศึกษาในระบบโรงเรียน จึงมีปญ
 หาในการวัดประเมินผลตามที่
ภาครัฐกำหนดและทำไดยาก รวมทัง้ ตองการใหมเี ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ตนแบบทีด่ ำเนินการตามคูม อื ฯ ใหมไดอยางนาเชือ่ ถือและมีความ
เปนปรนัยเพือ่ เปนแนวทางในการประเมินผลตอไป
5. การเขารวมศึกษาในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา
(65.38%) ยังไมมีเด็กบานเรียนเขารวมเรียนในโรงเรียน สวน
ครอบครัว (64.71%) และผูเ รียน (36.36%) มีเด็กเขารวมเรียน/กลับ
เขาเรียนในโรงเรียน ซึ่งยังมีปญหาอุปสรรคอยูบางที่ตองเริ่มและ
หยุดเรียนตามตารางสอน การสอนยังไมคำนึงความพรอมและความ
ตองการของเด็ก การเรียนบางเรือ่ งดีกวาเพือ่ นแตบางอยางก็ไมทนั
เพือ่ น นอกจากนีผ้ เู รียนสวนใหญ (68.18%) ยังไมมบี ตั รประจำตัว
6. การสำเร็จการศึกษา ครอบครัว (23.53%) และผูเ รียน
(22.73%) ยังมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับหลักฐานการศึกษาของ
ผูเรียน แตในกรณีที่เด็กบานเรียนสำเร็จการศึกษาและมีงานทำ
แลวยังไมเคยมีปญ
 หาในการสมัครงาน
7. การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เขตพื้นที่การศึกษาสวนใหญ (57.69%) เห็นวามีการ
พัฒนาบุคลากรมากขึ้น ดวยการสงเจาหนาที่เขาประชุมสัมมนา
รวมกับหนวยงานตางๆ และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ครอบครัว นอกจากนีเ้ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัวยังมีความ
เขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึน้ ดวย
8. ประโยชนทไี่ ดรบั จากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดรบั ตัวอยางการจัดการศึกษาทีเ่ นนการพัฒนา
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เด็กตามศักยภาพของแตละบุคคล การแบงเบาภาระในการจัดการ
ศึกษาของรัฐ และการสงเสริมใหเด็กพิการ เด็กบกพรองทางสติปญ
 ญา
ไดรบั การศึกษาภาคบังคับอยางทัว่ ถึง สวนครอบครัวมีชวี ติ ทีเ่ ปนสุข
มั่นคง อบอุน มีความเขาใจและพัฒนาการเรียนรูรวมกันระหวาง
พอ แม ลูก และเครือญาติ ไดคนพบศักยภาพของลูกซึ่งนำไป
สูเปาหมายของชีวิตที่ชัดเจน รูจักการแกปญหา ไดใชปญญาใน
การคนควาดวยตนเอง มีการปรึกษาหารือกับผูร ู ทำใหโลกกวางขึน้
รวมทัง้ มีเพือ่ นทีเ่ ขาใจตนเพิม่ ขึน้ สำหรับผูเ รียนไดรบั ความรัก ความ
อบอุน ในครอบครัว มีเวลาเรียนรูส งิ่ ทีส่ นใจมากขึน้ ไดพฒ
ั นาความคิด
และสัมผัสโลกนอกรัว้ โรงเรียน
9. การเปนที่รูจักของคนทั่วไปหรือสังคม เขตพื้ น ที่
การศึกษา ครอบครัว และผูเ รียนสวนใหญเห็นวา การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเปนที่รูจักของคนทั่วไปมากขึ้น โดยพิจารณาจาก
ครอบครัวทีม่ าปรึกษา จดทะเบียน และไดรบั อนุญาตจัดการศึกษา
มีจำนวนเพิ่มขึ้น และจำนวนครอบครัวที่สนใจและตองการจัด
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น สื่อตางๆ ที่สะทอนมุมมองใหสังคมรับรูและ
เขาใจทำใหไมตอ งอธิบายมาก รวมทัง้ มีคนถามเกีย่ วกับบานเรียน
ลดลง ขณะทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัวและผูเ รียนอีกสวนหนึง่
เห็นตรงกันขาม เนื่องจากยังมีจำนวนครอบครัวที่จัดการศึกษาไม
มาก มีผทู ตี่ อ งการขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนจำนวน
มาก และยังมีปญหากับเขตพื้นที่การศึกษาในการขออนุญาตจัด
การศึกษา
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ปญหาอุปสรรค
1. ภาคสังคมยังไมเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และยังขาดการประชาสัมพันธใหภาคสังคมไดรบั รูเ ทาทีค่ วร
2. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังขาดความรูค วามเขาใจทีช่ ดั เจนใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทำใหมีปญหาในการประสานงาน
ร ว มกั บ ผู ป กครองที่ ข อจดทะเบี ย นโดยเฉพาะปรั ช ญาแนวคิ ด
การจัดการศึกษาของครอบครัว การจัดทำแผนการจัดการศึกษา
และการวัดประเมินผล นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบบอยทำใหงานขาดความตอเนือ่ ง
3. ระบบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาตองประสานการทำงานรวมกับหลายกลุมงาน จึง
ขาดความเบ็ดเสร็จในการทำงานทีจ่ ะอำนวยความสะดวกใหแกผทู ี่
มาขอจดทะเบียน นอกจากนี้ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบางแหงยังมีการ
ปฏิบัติที่แตกตางกันในการรับจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวระดับปฐมวัย และการกำหนดระยะเวลายืน่ ขอจดทะเบียน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. การวัดและประเมินผล ผูป ระเมินตองศึกษาแผนการจัด
การศึกษากอนที่จะประเมินผูเรียน เพื่อใหการประเมินสอดคลอง
กับแผนการจัดการศึกษา ไมควรนำกรอบการประเมินการศึกษาใน
โรงเรียนมาใชประเมินผูเรียนซึ่งมีวัตถุประสงคที่หลากหลายตาม
ความคาดหวังของแตละครอบครัว ใชเวลานอยในการประเมินผูเ รียน
และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบางแหงแทบจะไมดหู ลักฐานทีใ่ หครอบครัว
จัดเตรียมจำนวนมาก ยังมีการประเมินผูเรียนลาชารวมทั้งขาด
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การติดตามอยางเปนระยะและตอเนื่อง ผูประเมินกับผูรับการ
ประเมินยังขาดความคุน เคยซึง่ กันและกัน ยังขาดความยืดหยุน รวม
ทัง้ ยังขาดการใหเด็กมีสว นรวม นอกจากนี้ ครอบครัวยังขาดทักษะ
ในการวัดและประเมินผล จึงไมทราบวาจะประเมินอยางไร และ
ขาดความมัน่ ใจในการประเมิน
ขอเสนอแนะ
1. ควรสรางความตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยจัดใหมี
การประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกัน และจัดอบรมใหความรู
แกผูที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัว ในการขอ
จดทะเบียน การจัดทำแผนการเรียนรู การสนับสนุนและสงเสริม
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการวัดและประเมินผลผูเรียน
เพือ่ สรางความเขาใจรวมกัน
2. รัฐควรสนับสนุนงบประมาณเผยแพรประชาสัมพันธ
เชิงรุกในรูปแบบทีห่ ลากหลาย พรอมทัง้ เผยแพรปรัชญา วิสยั ทัศน
กระบวนการจัดการเรียนรู ภูมิปญญา องคความรูของการจัดการ
ศึกษาบานเรียน เพือ่ เชิญชวนใหมกี ารจดทะเบียนครอบครัวทีจ่ ดั การ
ศึกษา
3. เขตพื้นที่การศึกษาควรจัดระบบงานที่รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ (one stop
service) พรอมทั้งกำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
กลุม งานใหชดั เจน

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

4. ควรใหโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รับจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได
โดยการประสานของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ใหโอกาสแกครอบครัว
ไดเลือกเรียนได
5. ควรใหองคกรเครือขายบานเรียนสามารถรับจดทะเบียน
และมีบทบาทรวมกับภาครัฐในสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
6. ควรใหเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดใหมผี ชู แี้ นะการเขียนแผน
การจัดการศึกษาแกครอบครัวโดยเฉพาะใน 8 กลุม สาระทีผ่ ปู กครอง
ยังขาดอยูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู เพื่อชวยเหลือผู
ปกครองจัดทำแผนการจัดการศึกษา และรวบรวมแผนการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว หลักสูตรของโรงเรียนที่เปนแกนนำ/ตนแบบ
ตางๆ เพื่อใหครอบครัวไดเลือกใชหรือปรับปรับปรุงใหเหมาะกับ
ครอบครัว
7. เขตพื้นที่การศึกษาควรประสานกับโรงเรียนในการเปด
โอกาสใหเด็กจากบานเรียนไดใชทรัพยากรรวมกันได เชน หองสมุด
หองทดลอง สถานทีอ่ อกกำลังกาย และจัดใหมกี ารเรียนรวมในบาง
รายวิชาที่มีความเฉพาะดานซึ่งผูปกครองอาจไมมีความพรอม
รวมทัง้ ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนทีจ่ ดั ใหมขี นึ้ เชน การทดสอบ
ระดับชาติ การแขงขันทางทักษะวิชาการ เปนตน โดยแจงกิจกรรม
และแหลงเรียนรูต า งๆ ในชุมชนแกครอบครัวโดยตรง อยางไรก็ตาม
การเขารวมกิจกรรมควรขึน้ อยูก บั ผูเ รียน
8. ภาครัฐควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยให เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัว
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รวมมือกันพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลผูเรียนที่เปนที่
ยอมรับรวมกันได ซึง่ มุง เนนการประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
ทีส่ ะทอนตัวเด็กไดชดั เจนมากกวาการประเมินตามกลุม สาระ และ
เนนการประเมินเพือ่ พัฒนามากกวาการประเมินเพือ่ ตัดสินไดหรือตก
9. ควรจัดใหมอี งคกร/หนวยงานเฉพาะทีม่ คี วามรูแ ละความ
เขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนผูประเมินภายนอกใน
การประเมินครอบครัว หรืออาจใหโรงเรียนที่มีรูปแบบแนวทาง
การจัดการศึกษาทีส่ อดคลองกับครอบครัว ทำหนาทีป่ ระเมินรวมกับ
ครอบครัว
อภิปรายผล
1. การขออนุญาตจัดการศึกษา แมจะมีจำนวนครอบครัวที่
จดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึน้ แตครอบครัวจำนวน
มากยังคงมีปญ
 หาอุปสรรคในการขออนุญาตจัดการศึกษา โดยเขต
พื้นที่การศึกษาบางแหงยังมีปญหาในการประสานงานรวมกับ
ระหวางผูปกครองที่ขอจดทะเบียน โดยเฉพาะหลายคำถามของ
เจาหนาทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแมจะอยูบ นพืน้ ฐานความปรารถนาดี
และหวงใยตอสิทธิเด็ก แตการพยายามผลักดันพอแมใหสงลูกเขา
สูร ะบบโรงเรียนหรือทำใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกลายเปน
โรงเรี ย นอาจไม ใ ช ท างออกที่ เ หมาะสม การสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาโดยครอบครัวก็อาจเปนทางเลือกที่สงผลดีตอการศึกษา
ของชาติในภาพรวม ซึง่ ปจจุบนั การศึกษาในโรงเรียนก็มคี วามพยายาม
ทีจ่ ะจัดการศึกษาทางเลือกเพิม่ ขึน้
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2. การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการจัดการศึกษาที่
ตรงกับความถนัดของเด็ก ทีไ่ ดรเิ ริม่ ขึน้ กอนและนำหนาการศึกษา
ในโรงเรียนไปกอนแลว โดยเด็กเกงเรือ่ งใดก็สามารถเลือกเรียนลึก
ในสิ่งที่เหมาะกับความสามารถไดแตอาจจะยังไมไดเปนที่ยอมรับ
มากนัก ปจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบางแหงกำลังจัดทำ
หลั ก สู ต รเพื่ อ ตอบสนองความถนั ด ของผู เ รี ย น ทั้ ง นี้ ห ากมี ก าร
ดำเนินงานแลวเสร็จครอบครัวอาจไดรับประโยชนจากหลักสูตร
ดังกลาว และทำใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มุงตอบสนอง
ความถนัดของเด็กเปนทีย่ อมรับไดมากขึน้
3. ตามทีค่ มู อื การดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สำหรับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ไดกำหนดเวลาในการยืน่ คำ
ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่อาจกำหนดใหครอบครัว
สามารถยืน่ คำขอไดปล ะ 2 ครัง้ โดยสอดคลองกับการเปด-ปดภาค
เรียนของสถานศึกษานัน้ ครอบครัวเห็นวา ไมควรกำหนดระยะเวลา
ในการยื่นขอจดทะเบียน เพราะตองใชเวลามากในการขออนุญาต
จัดการศึกษาและอาจจะมีการหารือรวมกับครอบครัวเปนระยะๆ
เนื่องจากการดำเนินงานในการขออนุญาตจัดการศึกษาของครอบ
ครัว เขตพื้นที่การศึกษาไดกำหนดใหหลายกลุมงานรับผิดชอบ
การดำเนินงาน จึงขาดความคลองตัวในการใหบริการในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) และทำใหไมสามารถ
แจงผลการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาแกครอบครัวภายใน
30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั คำขออนุญาตตามทีก่ ฎกระทรวงกำหนดได
ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาบางแหงไดเสนอใหครอบครัวจัดทำและ
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ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาใหแลวเสร็จกอนจึงยื่นขออนุญาต
(สกศ., 2549)
4. การจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว มี แ นวโน ม ขยายตั ว
มากขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมา และเปนที่ยอมรับของหนวยงาน
ราชการมากขึ้น แตก็ยังขยายตัวไมมากนัก เนื่องจากยังไมมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสูสังคม
วงกวาง ซึง่ ศักดิส์ ริ ิ มีสมสืบ(หนังสือพิมพคม ชัด ลึก วันที่ 15 ตุลาคม
2551 คอลัมนมองผาน) ไดกลาววา ครอบครัวที่ไมฝากลูกไวกับ
ระบบการศึกษาของรัฐหรือเอกชน จัดอยูใ นประเภทคนใจเด็ดเดีย่ ว
เชือ่ มัน่ ทีจ่ ะเลือกวิถชี วี ติ ตนเอง ครอบครัวทีท่ ำโฮมสคูลจะรวมตัวจับ
กลุม กันเอง เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู มีความคิดลุม ลึกกวางไกล เห็น
ขอดี เห็นขอดอย เห็นปญหา เห็นขอจำกัดของการศึกษาในระบบ
แตรูสึกวาพวกเขาถูกทอดทิ้งใหโดดเดี่ยวเกินไป เนื่องจากปญหา
ความไมเขาใจของผูคน ซึ่งบางกรณีแมกระทั่งญาติพี่นองของตน
ก็ยงั คัดคาน
5. การจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังมีปญหาเชิงลึกดาน
ความคิดระหวางครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา
ของรัฐทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ นำไปสูค วามไมชดั เจนในการดำเนินงานทัง้ การ
จดทะเบียน การจัดทำแผนการจัดการศึกษา การสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา และการวัดประเมินผลผูเ รียน รวมทัง้ ยังมีความ
หางเหินในการทำงานรวมกันทัง้ 2 ฝาย ทำใหไมสามารถขับเคลือ่ น
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียว
กันเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดรบั มอบหมายใหทำหนาทีใ่ นการเปนพีเ่ ลีย้ ง
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แกครอบครัวที่จัดการศึกษา แตเขตพื้นที่การศึกษาเองก็ยังขาด
องคความรูแ ละยังไมมพี เี่ ลีย้ งดูแล
6. การประสานเชื่อมโยงการจัดการศึกษารวมกันระหวาง
บานเรียนและโรงเรียนยังมีไมมากนัก ซึ่งควรมีการเชื่อมประสาน
การทำงานร ว มกั น ให ม ากขึ้ น ทั้ ง ในด า นหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง การ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกับโรงเรียนโดยบางวิชาครอบครัวมาเรียนที่
โรงเรียนไดแตบางวิชาครอบครัวก็จดั เอง ซึง่ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบาง
แหงไดมีการคิดนอกกรอบมากขึ้น โดยดร.รุงเรือง สุขาภิรมย
ไดกลาวปดการประชุมระดมความคิดวา การจัดการเรียนการสอนใน
ระบบโรงเรียนเองปจจุบนั ก็กำลังมีการปรับตัว โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น ซึ่งครูแตละคนตองสอนเด็กไดหลาย
ระดับชั้น จึงนำหลักสูตรในระดับชวงชั้นมาบูรณาการรวมกัน จน
สามารถตัดสาระทีซ่ ้ำซอนกันออกไปไดมาก จึงเปนนวัตกรรมและ
เปนทางออกของการศึกษาอีกรูปแบบหนึง่ รวมทัง้ การเรียนทัง้ 8
กลุม สาระในชัน้ ป. 1 เปนสิง่ ทีม่ ากเกินไปสำหรับเด็กและทำใหเด็ก
อานไมออกเขียนไมไดหรือไม เนือ่ งจากสภาพบริบทแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงอยากใหเขตพื้นที่การศึกษามีการคิด
นอกกรอบบางเชนเดียวกับโรงเรียนหนองชุมแสงที่มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย จนปจจุบันโรงเรียนมีเด็กที่ถูก
โรงเรียนปฏิเสธ เด็กที่ปฏิเสธโรงเรียน และเด็กที่ปญหาตางๆ
รวมทัง้ เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษเขาเรียนกวาพันคนมากกวาเด็ก
ในระบบปกติ
7. การวัดและประเมินผลผูเรียนที่เปนประเด็นสำคัญและ
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กำลังเปนปญหาในขณะนี้ ปจจุบนั เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัว
ยังมีแนวคิดความเขาใจในการวัดและประเมินผลผูเรียนที่แตกตาง
กันตั้งแตทัศนคติการประเมินและวิธีการประเมินผล ซึ่งเขตพื้นที่
การศึกษาประเมินโดยยึดรูปแบบระบบโรงเรียนที่อิงกับหลักสูตร
8 กลุมสาระ เพื่อใหมาตรฐานดานผูเรียนไมแตกตางไปจากเด็กที่
เรียนในโรงเรียน และเพื่อไมใหมีปญหาเวลากลับเขาเรียนตอใน
โรงเรียน ขณะทีค่ รอบครัวบางสวนก็ประเมินผลโดยอิง 8 กลุม สาระ
อยางไรก็ตาม เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัวบางสวนตองการให
มีการประเมินอีกรูปแบบหนึง่ ทีไ่ มองิ กับ 8 กลุม สาระ เนือ่ งจากมอง
ภาพการจัดการศึกษาทีเ่ ปนองครวม แตทงั้ ครอบครัวและเขตพืน้ ที่
การศึกษาก็ยงั ไมพบวิธกี ารประเมินผลทีเ่ ปนทีย่ อมรับและพึงพอใจ
รวมกันทัง้ 2 ฝายได ประกอบกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังสัมผัสกับ
ครอบครัวไมมากนักจึงยังไมเขาใจปรัชญาแนวคิดของครอบครัว
บางครอบครัวยังขาดทักษะในการวัดประเมินผลจึงไมมั่นใจวาจะ
ประเมินแบบใดดี และการประเมินทีผ่ า นมาจะใชไดหรือไม ซึง่ การ
ประเมินของครอบครัวอาจดำเนินการไดไมครบตามทีศ่ กึ ษานิเทศก
ตองการทัง้ ดานมาตรฐานและสาระการเรียนรูเ นือ่ งจากมีมากเกินไป
ศึกษานิเทศกบางครัง้ ก็อาจไมทราบวาจะประเมินผลผูเ รียนอยางไร
ผูประเมินกับผูรับการประเมินยังขาดความคุนเคยซึ่งกันและกัน
การประเมินยังขาดความยืดหยุน และเด็กยังไมไดเขามามีสว นรวม
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังใชเวลานอยในการประเมินผูเ รียน และบางแหง
แทบจะไมไดดูหลักฐานที่ครอบครัวไดเตรียมไวจำนวนมากตามที่
มอบหมายเลย รวมทัง้ ผูป ระเมินยังไมไดศกึ ษาแผนการจัดการศึกษา
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กอนทีจ่ ะประเมินผูเ รียน
นอกจากนีห้ ลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานยังมีมาตรฐานเปน
จำนวนมาก และยังอยูระหวางการปรับปรุงจึงยังขาดความชัดเจน
แตมีการออกคูมือฉบับใหมก็จะทำใหขาดความชัดเจนตามไปดวย
(รวมทัง้ ผูร บั ผิดชอบในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอาจจะยังไมเขาใจถึงแม
จะมีคูมือจัดสงใหแลวก็ตาม ซึ่งมีรายละเอียดมากและปฏิบัติยาก)
จึงเปนไปไดยากที่จะประเมินตามมาตรฐานไดทั้งหมดแมแตการ
ศึกษาในระบบเองก็ตาม นอกจากนีย้ งั เปนทีส่ งั เกตวาไมวา จะเปน
การวัดประเมินผลในระบบโรงเรียน หรือการประเมินระบบราชการ
ทีม่ ตี วั ชีว้ ดั มากมาย แตกย็ งั ไมแนใจวาวิธกี ารประเมินทีใ่ ชกนั อยูน ี้
จะเปนวิธปี ระเมินทีแ่ ทจริงหรือไม สามารถทำใหผเู รียน และหนวย
ราชการดีขนึ้ จริงหรือไม เปนการประเมินทีท่ ำใหสญ
ู เสียงบประมาณ
และกำลังกายมากเกินความจำเปนหรือไม ซึ่งเปนปญหาใหญที่
ตองการการปรับปรุงอีกมาก ในเบื้องตนการวัดประเมินผลผูเรียน
บานเรียนจึงควรมีการประเมินทีห่ ลากหลายรูปแบบทีเ่ หมาะกับการ
เรียนรูข องเด็ก ตามทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหลายแหงกำลังพยายาม
ดำเนินการอยู เพือ่ ใหแนใจวาเปนวิธกี ารทีส่ ามารถประเมินผูเ รียน
ไดจริง และสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด รวมทัง้ เปนทีย่ อมรับของทุกฝาย
8. การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดกอ ใหเกิดประโยชนแก
ทุกฝาย โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหลายแหงไดมตี น แบบการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวทีด่ เี กิดขึน้ เปนการแบงเบาภาระในการจัดการ
ศึกษาของรัฐ และสงเสริมใหเด็กพิการ เด็กบกพรองทางสติปญ
 ญา
ไดรบั การศึกษาภาคบังคับอยางทัว่ ถึง สวนครอบครัวมีชวี ติ ทีเ่ ปนสุข
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มั่นคง อบอุน มีความเขาใจและพัฒนาการเรียนรูรวมกันระหวาง
พอ แม ลูก และเครือญาติ ไดคนพบศักยภาพของลูกซึ่งนำไป
สูเปาหมายของชีวิตที่ชัดเจน รูจักการแกปญหา ไดใชปญญาใน
การคนควาดวยตนเอง มีการปรึกษาหารือกับผูร ู ทำใหโลกกวางขึน้
รวมทั้งมีเพื่อนที่เขาใจตัวเราเพิ่มขึ้น สำหรับผูเรียนไดรับความรัก
ความอบอุน ในครอบครัว มีเวลาเรียนรูส งิ่ ทีส่ นใจมากขึน้ ไดพฒ
ั นา
ความคิด และสัมผัสโลกนอกรัว้ โรงเรียน จึงควรสงเสริมใหครอบครัว
ที่มีความพรอมไดจัดการศึกษามากขึ้น โดยเขตพื้นที่การศึกษามี
ความยืดหยุน ในการดำเนินงาน มีวธิ กี ารทำงานทีห่ ลากหลาย แตมี
เอกภาพในนโยบาย โดยยึดบริบทที่แตกตางกันในแตละพื้นที่และ
กลุมเปาหมายเปนหลัก โดยอาจไมจำเปนตองทำสิ่งที่เหมือนกัน
ไปหมดตามทีส่ ว นกลางใหแนวทางทัง้ หมด เพียงแตสงิ่ ทีท่ ำแลวเกิด
ผลดีตอเด็กก็สามารถทำไดเลย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดเนน
การกระจายอำนาจใหแกเขตพื้นที่การศึกษาแลว และเขตพื้นที่
การศึกษายังใกลชดิ กับครอบครัว จึงสามารถตัดสินใจไดดดี ว ยตัวเอง
และทำไดทนั ทีโดยไมตอ งรอคำสัง่ จากสวนกลาง
นอกจากนี้รัฐตองคิดเรื่องการศึกษาในวงกวางกวาการ
ทำงานของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยตองคิดรวมถึง
การพัฒนาพอแม ผูป กครอง ประชาชนทัง้ ประเทศ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรชุมชน ภาคธุรกิจ ใหมีความรูความสนใจ
การศึกษาเพิ่มขึ้นและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น
เพือ่ ใหมที างเลือกใหมๆ สำหรับผูเ รียนเกิดขึน้ (วิทยากร เชียงกูล,
2551)
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ขอเสนอแนะ
1. รัฐควรสรางความตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแกผทู เี่ กีย่ วของทุกฝาย โดยจัดใหมี
การประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกัน และจัดอบรมใหความรู
กั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและครอบครั ว ในการ
จดทะเบียน การจัดทำแผนการเรียนรู การสนับสนุนและสงเสริม
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการวัดและประเมินผลผูเรียน
เพือ่ สรางความเขาใจรวมกัน และเพือ่ เปดโอกาสใหครอบครัวไดรบั
การจดทะเบียนมากขึ้น รวมทั้งควรใหสมาคมบานเรียนไทยซึ่งมี
ประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและยังเปนทีป่ รึกษาให
แกครอบครัวที่จัดการศึกษาแทนหนวยงานภาครัฐโดยที่ไมได
ผลตอบแทนแตประการใด แตถอื เปนการชวยเหลือ เปนกำลังใจให
กันและกัน รวมทัง้ ยังมีเครือขายในสวนภูมภิ าคเพือ่ ประชาสัมพันธ
เผยแพรองคความรูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวออกไปอยาง
กวางขวางดวยความตั้งใจและมุงมั่น สามารถรับจดทะเบียนและ
มีบทบาทรวมกับภาครัฐในสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได
โดยประสานงานกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา อันเปนการแบงเบาภาระให
แกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดอกี ทางหนึง่
2. รัฐควรสนับสนุนงบประมาณเผยแพรประชาสัมพันธ
เชิงรุกในรูปแบบทีห่ ลากหลาย พรอมทัง้ เผยแพรปรัชญา วิสยั ทัศน
กระบวนการจัดการเรียนรู ภูมิปญญา องคความรูของการจัด
การศึกษาบานเรียน เพือ่ เชิญชวนใหมกี ารจดทะเบียนครอบครัวที่
จัดการศึกษา
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3. เขตพื้นที่การศึกษาควรจัดใหมีกลุมงานที่รับชอบการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเบ็ดเสร็จ พรอมทั้งกำหนดความ
รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุม งานตางๆ ทีด่ ำเนินงานในขัน้ ตอน
ตางๆ ใหชดั เจน
4. เขตพื้นที่การศึกษาควรประสานกับโรงเรียนเพื่อเปด
โอกาสใหเด็กจากบานเรียนไดใชทรัพยากรรวมกันได เชน หองสมุด
หองทดลอง สถานทีอ่ อกกำลังกาย และจัดใหมกี ารเรียนรวมในบาง
รายวิชาทีม่ คี วามเฉพาะดานซึง่ ผูป กครองอาจไมพรอม หรือรายวิชา
ที่ครอบครัวตองการมีสวนรวมจัดกิจกรรมกับสถานศึกษา เชน
การทดสอบระดับชาติ การแขงขันทักษะทางวิชาการ เปนตน
โดยแจงกิจกรรมและแหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชนแกครอบครัว
โดยตรง อยางไรก็ตาม การเขารวมกิจกรรมควรขึน้ อยูก บั ตัวผูเ รียน
5. เขตพื้นที่การศึกษาควรรวบรวมแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว และหลักสูตรของโรงเรียนที่เปนแกนนำ/ตนแบบ
ตางๆ เพือ่ ใหครอบครัวไดเลือกใชหรือปรับปรุงใหเหมาะกับครอบครัว
หรือเปนแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
6. ภาครัฐโดยผูท มี่ อี ำนาจในการสัง่ การหรือตัดสินใจควรจัด
ใหมกี ารหารือปรับปรุงแนวปฏิบตั กิ ารประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เพือ่ ความชัดเจนในการดำเนินงานและเพือ่ ใหสอดคลอง
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีห่ ลากหลาย โดยใหเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาและครอบครัวรวมมือกันพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผล
ผูเ รียนทีเ่ ปนทีย่ อมรับรวมกันได ซึง่ ควรมุง เนนการประเมิน ตามแผน
การจัดการศึกษาทีส่ ะทอนตัวเด็กไดชดั เจนมากกวาการประเมินตาม
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กลุม สาระ และเนนการประเมินเพือ่ พัฒนามากกวาการประเมินเพือ่
ตัดสินไดหรือตก รวมทัง้ ควรลดจำนวนมาตรฐานลงใหมแี ตตวั ชีว้ ดั
ทีส่ ำคัญ และไมควรใหผลการประเมินในสิง่ ทีไ่ มไดวดั จริง
7. รัฐควรใหความสำคัญดานการศึกษาในวงกวางมากกวา
การทำงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยการพั ฒ นาพ อ แม
ผูปกครอง ประชาชนทั้งประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรชุมชน ภาคธุรกิจ ใหมคี วามรูค วามสนใจการศึกษาเพิม่ ขึน้
และเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อใหผูเรียนมี
ทางเลือกใหมๆ ทีห่ ลากหลาย และสงเสริมการแขงขันอยางสรางสรรค
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายการศึกษาทางเลือกในตางประเทศ
การศึกษาทางเลือก
1. รูปแบบการศึกษาทีไ่ มใช/ตางจากการศึกษารูปแบบ
แบบเดิม (กระแสหลัก) มีปรัชญาการศึกษาใหมที่
ไมยึดกับปรัชญาดั้งเดิม มีรากฐานมาจากปรัชญา
ที่หลากหลาย
2. เปนการศึกษาที่ไมมีสถาบันการศึกษาหรือลด
บทบาทการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน
หรือเปนการศึกษาในโรงเรียนแบบแบบกาวหนา
3. เปนการเรียนรูที่ยึดชุมชนเปนหลัก
4. มีการเรียนการสอนที่มีขอบเขตกวางขวาง
และหลากหลายรูปแบบมากกวาการศึกษากระแสหลัก
(บางแหงเนนการเมือง วิชาการหรือปรัชญา บางแหง
เปนการรวมครูและนักเรียนที่ไมพอใจกับการจัด
การศึกษาในระบบปกติ)
5. เปนการดัดแปลงหลักสูตรการศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล
6. ใหเครื่องมือการเรียนรูใหมๆ ในสังคมที่มีการ
เปลีย่ นแปลง
7. เปนการศึกษาที่จัดขึ้นสำหรับเด็กกลุมเสี่ยงที่
ไมตองการเขาเรียนในโรงเรียนปกติทั่วไป
8. เนนหองเรียนขนาดเล็ก เพื่อใหมีความสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียนที่ใกลชิด
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หมายเหตุ 1 แหลงขอมูล Dictionary of Education
2 แหลงขอมูล http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/
alternative3 education/
3 แหลงขอมูล http://cdsnetwork.org/pdfs/sweetwater_article5.pdf
4 แหลงขอมูล http://doc.mass.edu/alted/about.html?section=detinition
5 แหลงขอมูล http://explannation-guide.info/meaning/Alternativeeducation.html

117

118

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายการศึกษาทางเลือกของไทย
การศึกษาทางเลือก
1. วัตถุประสงคเนนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ
และทำใหเกิดคุณภาพในความสัมพันธกับผูอื่น (ชุมชน)
ไปพรอมกัน
2. ทางเลือกในการจัดการศึกษาดวยตนเอง โดยบุคคล
ครอบครัว องคกรสังคมอื่น (เนื่องจากไมพอใจโรงเรียน
ที่มีอยู) ที่ไมใชการศึกษารูปแบบเดิม (การศึกษาที่
เปนทางการ)
3. เปนการจัดการศึกษาทีย่ ดึ เด็กเปนศูนยกลาง ภายใต
ปรัชญาการเรียนรูอยางมีความสุข เขาใจธรรมชาติ
พัฒนาการและ จิตวิทยาของเด็ก รวมทั้งความอยากรู
ของผูเรียน
4. เปนการเรียนรูที่บูรณาการการเรียนการสอนกับเนื้อหา
เขาดวยกันอยางเปนองครวม มีลักษณะนำไปสู
การปฏิบัติ ที่สัมพันธกับปญหา ชีวิตจริง
จึงมีการเรียนรูท หี่ ลากหลาย
5. มีการจัดการแบบมีสวนรวมและมีกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และผูเกี่ยวของ
อยางเสมอภาค
6. การจัดการศึกษาที่มีรูปแบบและวิธีการจัดรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ
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4. แหลงขอมูล พิภพ ธงไชย จาก http://radompon.com/webboard/
index.php?topic=915.0

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 3 ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จำแนกตามภูมภิ าค
ภูมภิ าค

ขอจัดการศึกษา ยกเลิกการจัดแลว กำลังจัดในปจจุบนั
เหนือ
29
3
26
ใต
12
1
11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13
3
10
กลาง
47
10
37
ตะวันออก
4
1
3
รวม
105
18
87
ตารางที่ 4 ครอบครัวทีผ่ จู ดทะเบียนเปนผูจ ดั การศึกษาและไมไดเปนผูจ ดั การศึกษา
ผูจ ดทะเบียนทีจ่ ดั /ไมจดั การศึกษา
ผูจดทะเบียนที่เปนผูจัดการศึกษา
ผูจดทะเบียนที่ไมไดเปนผูจัดการศึกษา
รวม

จำนวนครอบครัวเด็ก
60
45
105

ตารางที่ 5 วุฒกิ ารศึกษาของผูท จี่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวใหกบั บุตรหลาน
วุฒกิ ารศึกษาของผูจ ดั
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมระบุ
รวม

จำนวนครอบครัว
1
1
35
33
35
105
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การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 6 คุณลักษณะของผูเ รียนทีค่ รอบครัวเปนผูจ ดั การศึกษา
คุณลักษณะของผูเ รียน
เพศ
- หญิง
- ชาย
อายุ
4 ป
5 ป
6 ป
7 ป
8 ป
9 ป
10 ป
11 ป
12 ป
13 ป
14 ป
15 ป
ไมระบุ
ชวงชัน้ ทีจ่ ดั การศึกษา
- กอนประถมศึกษา
- ชวงชั้นที่ 1
- ชวงชั้นที่ 2
- ชวงชั้นที่ 3
- ชวงชั้นที่ 4
- ไมระบุ
รวม

จำนวน (คน)
54
69
1
2
15
15
14
14
11
10
3
8
3
1
26
2
65
34
18
3
1
123

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 7 จำนวนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว และผูเ รียนบานเรียนครอบครัว
ทีต่ อบแบบสอบถาม
จัด
รอยละผูต อบ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/
สอบถาม
ผูต อบ
การศึกษา
เทียบกับที่
ครอบครัว/ผูเ รียน
ไป
แบบสอบถาม
ทัง้ หมด
สอบถาม
เขตพื้นที่การศึกษา
38
37
26
70.27
ครอบครัว
97
49
34
70.83
ผูเรียนบานเรียน
97
48
22
45.83
รวม
232
134
82
61.19
ตารางที่ 8 วุฒกิ ารศึกษาของพอแมทจี่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวทีต่ อบแบบสอบถาม
พอ
แม
วุฒกิ ารศึกษา
จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ
ประถมศึกษา
3
8.83
3
8.83
มัธยมศึกษาตอนตน
2
5.88
2
5.88
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3
8.83
3
8.83
อนุปริญญา /ปวส.
2
5.88
2
5.88
ปริญญาตรี
16
47.05
16
47.05
ปริญญาโท
6
17.65
8
23.53
ปริญญาเอก
2
5.88
รวม
34
100.00
34
100
ตารางที่ 9 อาชีพของพอแมทจี่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวทีต่ อบแบบสอบถาม
บิดา
มารดา
อาชีพ
จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ
ธุรกิจสวนตัว
11
32.35
3
8.83
รับราชการ
3
8.82
2
5.88
ครู
3
8.82
3
8.83
คาขาย
10
29.42
2
5.88
รับจาง
4
11.77
16
47.05
ไมตอบ
3
8.82
8
23.53
รวม
34
100
34
100
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การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 10 จำนวนและร อ ยละของบุ ต รในครอบครั ว ของผู จั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัวทีต่ อบแบบสอบถาม
จำนวนบุตร (คน)
1
2
3
4
5
6
7
รวม

จำนวนครอบครัว
12
15
2
2
2
1
34

รอยละ
35.29
44.12
5.88
5.88
5.88
2.95
100

ตารางที่ 11 จำนวนและรอยละของครอบครัวที่ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวทีต่ อบแบบสอบถาม
การขออนุญาต
เคยขออนุญาต
ไมเคยขออนุญาต
รวม

จำนวน
26
8
34

รอยละ
76.47
23.53
100

ตารางที่ 12 จำนวนและรอยละของครอบครัวที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
ขัน้ ตอนการขออนุมตั ิ
ขัน้ ตอนการขออนุมตั ิ
จัดตั้งแลว
อยูระหวางพิจารณา
ยังไมไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง
ไมตอบ
รวม

จำนวน
23
3
8
34

รอยละ
67.65
8.82
23.53
100

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 13 จำนวนและรอยละของครอบครัวทีม่ ปี ญ
 หาอุปสรรคในการขออนุญาต
จัดการศึกษาฯ ที่ตอบแบบสอบถาม
ปญหาอุปสรรค
ไมมี
มี
ไมตอบ
รวม

จำนวน
10
16
8
34

รอยละ
29.41
47.06
23.53
100

ตารางที่ 14 วิธกี ารจัดทำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว
วิธกี ารจัดทำแผนการจัด
การศึกษา
จัดทำเอง
จัดทำรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นๆ
ไมระบุ
รวม

ครอบครัว
จำนวน
รอยละ
16
47.05
6
17.65
6
17.65
6
17.65
34
100

ตารางที่ 15 ความเห็นเกีย่ วกับวิธกี ารสอนลูกแตละคนของครอบครัว จำแนกตาม
ผูต อบแบบสอบถาม
วิธกี ารสอนลูก
แตละคน
เหมือนกัน
ตางกัน
ไมระบุ
รวม

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
2
7.69
4
11.77
2
9.09
24
92.31
19 55.88
12 54.55
11 32.35
8
36.36
26
100
34
100
22
100
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การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 16 ความเห็นตอการเรียนรูของผูเรียนในดานการเรียนรูไดจริง จำแนก
ตามผูต อบแบบสอบถาม
การเรียนรูข องผูเ รียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
ผูเรียนเรียนรูไดจริง
21
80.77
34
100
20 90.91
ผูเรียนเรียนรูไดไมจริง
3
11.54
ไมระบุ
2
7.69
2
9.09
รวม
26
100
34
100
22
100
ตารางที่ 17 ความเห็นตอการเรียนรูข องผูเ รียนในดานการเรียนรูไ ดดี จำแนกตาม
ผูต อบแบบสอบถาม
การเรียนรูข องผูเ รียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
ผูเรียนเรียนรูไดดี
14
53.86
33 97.06
16 72.73
ผูเรียนเรียนรูไดไมดี
7
26.92
1
4.54
ไมระบุ
5
19.23
1
2.94
5
22.73
รวม
26
100
34
100
22
100
ตารางที่ 18 ความเห็นตอการเรียนรูของผูเรียนเมื่อเทียบกับการเรียนในโรงเรียน
จำแนกตามผูต อบแบบสอบถาม
การเรียนรูข องผูเ รียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
ดีกวาโรงเรียน
7
26.92
30 88.24
14 63.64
ไมดีกวาโรงเรียน
11
42.31
1
2.94
ไมระบุ
8
30.77
3
8.82
8
36.36
รวม
26
100
34
100
22
100

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 19 ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครอบครัวจัดใหกับผูเรียน จำแนกตาม
ผูต อบแบบสอบถาม
กิจกรรมทีค่ รอบครัว เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
จัดใหผเู รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
กดดัน
5
19.23
6
17.65
3
13.64
ไมกดดัน
20
76.92
24 70.59
19 86.36
ไมระบุ
1
3.85
4
11.76
รวม
26
100
34
100
22
100
ตารางที่ 20 การลงโทษลูกของครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวจำแนกตาม
ผูต อบแบบสอบถาม
การลงโทษลูก
เคย
ไมเคย
รวม

ครอบครัว
ผเู รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
31
91.18
19 86.36
3
8.82
3
13.64
34
100
22
100

ตารางที่ 21 ความเห็นตอการขาดความรู ระเบียบวินัยและทักษะทางสังคมของ
ผูเรียน จำแนกตามผูตอบแบบสอบถาม
การขาดความรู เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
ระเบียบวินัย ทักษะ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
ทางสังคมของผูเ รียน
เห็นดวย
5
19.23
2
5.88
1
4.54
ไมเห็นดวย
18
69.23
31 91.18
18 81.82
ไมระบุ
3
11.54
1
2.94
3
13.64
รวม
26
100
34
100
22
100
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การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 22 ความเห็นของผูเ รียนตอการมีเพือ่ นตางวัย
การมีเพือ่ นตางวัย
เปนขอดี
เปนขอเสีย
ไมระบุ
รวม

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผเู รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
16
61.54
14 63.64
1
3.85
9
31.61
8
36.36
26
100
22
100

ตารางที่ 23 การสงเสริม/การเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนของผูเ รียน จำแนกตาม
ผูต อบแบบสอบถาม
การสงเสริม/การเขารวม เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผเู รียน
กิจกรรมกับโรงเรียน จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
สงเสริม/ไดเขารวม
16
61.54
5
22.73
ไมไดสงเสริม/ไมไดเขารวม 9
34.61
6
27.27
ไมระบุ
1
3.85
11 50.07
รวม
26
100
22
100
ตารางที่ 24 ฐานะของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จำแนกตามผูตอบ
แบบสอบถาม
ฐานะของครอบครัว เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
จำเปนตองมีฐานะดี
17
65.38
6
17.65
3
13.64
ไมจำเปนตองมีฐานะดี
8
30.77
27 79.41
16 72.72
ไมระบุ
1
3.85
1
2.94
3
13.64
รวม
26
100
34
100
22
100

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 25 ความเห็นตอการตัดสินผลการเรียนตาม 8 กลุมสาระ จำแนกตาม
ผูต อบแบบสอบถาม
การตัดสินผลการเรียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ตาม 8 กลุม สาระ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
เห็นดวย
21
80.77
11
32.35
ไมเห็นดวย
4
15.38
17
50.00
ไมระบุ
1
3.85
6
17.65
รวม
26
100
34
100
ตารางที่ 26 ปญหาอุปสรรคในการตัดสินผลการเรียนตาม 8 กลุม สาระ จำแนกตาม
ผูต อบแบบสอบถาม
การตัดสินผลการเรียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ตาม 8 กลุม สาระ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
มีปญ
 หา
11
42.31
9
26.47
ไมมปี ญ
 หา
12
46.15
14
41.18
ไมระบุ
3
11.54
11
32.35
รวม
26
100
34
100
ตารางที่ 27 ความเห็นตอการตัดสินผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
จำแนกตามผูต อบแบบสอบถาม
การตัดสินผลการประเมิน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
การอาน คิด วิเคราะหและเขียน จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
เห็นดวย
26
100
18 52.94
ไมเห็นดวย
15 44.12
ไมระบุ
1
2.94
รวม
26
100
34
100
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การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ตารางที่ 28 ปญหาอุปสรรคในการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน จำแนก
ตามผูต อบแบบสอบถาม
การประเมินการอาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
คิด วิเคราะห และเขียน จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
มีปญ
 หา
7
26.92
6
17.65
ไมมปี ญ
 หา
14
53.85
16
47.06
ไมระบุ
5
19.23
12
35.29
รวม
26
100
34
100
ตารางที่ 29 ความเห็ น ต อ การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องผู เ รี ย น
จำแนกตามผูต อบแบบสอบถาม
การประเมินคุณลักษณะ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
อันพึงประสงค
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
เห็นดวย
25
96.15
12
35.29
ไมเห็นดวย
1
3.85
18
52.94
ไมระบุ
4
11.77
รวม
26
100
34
100
ตารางที่ 30 ปญหาอุปสรรคในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
จำแนกตามผูต อบแบบสอบถาม
การประเมินคุณลักษณะ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
อันพึงประสงค
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
มีปญ
 หา
2
7.69
6
17.65
ไมมปี ญ
 หา
18
69.23
15
44.12
ไมระบุ
6
23.08
13
38.23
รวม
26
100
34
100
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ตารางที่ 31 ความเห็นตอการประเมินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน จำแนก
ตามผูต อบแบบสอบถาม
การเขารวมกิจกรรม เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
พัฒนาผูเ รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
เห็นดวย
21
80.77
14
41.17
ไมเห็นดวย
5
19.23
16
47.06
ไมระบุ
4
11.77
รวม
26
100
34
100
ตารางที่ 32 ปญหาอุปสรรคในการประเมินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จำแนกตามผูต อบแบบสอบถาม
การเขารวมกิจกรรม เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
พัฒนาผูเ รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
มีปญ
 หา
2
7.69
6
17.65
ไมมปี ญ
 หา
18
69.23
15
44.12
ไมระบุ
6
23.08
13
38.23
รวม
26
100
34
100
ตารางที่ 33 การเรียนรวม/กลับเขาศึกษาในโรงเรียน จำแนกตามผูต อบแบบสอบถาม
การเรียนรวม/กลับ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
เขาศึกษาในโรงเรียน จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
มีเด็กเขารวมเรียน/
8
30.77
22 64.71
8
36.36
กลับเขาศึกษา
ไมมเี ด็กเขารวมเรียน/
17
65.38
11 32.35
9
40.91
กลับเขาศึกษา
ไมระบุ
1
3.85
1
2.94
5
22.73
รวม
26
100
34
100
22
100
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ตารางที่ 34 การมีปญ
 หาในการเรียนรูร ว มในโรงเรียน/กลับเขาสูโ รงเรียน จำแนก
ตามผูต อบแบบสอบถาม
การมีปญ
 หาใน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
การเรียนรูร ว ม/กลับ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
เขาศึกษาในโรงเรียน
มีปญ
 หา
1
3.85
4
11.77
1
4.55
ไมมปี ญ
 หา
12
46.15
10 29.41
10 45.45
ไมระบุ
13
50.00
20 58.82
11 50.00
รวม
26
100
34
100
22
100
ตารางที่ 35 ผูเ รียนทีม่ บี ตั รประจำตัวผูเ รียน
การมีบตั รประจำตัว เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
ผูเ รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
มีบัตรประจำตัว
16
61.54
4
11.77
5
22.73
ไมมีบัตรประจำตัว
5
19.23
19 55.88
15 68.18
ไมระบุ
5
19.23
11 32.35
2
9.09
รวม
26
100
34
100
22
100
ตารางที่ 36 ปญหาอุปสรรคในดานหลักฐานการศึกษาของผูเ รียนทีส่ ำเร็จการศึกษา
จำแนกตามผูต อบแบบสอบถาม
หลักฐานการศึกษา
ของผูเ รียนทีส่ ำเร็จ
มีปญ
 หา
ไมมปี ญ
 หา
ไมระบุ
รวม

ครอบครัว
ผูเ รียน
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
8
23.53
5
22.73
26
76.47
17
77.27
34
100
22
100
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ตารางที่ 37 ความเห็นของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
การพัฒนาบุคลากรในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
มีการพัฒนา
ไมมกี ารพัฒนา
ไมระบุ
รวม

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จำนวน รอยละ
15
57.69
11
42.31
26
100

ตารางที่ 38 ความเห็นของครอบครัวเกี่ยวกับความเขาใจการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
การเขาใจการจัด เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
การศึกษาโดยครอบครัว จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
เขาใจมากขึน้
15
57.69
24
70.58
เขาใจไมมากขึน้
11
42.31
5
14.71
ไมระบุ
5
14.71
รวม
26
100
34
100
ตารางที่ 39 ความเห็นเกีย่ วกับการรูจ กั การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของคนทัว่ ไป
จำแนกตามผูต อบแบบสอบถาม
การรูจ กั การจัด
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ครอบครัว
ผูเ รียน
การศึกษาโดยครอบครัว จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
รูจักมากขึ้น
16
61.54
23 67.65
11 50.00
รูจักไมมากขึ้น
10
38.46
9
26.47
7
31.82
ไมระบุ
2
5.88
4
18.18
รวม
26
100
34
100
22
100
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เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ครอบครัว
เหตุผลของครอบครัว
เห็น ไมเห็น ไม เห็น ไมเห็น ไม เหตุผลของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ดวย ดวย ตอบ ดวย ดวย ตอบ
- 8 กลุม สาระ
80.77 15.38 3.85 32.35 50.00 17.65 - เปนมาตรฐานของเด็กไทยตาม
- เปนมาตรฐานเด็กไทยและเปน
หลักสูตร
กรอบในการจัดการศึกษา
- การอาน
100
- 52.94 44.12 2.94 - เปนความรูค วามสามารถพืน้ ฐาน - เด็กแตละคนแตกตางกัน
คิดวิเคราะห
ที่ทำเด็กดำรงชีวิตได
มีความพรอมและความสามารถ
เขียน
- การประเมินผลตองมีเกณฑ
ในการเรียนรไู มเทากัน
มาตรฐานในการตัดสินการผาน
- คุณลักษณะ 96.15 3.85
- 35.29 52.94 11.77 เปนสิ่งจำเปนที่ผูเรียนตองใชใน
- ไมเห็นดวย เพราะเด็กแตละคน
อันพึงประสงค
การดำรงชีวติ ในสังคมไทย
มีลกั ษณะเฉพาะตัวไมเหมือนกัน
- ผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย การใชเกณฑประเมินแบบเดียว
การจัดการศึกษา
อาจไมเหมาะสม
- เห็นดวยเพราะเปนตัวชี้วัด
มาตรฐานและวิธกี ารเรียน
การสอนของพอแมและเด็ก
- กิจกรรม
80.77 19.23 - 41.17 47.06 11.77 - เห็นดวย เปนกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาผูเรียน
การอยูร ว มกันในสังคม
- ไมเห็นดวย ครอบครัวจัดแบบ
บูรณาการสอดแทรกในการเรียน
การสอนแลว

ตารางที่ 40 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามที่คูมือฯ กำหนดทั้ง
4 ดาน พรอมทัง้ เหตุผล จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัว
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- กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

- การอาน
คิดวิเคราะห
เขียน
- คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

- 8 กลุม สาระ
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7.69 69.23 23.08 17.65 44.12 38.23

เขตพืน้ ทีแ่ ละครอบครัวตองรวมมือกัน
อยางใกลชดิ และติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ครอบครัว
เหตุผลของครอบครัว
มี ไมมี ไม
มี ไมมี ไม เหตุผลของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ปญหา ปญหา ตอบ ปญหา ปญหา ตอบ
42.31 46.15 11.54 26.47 41.18 32.35 - มีปญ
 หาความไมเขาใจและการ
ไมยอมรับเกณฑ การยึดหลักเกณฑ
ทีแ่ ตกตางกัน
26.92 53.85 19.23 17.65 47.06 35.29 - มีปญ
 หาครอบครัวไมประเมินผล
เปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของ
ตามเกณฑที่กำหนด
เด็กไทยและใชประเมินพอแม
ไดวาสอนขาดสอนเกินในสวนใด
7.69 69.23 23.08 17.65 44.12 38.23

ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบปญหาอุปสรรคในการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามที่คูมือฯ กำหนดทั้ง
4 ดาน พรอมทัง้ เหตุผล จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครอบครัว
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โครงการประชุมระดมความคิด
เรือ่ ง การติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
หลักการและเหตุผล
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
12 ได กำหนดให นอกเหนื อ จากรั ฐ เอกชน องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอืน่ มีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีใ้ หเปนไปตาม
กำหนดในกฎกระทรวง และตอมาไดมกี ารประกาศใชกฎกระทรวง
วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
นั บ จากนั้ น มาจึ ง เป น การฟ น คื น สิ ท ธิ ข องครอบครั ว ในการจั ด
การศึกษาใหกับบุตรหลานของตนขึ้นมาใหม หลังจากที่มีการ
ประกาศใช ก ฎหมายบั ง คั บ ให ส ง เด็ ก ในวั ย ศึ ก ษาเข า โรงเรี ย น
(สกศ., 2549)
การจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ได เ ริ่ ม ต น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ภายหลังจากป พ.ศ. 2542 โดยมีครอบครัวจำนวนไมนอ ยตัดสินใจ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว แมจะยังไมมกี ฎกระทรวงออกมารองรับ
ก็ตาม ดวยการลงทะเบียนไวกับโครงการโฮมสคูลของโรงเรียน
หมูบ า นเด็ก มูลนิธเิ ด็ก และเมือ่ มีการประกาศใชกฎกระทรวงดังกลาว
ในป พ.ศ. 2548 ก็เริ่มมีครอบครัวไปจดทะเบียนขออนุมัติจัด
การศึกษากับทางสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตามทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยู
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ซึ่งปจจุบันมีจำนวน 65 ครอบครัว เด็ก 70 คน นอกจากนี้ยังมี
ครอบครัวจำนวนหนึง่ ประมาณรอยกวาครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาให
กับบุตรหลานของตนเองแตไมไดจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวตามกฎกระทรวงฯ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อยางไรก็ตามยังมีปญ
 หาอุปสรรคในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อยูบางระหวางครอบครัวที่จัดการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาซึง่ เปนหนวยงานทีก่ ำกับดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประกอบกับไดมีการจัดตั้งองคกรเครือขายการศึกษาบานเรียนขึ้น
ในนามของสมาคมบานเรียนไทย เพื่อชวยในการเชื่อมประสาน
สนับสนุน สรางองคความรู รวมทั้งผลักดันกลไกที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาบานเรียนใหเคลือ่ นตัวไปไดดขี นึ้
นอกจากนี้ แ ผนยุ ท ธศาสตร ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มจั ด
การศึกษาขององคกรทางสังคมตางๆ ในรูปแบบศูนยการเรียน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบไปแลวนั้น เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2549 ไดกำหนดยุทธศาสตรสำคัญประการหนึง่ ใหมี
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดศูนยการเรียน และใหตดิ ตาม
และประเมินผลผูเ รียนเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทัว่ ไป
ดวยเหตุนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดรว มกับ
สมาคมบานเรียนไทย จัดใหมีการประชุมระดมความคิดเรื่อง การ
ประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในครัง้ นีข้ นึ้
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วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามประเมินผลสภาพปจจุบัน แนวโนม และ
ปญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. เพื่ อ ให ไ ด ข อ เสนอการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัว ทั้งในสวนของครอบครัวที่จัดการศึกษา หนวยงาน
ภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบ และองคกรเครือขาย
ผูเขารวมประชุม
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู บ ริ ห ารและนั ก วิ ช าการจากสำนั ก งาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัวบานเรียน
และสมาคมบานเรียนไทย รวมประมาณ 160 คน
การดำเนินงาน
1. บรรยายพิเศษ
2. อภิปราย ซักถาม และแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน
3. แบงกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ขอเสนอการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ
ขอเสนอในการพัฒนาการดำเนินงานของแตละภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
4. นำเสนอผลการประชุมกลุม ยอย และอภิปรายทัว่ ไป
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วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมนิจิโกะ รีสอรท
แอนด คันทรีคลับ จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ
สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
1. ไดรบั ทราบผลการติดตามสภาพปจจุบนั แนวโนม และ
ปญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. ไดรบั ขอเสนอการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ทัง้ ในสวนของครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา หนวยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบ
และองคกรเครือขาย
3. ไดแลกเปลีย่ นเรียนรู และสรางความเขาใจ ความสัมพันธ
ทีด่ รี ว มกันระหวางภาคีตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษาบานเรียน
ทัง้ หนวยงานในระดับสวนกลาง ระดับพืน้ ที่ และบานเรียน รวมทัง้
องคกรเครือขาย
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กำหนดการประชุมระดมความคิด
เรือ่ ง การติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2551
ณ โรงแรมนิจโิ กะ รีสอรท แอนด คันทรีคลับ จังหวัดกาญจนบุรี
วันศุกรที่ 28 มีนาคม 2551
08.00 - 11.00 น. เดินทางจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
11.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนและเขาทีพ่ กั
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. พิธเี ปดการประชุมระดมความคิด
โดย ดร. สวัสดิ์ ตีช๋ นื่
ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
13.30 - 14.30 น. บรรยายพิเศษเรือ่ ง การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชนภายใตรฐั ธรรมนูญ
โดย นายแพทยชชู ยั ศุภวงศ
ทีป่ รึกษาประจำสำนักงานคณะกรรม
การสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
14.30 - 14.45 น. พัก-อาหารวาง
14.45 - 15.45 น. บรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง การพั ฒ นานวั ต กรรม
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
โดย นางรุจเิ รข แสงจิตตพนั ธ
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15.45 - 16.45 น.
16.45 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 21.00 น.

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ศึกษา สพฐ.
ซักถาม - แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
การอภิปรายเรื่อง ประสบการณการวัดและ
ประเมินผลผูเ รียน
โดย นางพจนา ทรัพยสมาน
สพท. นครสวรรค เขต 1
นายอารมณ วงศบณ
ั ฑิต
ศึกษานิเทศก ระดับ 8
นางวายุกลู ซิม้ สมบูรณผล
ผูจ ดั การศึกษาโดยครอบครัว
นายยุทธชัย เฉลิมชัย
ผูด ำเนินรายการ
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วันเสารที่ 29 มีนาคม 2551
09.00 - 12.00 น. การประชุมกลุม ยอยเรือ่ ง การติดตามผลการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
โดยแบงเปนประเด็นยอย ประกอบดวย
1. การจดทะเบียนขอจัดการศึกษา
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู
3. การสนับสนุนสงเสริมการจัด
การศึกษา
4. การวัดและประเมินผลผูเ รียน
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. การแบงกลุม ยอยเรือ่ ง ขอเสนอการพัฒนาของ
แตละภาคสวน
โดยแบงประเด็นยอย ประกอบดวย
1. ข อ เสนอการพั ฒ นาการจั ด การ
ศึกษาบานเรียนโดยภาครัฐ
2. ข อ เสนอการพั ฒ นาการจั ด การ
ศึกษาบานเรียนโดยครอบครัว
และองคกรเครือขาย
17.00 - 18.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น. ประชุมกลุม ยอย (ตอ)
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วันที่ 30 มีนาคม 2551
09.00 - 11.30 น. นำเสนอผลการประชุมกลุมยอยตอที่ประชุม
อภิปรายทัว่ ไป และสรุปผลการประชุม
ดำเนินการอภิปราย โดย
ดร. สวัสดิ์ ตีช๋ นื่ ทีป่ รึกษาสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
11.30 - 12.00 น. ปดการประชุม โดย
ดร. รุง เรือง สุขาภิรมย ผูต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
เดินทางกลับ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ค
ผลการประชุมระดมความคิด
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ผลการประชุมระดมความคิด
เรือ่ ง การติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
ณ โรงแรมนิจโิ กะ รีสอรท แอนด คันทรี คลับ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 28 -30 มีนาคม 2551
ตามทีส่ ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดรว มกับสมาคม
บานเรียนไทย จัดใหมีการประชุมระดมความคิดในการติดตาม
ประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ระหวางวันที่
28-30 มีนาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ติดตามประเมินผล
สภาพปจจุบนั แนวโนม และปญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และเพื่อใหไดขอเสนอการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ทัง้ ในสวนของครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา หนวยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบ
และองคกรเครือขาย ซึ่งมีผูเขารวมประชุมประมาณ 250 คน
ประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒิ ผูร บั ผิดชอบจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา (สพท.) ครอบครัว/บานเรียนทีจ่ ดั การศึกษา สมาคม
บานเรียนไทย รวมทัง้ ผูส นใจทีจ่ ะจัดการศึกษาโดยครอบครัว สาระ
สำคัญทีไ่ ดจากการประชุมฯ มีดงั นี้
ดร. สวัสดิ์ ตีช๋ นื่ ทีป่ รึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ไดกลาวเปดการประชุมฯ ดังนี้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมี
ความสอดคลองกับหลักการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทีต่ อ งการใหสงั คมเขามามีสว นรวม
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ในการจัดการศึกษา โดยมาตรา 12 ไดเปดโอกาสใหครอบครัวมีสทิ ธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับความตองการของ
เด็ ก แต ล ะคนที่ แ ตกต า งกั น อั น เป น การศึ ก ษาทางเลื อ กสำหรั บ
ประชาชน เพือ่ เปดโอกาสใหพอ แมผปู กครองทีร่ กั ลูกและรูถ งึ ความ
ตองการของลูกมากกวาผูใด มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาใหลูกของ
ตนเอง โดยพอแมทจี่ ดั การศึกษาใหกบั ลูกเองนัน้ นับเปนผูท มี่ คี วาม
มุง มัน่ กลาหาญ ทุม เท และเสียสละใหกบั ลูกอยางแทจริง
การศึกษาทางเลือกของประชาชนภายใตรฐั ธรรมนูญ
นายแพทย ชู ชั ย ศุ ภ วงศ ที่ ป รึ ก ษาประจำสำนั ก งาน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ได บ รรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง
การศึกษาทางเลือกของประชาชนภายใตรฐั ธรรมนูญ ดังนี้
การเรี ย นรู ข องมนุ ษ ย มี ค วามสำคั ญ สู ง มาก ซึ่ ง มี ค วาม
สัมพันธเชือ่ มโยงกับการศึกษาในปจจุบนั และในอนาคต โดยมนุษย
ทุกคนมาจากบรรพบุรุษสายพันธุเดียวกันกับลิงซิมแพนซี ที่มี
พัฒนาการมาประมาณ 4 ลานป ขณะที่โลกมีอายุประมาณ 4
พันลานป จักรวาลมีอายุประมาณหมืน่ ลานป มนุษยจงึ มีพฒ
ั นาการ
ในชวงเวลาทีส่ นั้ มากเมือ่ เทียบกับจักรวาลทัง้ หมด
มนุษยมีความตางจากลิงที่มนุษยมีสมองสวนหนา ทำให
มนุษยคดิ เรือ่ งนามธรรม ความดี ความชัว่ ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
และนำไปสู ค วามคิ ด ในเรื่ อ งอิ ส รภาพโดยการหลุ ด พ น ได เ มื่ อ
ประมาณ 2500 ปทผี่ า นมา รวมทัง้ การคิดอยางวิจติ รพิสดาร โดย
สมองของมนุษยมเี ซลประมาณ 1 แสนลานเซล สวนสมองของลิงมี
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ประมาณ 1 หมืน่ ลานเซล โดยพัฒนาการของมนุษยทผี่ า นมาได
ใชการเรียนรูเ พือ่ การอยูร อดเปนหลัก
การเติบโตของสมองมนุษย ในชวงทีเ่ ด็กอยูใ นครรภมารดา
จะมีพฒ
ั นาการทางสมองมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 75-80 ดังนัน้ ในชวง 6
ปแรกของเด็ก จึงเปนการวางรากฐานของชีวติ และเปนเหตุใหมกี าร
บัญญัตคิ ำวา "การศึกษาปฐมวัย" ไวในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ครอบครัวที่
ยากจนหากแมเลีย้ งลูกดวยนมแมและมีอาหารทีด่ ี เด็กก็จะเกงและ
สามารถพัฒนาขึน้ มาในระดับแนวหนาได
รางกายมนุษยนบั เปนระบบทีด่ ที สี่ ดุ โดยเปนระบบทีม่ คี วาม
หลากหลายและทุกอยางเชือ่ มตอถึงกันหมด จึงมีความเปนเอกภาพ
และสามารถเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงได โดยผานระบบดังนี้ 1)
ระบบขอมูลขาวสาร (ดี เอ็น เอ) 2) ระบบการสือ่ สาร รางกายมนุษย
มีระบบสือ่ สารทีด่ ที สี่ ดุ โดยจะสือ่ ความจริงทัง้ หมด และ 3) ระบบ
การเรียนรู ซึง่ มนุษยมกี ารเรียนรูต ลอดเวลาและมีการนำเอาความ
รูไ ปใช ทำใหอยูร อดได
สำหรับระบบการศึกษาของไทย นักปราชญหลายทาน ได
แก ทานพุทธทาส ดร. ปวย อึง้ ภากรณ และนายแพทยประเวศ วะ
สี ไดตงั้ ขอสังเกตวา การศึกษาไทยยังใหความสนใจแตความรูแ ละ
อาชีพเปนหลัก แตยงั ขาดการเรียนรูเ พือ่ ความเปนมนุษย ซึง่ หมาย
ถึง การเปนผูม จี ติ ใจสูง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และฐานความรูอ ยูใ น
ตัวคนไมใชอยูใ นตำรา การปลดปลอยคนไทยออกสูอ สิ รภาพ จึงเปน
การคืนศักดิ์ศรีและศักยภาพใหแกแผนดินอยางทันทีทันใด และ
กระบวนการเรียนรูท ดี่ จี งึ เปนสิง่ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ ของมนุษย
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อยางไรก็ตามระบบการศึกษาไทยซึง่ เปนการศึกษาในระบบ
หรือการศึกษาในกระแสหลัก ยังมีวธิ คี ดิ ในรูปแบบเดิมคือ การคิด
แบบแยกสวน โดยชีวิตกับการศึกษาแยกจากกัน และระบบการ
ศึกษาถูกควบคุมโดยระบบราชการ จึงมีการสรางความรูนอยและ
เนนการถายทอดความรูเ กา การศึกษาทีเ่ อาตำราเปนตัวตัง้ ไมได
เอาความรูในตัวคนเปนตัวตั้ง จึงเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหออนแอ
ทางปญญา และจำเปนตองปรับเปลีย่ นวิถคี ดิ ใหม ทีม่ งุ เนนฐานความ
รูที่อยูในตัวคนทุกคน โดยเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคน
อยางเทาเทียมกัน ความรูมาจากชีวิตจริงโดยการปฏิบัติจริง ได
ผลจากการปฏิบตั ิ แลวจึงสรางเปนความรูท ฤษฎี รวมทัง้ ความรูใ น
ตัวคนมีความหลากหลาย จึงควรสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ตัวคนจนเกิดเปนนวัตกรรม นอกจากนีร้ ะบบการศึกษาในปจจุบนั ยัง
มีโครงสรางอำนาจรัฐในแนวดิ่งและอำนาจทุนนิยมเปนตัวกำหนด
สิง่ ตางๆ ขณะทีศ่ าสนาก็แยกตัวออกไปจากชุมชนสังคม และธุรกิจ
ก็เอาเปรียบสังคมเปนอยางมาก
การแกปญหาที่วิกฤติของโลกจึงตองอาศัยองคกรนอก
ภาครัฐ ที่รวมตัวกันเปนเครือขายซึ่งมีความสัมพันธเชิงแนวราบ
เปนแกนนำในการแกปญ
 หา ขณะทีก่ ารศึกษาทางเลือกเริม่ มีการ
เชือ่ มโยงกันเปนเครือขาย และจำเปนตองปรับเปลีย่ นวิถคี ดิ ใหมวา
ฐานความรูอยูในตัวคนทุกคน จึงควรเคารพศักดิ์ศรีและความเปน
คนอยางเทาเทียมกัน ความรูม าจากชีวติ จริง ปฏิบตั จิ ริง และนำผล
จากการปฏิบัติมาสรางเปนความรูทฤษฎี ความรูในตัวคนมีความ
หลากหลาย การสงเสริมใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นตัวคนจะทำให
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เกิดนวัตกรรม ซึ่งนำไปแกปญหาที่สลับซับซอนไดไมยาก การ
ทำแผนทีม่ นุษย (Human mapping) เพือ่ ใหทราบถึงศักยภาพมนุษย
ในทุกพื้นที่ สุดทายเปนการนำเอาวิถีชีวิตเปนตัวตั้งในการศึกษา
โดยมีการเรียนรวมกันพรอมกับการปฏิบตั ิ ทีป่ ฏิบตั ไิ ดแกปญ
 หาเปน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงไดบญ
ั ญัติ
สาระสำคัญเกีย่ วกับการศึกษาไวในมาตรา 49 ทีก่ ำหนดใหการศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรูด ว ยตนเอง และการเรียนรูต ลอด
ชีวติ ยอมไดรบั ความคุม ครองและสงเสริมทีเ่ หมาะสมจากรัฐ มาตรา
50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม การเรียนการสอน
ยอมไดรบั การคุม ครอง มาตรา 80(1) สนับสนุนการอบรมเลีย้ งลูก
และใหการศึกษาปฐมวัย มาตรา 80(3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษาแหงชาติ และจัดใหมี
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร มาตรา 80(4) สงเสริมสนับสนุน
การกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ชุมชน องคการ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสว นรวมในการจัดการศึกษา มาตรา
80(5) สงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจยั และเผยแพรขอ มูลการศึกษา
วิจยั ทีไ่ ดรบั ทุนการวิจยั จากรัฐ และมาตรา 289 องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ยอมมีสทิ ธิจดั การศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามเหมาะ
สมและความตองการในทองถิน่ และเขาไปมีสว นรวมจัดการศึกษา
อบรมของรั ฐ โดยคำนึ ง ถึ ง ความสอดคล อ งกั บ มาตรฐานและ
ระบบการศึกษาของชาติ และการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่
สำหรับขอเสนอการจัดการศึกษาทางเลือก ประการแรก
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ใหมกี ารจัดทำและพัฒนาฐานขอมูลการจัดการศึกษาทางเลือก และ
เชื่อมโยงกับเครือขายทั่วประเทศ 2) สังเคราะหรูปแบบ กลไก
กระบวนการและวิธีการจัดการศึกษาทางเลือกที่ดีในรูปแบบที่
หลากหลาย และเผยแพรสสู าธารณะ 3) ทำการศึกษาวิจยั หาความ
รูเ พือ่ จัดทำรางกฎหมายเพือ่ การศึกษาทางเลือก และประการสุดทาย
จัดทำรางกฎหมาย/กฎกระทรวงเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะและเพื่ อ การมี ส ว นร ว มอย า ง
กวางขวาง
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
นางรุจิเรข แสงจิตตพันธ นักวิชาการศึกษา 8 ว. จาก
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดบรรยายพิเศษเรือ่ ง การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เริม่ ดำเนินงานอยางจริงจัง
ในป 2547 ที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ในป 2548 ไดมกี ารดำเนินงาน
ในการปรับระบบภายในของ สพฐ. เพื่อเอื้อใหครอบครัวไดจัด
การศึกษา โดยในป 2549 การดูแลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อยูใ นความดูแลของสำนักนโยบายและแผน ซึง่ ไดจดั ทำแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดการศึกษาทางเลือกทีจ่ ดั โดยครอบครัวและสถานประกอบ
การขึ้น เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตาม เมือ่ มีการนำไปปฏิบตั แิ ลวระยะหนึง่ พบวา ยังมีความ
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เขาใจทีย่ งั ไมตรงกันในหลายเรือ่ ง เนือ่ งจากยังไมมหี ลักการทีช่ ดั เจน
จึงไมสามารถระบุรายละเอียดไดชัดเจน จึงตองการความชัดเจน
เกีย่ วกับแนวปฏิบตั เิ ชิงลึก โดยเฉพาะอยางยิง่ แผนการจัดการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาและเอกสารหลักฐานการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว
ในป 2550 สพฐ. จึงไดจดั ทำเอกสารเพือ่ สรางความรูค วาม
เขาใจในประเด็นดังกลาว สำหรับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่
เปนแนวทางในการดำเนินงานจำนวน 2 เลม ไดแก คูม อื การดำเนิน
งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำหรับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา และเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดย
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและครอบครัว
แตก็อาจยังไมเปนที่พอใจทั้งหมดและตองหารือรวมกันอีก
เมื่อนำไปสูการปฏิบัติแลวยังมีสิ่งใดที่ตองปรับปรุง ขณะนี้จึง
เปนการแสวงหาวิธกี ารทีเ่ หมาะทีค่ วร แตเนือ่ งจาก สพฐ. ยังไมได
มีการชี้แจงการทำงานตามเอกสารดังกลาวแกเขตพื้นที่การศึกษา
ทำใหยงั มีคำถามทีต่ อ งหารือกันในรายละเอียดการปฏิบตั ติ ลอดเวลา
ระหวางเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากับ สพฐ.
ในป 2551 นี้ สพฐ. อยูร ะหวางการปรับโครงสรางภายใน
เนือ่ งจากการปรับโครงสรางในป 2546 ยังมีเรือ่ งงานและเรือ่ งคนที่
ยังไมลงตัว จึงปรับเกลี่ยใหมเพื่อลดความซ้ำซอน และเพื่อใหจัด
คนทำงานไดอยางพอดี จึงจัดใหงานการศึกษาทางเลือกมาอยูที่
สำนักพัฒนานวัตกรรม โดยขณะนีโ้ ครงสรางยังอยูร ะหวางหารือกับ
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สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และในป 2551 ได
พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาทางเลือก สวนป 2552 จะไดหารือการทำงานรวมกันเพือ่ เสนอ
ของบประมาณตอไป
สำหรับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ
เพื่อขออนุมัติจัดการศึกษา ซึ่งตองอางอิงหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานนั้น ขณะนี้หลักสูตรฯ อยูในระหวางการปรับปรุงเกี่ยวกับ
การตีความเรือ่ งผลการเรียนรูว า ผลการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ จะพิจารณา
จากอะไร ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกันตั้งแตการออกแบบ การจัด
การเรียนการสอน จนถึงการประเมินผล วามีสว นใดทีซ่ ้ำซอนกันและ
ตีความแตกตางกัน ซึ่งทำใหมีการประเมินผลแตกตางกันไปดวย
และปรับการใชภาษาการสือ่ สารใหชดั เจนมากทีส่ ดุ โดยใชมาตรฐาน
ชวงชัน้ และมาตรฐานชัน้ ปเปนหลัก ทีม่ คี วามยืดหยุน มากกวาเดิม
เมือ่ ปรับปรุงแลวเสร็จจะมีการประชาพิจารณ 4 จุด กับสำนักพิมพ
สือ่ มวลชน ผูท รงคุณวุฒิ ประมาณ 7- 8 ครัง้ ซึง่ อยูร ะหวางสรุปขอมูล
และติดตามขาวตอไป สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว บาง
ครอบครัวอาจจะไมตอ งอิงมาตรฐานทัง้ หมด แตครอบครัวใหมทยี่ งั
ไมรวู า จะยึดสิง่ ใดเปนหลักในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาสามารถ
พิจารณามาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนหลักกอนไดการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ในชวง 1 ปทผี่ า นมา สพฐ. ไดดำเนิน
การโครงการหนึง่ โรงเรียนหนึง่ นวัตกรรมซึง่ ตอมาไดเปลีย่ นชือ่ เปน
โครงการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน โดยมุง ใหเขตพืน้ ที่
การศึกษาพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน โดยใหความหมายของ
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นวัตกรรมวา เปนวิธกี าร/เทคนิคในการพัฒนาหรือแกปญ
 หาในเรือ่ ง
ใดเรือ่ งหนึง่ ทีผ่ า นการพิสจู นโดยผานกระบวนการวิจยั หลายๆ ครัง้
จนมัน่ ใจวาประสบความสำเร็จตามเปาหมายหรือตามวัตถุประสงค
นวัตกรรมจึงเปนสิง่ ใหมทยี่ งั ไมมกี ารทำมากอน การสอนคละชัน้ ใน
โรงเรียนทีม่ เี ด็กเรียนนอย จึงไมถอื เปนนวัตกรรมเพราะมีการใชกนั
มามากแลว
อยางไรก็ตามเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน สพฐ. ไดสงเสริมใหโรงเรียนคิดจัดทำนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ สี ภาพแวดลอมตางกันขณะทีเ่ ด็กก็ตา งกัน
และพิสจู นผลทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถอธิบายไดวา ดีอยางไร แตกย็ งั
พบวา ครูยงั มีจดุ ออนในดานการวิจยั การพิสจู นยนื ยัน การหาทฤษฎี
รองรับจึงไมสามารถสรุปได การดำเนินงานในปแรกที่ผานไปจึงมี
นวัตกรรมจำนวนไมมาก
ในปตอมา ไดปรับแนวคิดนวัตกรรมใหมจากการคิดจัด
ทำนวัตกรรม มาเปนกลไก/กระบวนการในการขับเคลือ่ นนวัตกรรม
(backward design) (ซึง่ ครอบครัวไดใชกลไกนีอ้ ยูแ ลวแตอาจจะไม
รูตัว) โดยมุงเนนใหมีผลปรากฏที่ชัดเจน เชน สอนคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรอยางไรใหดีขึ้น แลวจึงแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กันพรอมทัง้ ปรับใหดยี งิ่ ขึน้ เปนลักษณะของการหมุนเกลียวยกระดับ
ขึน้ โดยเชือ่ วาครูจะสามารถสรางนวัตกรรมทีด่ ที สี่ อดคลองกับความ
ตองการและบริบทแวดลอมได ซึ่งมีลักษณะเปนการสรางนวัตกร
มากกวาทีจ่ ะใหความสำคัญกับนวัตกรรม
สิ่งสำคัญในการสรางนวัตกรรมคือ สิ่งแวดลอมและพี่เลี้ยง
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การสร า งบรรยากาศแวดล อ มเพื่ อ ให ค รู อ ยากปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ยกระดับตัวเอง ซึ่งเปนเรื่องเล็กๆ ก็ไดไมจำเปนตองเรื่องใหญ
แตเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญมาก เชน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทีม่ เี ทคนิคทีท่ ำใหเด็กไมเสียคน และมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน
ในเทคนิคดังกลาว เพือ่ ชวยกันคิดวิธที ดี่ ยี งิ่ ขึน้ ซึง่ จะตองเกิดจาก
ครูทเี่ ปนนักคิดนักเปลีย่ นแปลงใน 3 จุดใหญ ไดแก
1. ครูตอ งมีใจมากอน โดยเปดใจยอมรับการเปลีย่ นแปลง
การคิดใหม ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญมาก โดยครูสวนใหญจะทำงาน
ในลักษณะเดิม ทำอยางไรจึงจะกระตุนใจของครูใหยอมรับการ
เปลีย่ นแปลง
2. ครูจะตองคิดใหม ทำใหม คิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ
และกลาทีจ่ ะคิด ไมย่ำอยูก บั รอยเดิม ทีส่ ำคัญจะตองมีกระบวนการ
ตัดสินใจทีถ่ กู ตองและมีคณ
ุ ธรรม
3. การลงมือทำ/ปฏิบัติจริงโดยไมตองกลัวผิด ซึ่งหากผิด
ก็สามารถแกไขใหมได
แนวคิดนวัตกรรมใหม จึงเปนการสรางครูทั้งหมดใหมี
ลักษณะเปนนวัตกร และนำกระบวนการจัดการความรู (KM) เขาไป
ขับเคลื่อนเพื่อใหครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู และหมุนเกลียว
ยกระดับขึน้ ไป ซึง่ เปนวงจรทีม่ าจากแนวคิดของนักธุรกิจ
จากแนวคิดนวัตกรรมใหม จะเห็นไดวา การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวคอนขางมีลกั ษณะเปนนวัตกรรมทีค่ รบถวน ตัง้ แต
การตัดสินใจจัดการศึกษาใหกบั ลูก ซึง่ พอแมตอ งผานกระบวนการ
คิดมาอยางมาก ผานการแสวงหาขอมูลกวาที่จะตัดสินใจจัดการ
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ศึกษาใหกบั ลูก และเมือ่ ตัดสินใจแลวก็มกี ารเรียนรูร ว มกันกอใหเกิด
สิง่ ใหมๆ อยูเ สมอ ในชวง 3-4 ป จากการสังเกตการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จึงพบสิ่งที่แตกตางไปจากการศึกษาในระบบที่การ
ศึกษาในระบบยังไมสามารถทำได เชน การบริหารจัดการ ครอบครัว
มีการบริหารจัดการทีย่ ดื หยุน ไปตามจำนวนครอบครัว การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวเดียวมีการจัดการทีแ่ ตกตางไปจากการจัดรวม
กัน 2 ครอบครัว เปนตน โดยมีการปรึกษาหารือแลกเปลีย่ นเรียน
รูช ว ยเหลือกัน เพือ่ ใหไดสงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ เปนกระบวนการขับเคลือ่ น
นวัตกรรมใหเกิดขึ้นตลอดเวลา เพียงแตครอบครัวยังไมทราบวา
เปนนวัตกรรม แตเมือ่ มีการถอดบทเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน
ก็จะพบวาเปนสิ่งใหมที่เกิดขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ ตาม
บริบทแวดลอมที่เปลี่ยนไปเพื่อแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการ
เรียนการสอนจึงเปนการหมุนเกลียวยกระดับขึน้ ไป จากการบริหาร
จัดการทีม่ คี วามแตกตางหลากหลาย
การจัดการเรียนการสอนของครอบครัวไดกอ ใหเกิดนวัตกรรม
ในหลายเรือ่ งทีแ่ ตกตางจากการศึกษาในระบบทีค่ อ นขางชัดเจนมาก
เชน การสอนทีจ่ ดั ตารางเรียนตามความสนใจของเด็ก ซึง่ มีตาราง
เรียนในแตละครอบครัวทีไ่ มเหมือนกัน โดยบางครอบครัวยึดความ
ถนัดของลูกเปนหลัก แตบางครอบครัวเปนไปตามความเห็นของ
พอแมทเี่ ห็นวา เรือ่ งใดเปนเรือ่ งทีจ่ ำเปนซึง่ จะหาวิธกี ารใหลกู สนใจ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงมีความหลากหลายสวยงาม
การจัดสาระการเรียนรู มีความแตกตางจากการศึกษา
ในระบบทีจ่ ดั การเรียนในรายวิชาตางๆ เปนชัว่ โมง แตการจัดของ
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ครอบครัวเปนการจัดตามความสนใจของเด็ก เชน เด็กสนใจวิชา
วิทยาศาสตรกจ็ ดั ใหเด็กเรียน 2 วันติดตอกัน ซึง่ สามารถปรับระยะ
เวลาการเรียนการสอนได โดยมีความยืดหยุน สูงแตกม็ หี ลักเกณฑ
หากมีผลและมีประสิทธิภาพทีด่ กี วา ซึง่ สามารถพบเห็นไดมากมาย
การประเมินผล นับเปนปญหาคอนขางมากในปจจุบนั ซึง่ จากการ
ประชาพิจารณหลักสูตรในหลายๆ จุดพบวา การศึกษาในระบบเอง
ยังตองปรับการประเมินผลอีกมาก เนือ่ งจากเปนการประเมินผลที่
เหมือนกันทั่วประเทศเหมือนกับการตัดเสื้อตัวเดียวใหใสกันทั้ง
ประเทศ ซึง่ การปรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในดานผลทีเ่ กิด
จากการเรียนรูต อ งพิจารณาตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจนและวิธกี ารประเมินผลที่
หลากหลาย ซึง่ สพฐ. ตองพิจารณาทัง้ ระบบ รวมทัง้ การเชือ่ มโยง
กับ สมศ. ดวย โดยการประเมินผลไมไดเนนการประเมินเพือ่ ชีผ้ ดิ ชีถ้ กู
หรือประเมินการสอบไดสอบตก แตเปนการประเมินเพือ่ พัฒนาให
เด็กมีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ งการ
สำหรับการจัดทำเอกสารหลักฐานการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวทีไ่ ดประกาศใชแลวนัน้ เพือ่ ใหเด็กทีส่ ำเร็จการศึกษาทีจ่ ดั
โดยครอบครัวแลวและตองการเอกสารหลักฐานยืนยันการสำเร็จ
การศึกษา นำผลการประเมินมาบันทึกลงในเอกสารหลักฐานการ
จัดการศึกษา เพือ่ ใหเปนระบบเดียวกันหรือเทียบเคียงเชือ่ มโยงได
กับการศึกษาในระบบ ซึ่งในระยะแรกอาจยุงยากบางโดยจะไดทำ
ความเขาใจกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อชวยเหลือพอแมในการ
เทียบเคียงหรือวิเคราะหผลการประเมินเด็กเทียบกับการศึกษาใน
ระบบมาใสในเอกสารหลักฐาน ทัง้ นีห้ ากพอแมไมจำเปนตองใชกไ็ ม
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เปนไร ซึง่ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเองก็มภี ารกิจและตองใชเวลาพอสมควร
ในการจัดทำเอกสารเนื่องจากเปนเรื่องใหมและตองใชขอมูลที่
ผานมาเพือ่ วิเคราะห การบันทึกการจัดการเรียนการสอนจึงสามารถ
ชวยไดมาก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังเปนเรื่องใหมของสังคม
ไทย แมวา จะมีการจัดการศึกษาลวงเลยมาหลายปแลวก็ตาม เพราะ
เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ดังนั้นหลักการและกฎเกณฑที่วางไวจึงตองปรับเปลี่ยนใหมีความ
เหมาะสมอยูเ สมอ การสรางความเขาใจกันจึงเปนสิง่ สำคัญเพือ่ ให
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนวยความสะดวกใหแกผูที่จัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ซึง่ บางเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสามารถประสานการ
จัดการศึกษาไดดีและสามารถเปนครูถายทอดแนวคิดที่ดีใหกับ
หนวยงานไดดว ย แตบางเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีย่ งั ไมมปี ระสบการณ
และยังไมเขาใจแนวคิด วิธีปฏิบัติ จึงยึดการศึกษาในระบบเปน
หลักกอน จึงจำเปนตองสรางความเขาใจกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใน
เบือ้ งตนเพือ่ ใหทำงานรวมกับครอบครัวไดเปนอยางดี และจัดใหมี
การแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกันระหวางทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของพอแมใหมากทีส่ ดุ
การจัดเวทีประชุมระดมความคิดจึงเปนประโยชนอยางมาก
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและสรางความเขาใจรวมกันไดมาก
จึงควรจัดอยางสม่ำเสมอและแบงเปนภูมภิ าคเพือ่ ใหมกี ารพบปะกัน
มากขึ้นเพื่อใหมีการหมุนเกลียวยกระดับขึ้นไปอีก โดยเฉพาะ
นวัตกรรมการจัดการศึกษาของครอบครัวทีย่ งั ไมมกี ารถอดบทเรียน
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เผยแพรใหกับครอบครัวใหมๆ และเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งแตละ
ครอบครัวมีวธิ กี ารสรางหลักสูตรใหลกู เรียน วิธจี ดั การเรียนการสอน
และวิธกี ารประเมินผลทีเ่ ฉพาะบุคคล อยางไรก็ตามการถอดบทเรียน
ยังมีลกั ษณะเปนการเลามากกวาการวิเคราะหสาเหตุทที่ ำใหจดั การ
ศึกษาในลักษณะตางๆ และมีความสัมพันธกบั ความตองการของเด็ก
อยางไร เพือ่ นำบทเรียนทีด่ ไี ปสูก ารขยายผลตอไป และอาจผสมผสาน
ใหไดสงิ่ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้
การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเปน
นวัตกรรมที่ฝงลึกอยูในแตละคน การดึงนวัตกรรมที่ฝงลึกจำเปน
ตองมีพี่เลี้ยงทำหนาที่ดึงนวัตกรรมออกมา โดยพี่เลี้ยงตองมีวิธี
ดึงองคความรู ผานการฝกตัง้ คำถาม เชน การสอนใหลกู อานหนังสือ
เปนพอแมสอนอยางไรใหลองเขียนออกมาซึง่ บางทีกอ็ ธิบายไมไดวา
สอนอยางไร ไมรวู า ลูกเรียนไดอยางไร ซีง่ มีปญ
 หานีก้ บั ครูมาก จึงใช
กระบวนการกลุม เล็กๆ (สิบกวาคน)โดยมีผทู รงคุณวุฒสิ งั เกต จึงดึง
เทคนิคดีๆ ออกมาได เพราะครูยังไมรูจักวิธีการ เชนเดียวกับ
กระบวนการของพอแมทเี่ รียนรูก บั ลูกตลอดเวลา หากมีพเี่ ลีย้ งทีเ่ ปน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญมาเติมเต็มก็จะทำใหหมุนเกลียว
หรือยกระดับความรูไดมากและเร็วขึ้น พี่เลี้ยงจึงมีความสำคัญใน
การเติมเต็มและนำความรูไปใชประโยชนตอไป ใหแพรกระจาย
ทัว่ ประเทศทีจ่ ะตองชวยกันคิด
ประสบการณการวัดและประเมินผลผูเ รียน
ในการถายทอดประสบการณการวัดและประเมินผลผูเ รียน
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โดยนางพจนา ทรัพยสมาน และนายอารมณ วงศบณ
ั ฑิต ศึกษา
นิเทศกจากเขตพื้นที่การศึกษา และนางวายุกูล ซิ้มสมบูรณผล
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีนายยุทธชัย เฉลิมชัย เปน
ผูด ำเนินรายการ มีสาระดังนี้
ตามที่ สพฐ. ไดจดั ทำคูม อื ฉบับใหมทเี่ นนการวัดและประเมินผล
และการออกเอกสารตางๆ ในการจัดการศึกษาบานเรียน ซึง่ คูม อื ฯ
ไดแบงการประเมินผลเปน 2 สวน สวนที่ 1 การประเมินคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของพอแม/ผูท พี่ อ แมมอบหมายใหจดั การศึกษา สวนที่ 2
เปนการประเมินการวัดสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้นกับตัวผูเรียน ซึ่งนำไป
เทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสูตรทีก่ ำหนด
ไว โดยจะเนนเฉพาะสวนที่ 2 เพือ่ หารือและสรางความเขาใจรวมกัน
นางพจนา ทรัพยสมาน ไดกลาววา รูสึกยินดีและเปน
เกียรติทกุ ครัง้ ทีม่ โี อกาสมาพบกับพอแมผปู กครองทีร่ บั ผิดชอบการ
กระทำของตนเอง และรับผิดชอบในการดูแลลูกของตัวเองใหเปน
คนสมบูรณ เปนคนดีที่มีคุณคาของสังคม โดยไดเริ่มเรียนรูการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวกับครอบครัวทีน่ ครสวรรค ซึง่ ไดพาลม
ลุกคลุกคลานอบรม อานหนังสือ และอืน่ ๆ จนมีความเขาใจและเปน
เพือ่ นรวมคิดรวมทำกับครอบครัวมาตลอด นับตัง้ แตการจดทะเบียน
การจัดทำแผน จนถึงการวัดประเมิน โดยปญหาในการวัดและ
ประเมินผลขณะนี้ มาจากการกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผล
ตองเปนไปตามที่ สพฐ. กำหนด ซึง่ ยังไมสอดคลองกับความเปนจริง
ในการเรียนรูข องครอบครัว
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จากเปาหมายการจัดการศึกษาทีม่ งุ ใหนกั เรียนเปนมนุษยที่
สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม แตการจัดการศึกษาที่ผานมาเปน
การมองคนแบบแยกสวนแลวทำทีละสวนๆ และเมื่อประเมินผลก็
ทำแบบแยกสวนเปนรายวิชา แตการจัดการศึกษาของครอบครัวเปน
การนำเอาชีวติ เปนหลัก และจัดประสบการณการเรียนรูร ว มกันทัง้
พอแมลูก จึงเปนการเรียนรูไปพรอมกับการเผชิญปญหาแลวมี
ขอสรุปในขณะนัน้ ซึง่ คิดวาเปนการทำใหผเู รียนมีความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ แตเมื่อกำหนดใหมีการประเมินผลแบบจำแนกเปน
รายวิชาจึงมีปญ
 หาและทำไดยาก
การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของเขตพื้นที่
การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจะแบงงานเปนหลายงาน โดยงาน
ธุรการ การประสานความรวมมือกับครอบครัว กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษาจะรับผิดชอบ สวนการจดทะเบียน กองแผนงานจะ
รับผิดชอบ การสงเสริมการจัดการศึกษา การชวยเหลือดูแล นิเทศ
ติดตามผลศึกษานิเทศกจะรับผิดชอบ สวนการวัดและประเมินผล
ศึกษานิเทศกอกี กลุม หนึง่ รับผิดชอบ เมือ่ ปทผี่ า นมาทีมประเมินผล
ไดประเมินครอบครัวธนธีรโชติดว ยเทคนิคการประเมินแบบองครวม
โดยการพูดคุยและสำรวจผลงาน รองรอยหลักฐาน ทักษะทางสังคม
การแสดงออก และวิสัยทัศนของเด็ก/ครอบครัว จากนั้นไดมีการ
สอบบางโดยใชขอสอบ NT ซึ่งเด็กสามารถทำไดและมีความสุข
แตเมือ่ มีคมู อื ใหมโดยจะตองประเมินผลวาผูเ รียนไดเกรดเทาไรใน 8
กลุ ม สาระ และมี ผ ลการเรี ย นในการอ า นคิ ด วิ เ คราะห สื่ อ ความ
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยางไร รวมทัง้ การวัดผลกิจกรรมพัฒนา
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ผูเรียนดวย ทำใหผูประเมินมีความรูสึกอึดอัดและยังไมคอยลงตัว
และอยากหาเขตพืน้ ทีท่ สี่ ามารถทำไดตามคูม อื ใหมไดอยางนาเชือ่ ถือ
และมีความเปนปรนัยเพื่อเปนแนวทางในการประเมินผลตอไป
อยางไร ก็ตามการประเมินผลผูเ รียนคงจะมีความลงตัวไดหากมีการ
ยอมรับความแตกตางระหวางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับ
ระบบโรงเรียน
ในการดูแลครอบครัวที่จัดการศึกษา ศึกษานิเทศกมีการ
ประเมินผูเรียนตลอดเวลาโดยไมเคยใชขอสอบวัดเด็ก เนื่องจาก
ไมเชื่อวา ขอสอบจะวัดความเปนคนไดโดยเฉพาะขอสอบที่กาถูก
กาผิด แตจะเปนการพิจารณาวาเด็กไดเรียนรูอ ะไร เรียนรูอ ยางไร
และไดคน พบอะไรบาง สิง่ สำคัญจะมีการขอดูสมุดบันทึกการเรียน
รูข องเด็ก เชน ด.ช.สันติ ธนธีรโชติ เมือ่ วันที่ 25 ม.ค. 50 บันทึกวา
พอจะไปสอนพิเศษทีโ่ รงเรียน โดยไปทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก
ทีโ่ รงเรียน เหตุการณที่ 1 กิจกรรม 5 ส. “ผมเห็นแลวเวียนหัวมีแค
คำเดียวเทานัน้ สะสาง ขัน้ ตอนในการสะสางจะมีบางทีกฉ็ ดี ยาฆาหญา
เผาหญา ลมตนไมเพื่อที่จะปลูกสวนดอกไม ผมคิดวาตองเปลี่ยน
มุมมองใหมเพราะเวลาเผาฉีดยาฆาหญาแมลง สิ่งพวกนี้แหละจะ
ทำใหนกั เรียนจำแตไมรวู า จะมีผลเสียอยางไร แลวถามีหญาขึน้ เขา
ก็ซอื้ พวกนีม้ าฉีดเรือ่ ยๆ” นีค่ อื ความคิดของเด็ก ป.4
เหตุการณที่ 2 การลงโทษ “ตอนบายผมเห็นครูตเี ด็กนักเรียน
ผมคิดวามันเปนสิง่ ไมดถี งึ เด็กจะผิดก็ไมควรตีนอกจากจะมีกฎแลวยัง
ทำเพือ่ ใหเด็กจดจำ ผมจึงคิดกลับไปวาทีค่ ณ
ุ ครูบอกวาเรายังควบคุม
เด็กไมไดกต็ อ งมีตบี า ง แลวทำไมผมนับได 50 กวาคนทีถ่ กู ตี”
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เหตุการณที่ 3 เรื่องความรู “ตอนใกลจะกลับผมเห็นพี่
ม.ตนถือทีเ่ ก็บขยะ อีกคนถือไมกวาด ผมเห็นขางในขยะมีหลอดนีออน
ผมจึงถามพี่ 2 คนนั้นวานั่นหลอดไฟใชไหมครับพี่ ผมตกใจมาก
เพราะมันยังแตกดวย ผมยืนจองดูพที่ งั้ 2 คนทีก่ ำลังเทเศษหลอดไฟ
ซึง่ เขาไมไดแสดงอาการใดๆ แลวเดินกลับเขาหอง ผมรูแ ลววาเขา
ไมรวู า ในนัน้ มีสารปรอทซึง่ เมือ่ แตกแลวจะมีไอสารปรอทมีพษิ มาก
ตองใหเด็กรุน นองกวาผมไดร”ู เด็ก ป.4 ทีค่ ดิ และเขียนอยางนีย้ อม
รับไดไหมวามีความรูห รือตองใหสอบ ตองไดเกรด คุณภาพความ
เปนคนทีส่ มบูรณทแี่ ทจริงสามารถมองเห็นได วัดได แตการวัดและ
ประเมินผลคนดวยเครื่องมือที่หยาบๆ นอกจากจะสรางนิสัยที่
จอมปลอมแลวยังไมใชเรือ่ งจริงอีกดวย
การประเมินผลผูเรียนจะดำเนินการใน 4 ดาน คือ 1)
มาตรฐานการเรียนรูท กี่ ำหนดใน 8 กลุม สาระ 2) การฟง พูด อาน
เขียน ซึง่ เปนทักษะการใชภาษา 3) คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของ
ผูเ รียน และ 4) กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ซึง่ การดำเนินงานของเขต
พื้นที่การศึกษาในแตละพื้นที่อาจจะตางกันได โดยกลุมแผนดูแล
การจดทะเบียน กลุม สงเสริมดูแลการประชาสัมพันธและธุรการ สวน
การวัดประเมินมีการดูแลโดย 2 กลุม ศึกษานิเทศก กลุม ที่ 1 ดูแล
การนิเทศติดตาม กลุม ที่ 2 ดูแลการวัดประเมินผล ซึง่ สวนใหญจะมี
3 กลุม งาน ไดแก กลุม แผน กลุม สงเสริม และกลุม นิเทศติดตามผล
การประเมินผลทีผ่ า นมาไมมปี ญ
 หาอุปสรรคแตอยางไร แต
เมือ่ มีการประกาศใชคมู อื ฯ จึงเริม่ มีปญ
 หาในการดำเนินงาน ซึง่ เปน
ทีน่ า สังเกตวาบันทึกทีน่ อ งฟางเขียนเปนบันทึกทีด่ ี สรางความรูส กึ
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ทีด่ ใี นจิตใจ และอยากทำใหอยากรูจ กั เด็กคนนีซ้ งึ่ อยูเ พียง ป.4 ศึกษา
นิเทศกบางทานอาจเห็นวายังไมไดวัดความรูความสามารถทาง
วิชาการได ในขณะทีก่ ลุม สาระทัง้ 8 กลุม ก็ยงั ไมไดกำหนดมาตรฐาน
การเรียนรูเ ชิงวิชาการวาเปนอยางไร ซึง่ จะสงผลตอการวัดประเมินผล
ตามคูม อื ทีก่ ำหนดใหประเมินผลเปนเกรดในแตละรายวิชาเกรด และ
การบรรยายของวิทยากรจากสวนกลางทีไ่ ดใหขอ มูลวา ครอบครัว
มีอิสระในกระบวนการการเรียนการสอน และกระบวนการวัดผล
ประเมินผล เพียงแตการออกเอกสารที่แสดงผลการประเมินผล
(ปพ.) จะตองเปนไปตามที่ ศธ. กำหนดเพือ่ ใหเปนเอกสารทีใ่ ชรว มกัน
ไดกบั การศึกษาในระบบเพือ่ ความเปนเอกภาพ ซึง่ ยังคลุมเครือวา
เปนเรือ่ งของเอกสารไมเกีย่ วกับการประเมินผล แตเอกสารก็ตอ งมา
จากการประเมินผล
นายอารมณ วงศบณ
ั ฑิต ไดกลาววา ครอบครัวแรกทีจ่ ดั
การศึกษาใหกบั นองเบคอนในจังหวัดสุพรรณบุรี ทำใหเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาไดเริม่ เรียนรูไ ปกับครอบครัวนี้ และรูส กึ ตืน่ เตนทีไ่ ดสมั ผัสกับ
ครอบครัว จึงมีการประชุมรวมกันวาจะสนับสนุนครอบครัวอยางไร และ
จัดเตรียมเอกสารใหมากมาย ซึง่ ผูป กครองก็ตกใจวาทำไมการเรียน
ในระบบจึงมีเอกสารมากมาย เริ่มตั้งแตหลักสูตรเพราะไมวาใคร
จะเปนผูจ ดั การศึกษาก็จะตองจัดตามทีห่ ลักสูตรกำหนด นอกจากนี้
พอแมยอมตองการสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูก และผูปกครองแตละทาน
ตางเปนผูรูทั้งหมด มีหนาที่การงานดี สำเร็จการศึกษาที่ดี และมี
ความพรอมทีจ่ ะจัดการศึกษา
สำหรั บ หลั ก สู ต รในป จ จุ บั น ซึ่ ง กำลั ง ปรั บ ปรุ ง พบว า มี

165

166

การติดตามประเมินผล
เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

มาตรฐานการเรียนรูใ น 8 กลุม สาระถึง 200 กวามาตรฐานทีเ่ ด็กจะ
ตองผาน และมีมาตรฐานผลการเรียนรูท คี่ าดหวังเพือ่ ใหเปนคนดี
เกง และมีความสุข เปนมนุษยทสี่ มบูรณอกี 900 กวาตัว ซึง่ แมแต
คอมพิวเตอรกแ็ ทบจะบันทึกไมไหว ครูทปี่ ระเมินเด็กก็จะกระพริบ
ตาไมได จึงนับเปนเรือ่ งทีเ่ ปนไปไดยาก เมือ่ มีคมู อื กำหนดแนวทาง
การประเมินออกมา จากประสบการณทสี่ มั ผัสโรงเรียนมา 30 กวาป
พบวา ทำไดยาก แมแตในระบบโรงเรียนเองจะประเมินผลการเรียนรู
ทีค่ าดหวัง 900 กวาตัวและตองบันทึกในแบบ ปพ. ก็ยงั จะทำไมได
สภาพการประเมินผูเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
กอนทีจ่ ะมีการประกาศใชคมู อื เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพบวา นองเบคอน
ผานชวงชัน้ ที่ 1 ไปอยางดีมาก นาชืน่ ชม และไดเห็นขอแตกตางที่
ชัดเจนอันหนึง่ ในการจัดการศึกษา คือ วิธกี ารประเมินผลทีด่ ที สี่ ดุ
ตองใชวธิ กี ารทีห่ ลากหลาย ทีส่ ำคัญวิธกี ารประเมินทีด่ ที สี่ ดุ นัน้ ยังไม
มี จึงเปนโจทยขอ แรกทีต่ อ งรวมกันคิดกอนวา การประเมินเด็กจะ
ตองรูกอนวา สิ่งที่จะประเมินเด็กคืออะไร และตองมีกรอบในการ
ประเมิน การนำเอาขอสอบไปวัดเด็กเลยคงทำไดยาก และวิธี
ประเมินทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื วิธที เี่ หมาะกับนักเรียน คือเด็กเรียนรูแ บบใดและ
ควรประเมินแบบใด จริงๆ แลวการประเมินอาจจะประเมินไมได
ครอบคลุมหมดทุกวิธที คี่ ดิ ไว
สิ่งแรกที่ตองทำคือการกำหนดกรอบในการประเมิน ซึ่ง
ตองวิเคราะหมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 ที่
ใชอยูเ ดิมทีย่ งั ไมไดปรับปรุง โดยวิเคราะหเฉพาะมาตรฐานทีส่ ำคัญ
ทีแ่ สดงถึงความเปนคนเกง คนดีและมีความสุข และมาตรฐานใน 8
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กลุมสาระ จากนั้นจึงพิจารณาแผนการเรียนรูวามีการกำหนด
เปาหมายเมือ่ จบชวงชัน้ ที่ 1 หรือชัน้ ป.3 ไวอยางไร จากการวิเคราะห
ทัง้ 2 สวน พบวา มีประมาณ 8 - 9 เรือ่ ง จากนัน้ จึงกำหนดวิธกี าร
ประเมิน ซึง่ ใชวธิ ใี นสวนของ ป. 1 และ ป. 2 รวมทัง้ การประเมิน
ดวยขอสอบ พอจบชวงชัน้ ที่ 3 จึงใชวธิ กี ารประเมินแบบสัมภาษณ
และใหปฏิบตั ใิ นบางเรือ่ ง โดยทีมประเมินจะมี 2 สวน คือ หัวหนา
กลุมสาระทั้งหมดสัมภาษณนองเบคอน ชวนคุยบาง ชวนทำบาง
ปฏิบัติบางหลายๆ อยาง คุณพอคุณแมก็มาใหกำลังใจในขณะที่
ประเมินโดยถือวาเปนการชวยดูและรับรูไ ปดวยกัน โดยถามวามีการ
สอนอะไรบาง และถามตอกันไป ซึง่ อาจเปนสถานการณทเี่ ด็กทำอยู
หรือสถานการณที่สนใจ แตจะอิงมาตรฐานแบบไมใหรูตัววากำลัง
ถามในสาระวิชานัน้ ๆ บางครัง้ อาจจะใหอา น หรือพูด หรือใหแสดง
เพราะฉะนัน้ จึงประเมินไดทงั้ ในสวนของความรู และความคิดวาเด็ก
คิดอะไรในเรื่องที่รู และเด็กคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น และทำอะไร
บางในแตละเรือ่ ง ก็จะเชือ่ มโยงตอกันไป จึงประเมินไดทงั้ ในสวนของ
ความรูแ ละทักษะทีใ่ ชในการดำเนินชีวติ
ในการวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรม ไดมงี านวิจยั สรุป
ไววา ควรจะตองไปสัมภาษณเพื่อนบานของเด็ก และสังเกตการ
เลนของเด็กตอนทีอ่ ยูก บั เพือ่ นวาเปนอยางไร ซึง่ จะทำใหไดขอ มูล
ทัง้ หมดเลย จากการประเมินหลายๆ ลักษณะก็จะเห็นวา นองเบคอน
มีความสามารถหลายๆ อยางที่สูงกวาเด็กที่อยูในวัยเดียวกัน ซึ่ง
ถาดูการใชภาษาพูดหรือดานอื่นๆ ก็คอนขางจะมีวุฒิภาวะสูงกวา
เด็กในวัยเดียวกัน จึงไดเสนอแนะเพิ่มเติมในสิ่งที่เด็กมีความถนัด
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เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษา และอยูใ นสังคมไดอยางมี
ความสุข เปนอนาคตทีด่ ขี องประเทศชาติตอ ไป และควรมีการวิจยั
ตอเนือ่ งระยะยาววาเด็กทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวในอนาคตอาจ
จะเปนผูน ำในระดับของประเทศไดหลายๆ เรือ่ ง ซึง่ อาจจะเปนนัก
คิดคน ศิลปน นักวิทยาศาสตร และอาจเปลีย่ นแปลงประเทศไทย
ในอนาคตได เชน การเปนผูนำประเทศโดยไมตองซื้อเสียง เปน
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ คาของประเทศ แตไมไดหมายความวาเด็กที่
อยูใ นระบบโรงเรียนจะไมเกิดสิง่ นี้
ปจจุบนั โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพยายาม
ปรับหลักสูตรเพือ่ เปดโอกาสใหผเู รียนไดแสดงความสามารถ ซึง่ ไม
ตองรอกวาจะรูวาลูกเกงจุดใดก็สายเกินไปเสียแลว โดยพยายาม
สรางหลักสูตรในชวงชั้นที่ 1 เปนการเรียนวิชาพื้นฐานทั่วๆ ไป
ชวงชัน้ ที่ 2 จะเพิม่ เติมในสวนทีเ่ ด็กมีความถนัดและเจาะลึกไปเลย
ในเรือ่ งทีม่ คี วามถนัด โดยในชัน้ ป.5- ป.6 จะใหนกั เรียนไดเรียนลึก
ในวิชาทีช่ อบทีส่ ดุ และนักเรียนกับผูป กครองไดมโี อกาสเลือกเรียน
ตามความถนัดรวมกัน โดยใชชอื่ หลักสูตรวา fun find focus fun
คือ เรียนอยางสนุกสนานในชวงชัน้ ที่ 1 find คือ คนหาความถนัด
ความสามารถของผูเ รียน และ focus คือ ผูเ รียนไมตอ งเสียเวลาเรียน
เรือ่ งอืน่ ทีไ่ มถนัด ซึง่ ถาไมถนัดคณิตศาสตรไมตอ งไปเรียนคณิตศาสตร
แตถาถนัดคณิตศาสตรไมตองไปเรียนอยางอื่น และเด็กสามารถ
เรียนวิชาพืน้ ฐาน 8 กลุม สาระไดเพียงพอผาน สวนวิชาทีเ่ กงสามารถ
ทีจ่ ะเลือกเรียนเฉพาะได จะเห็นวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ไดทำนำหนาไปกอนแลว ซึ่งหากเด็กเกงตรงไหนก็สามารถเลือก
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เรียนลึกเขาไปไดเหมาะกับความสามารถ เพราะฉะนัน้ การวัดและ
ประเมินผลจึงตองทำใหสอดคลองกัน โดยใชวิธีการวัดดวยการ
สัมภาษณ สังเกต ดูผลงาน และดูบนั ทึกพัฒนาการดานตางๆ
ปจจุบนั เด็กทุกคนในชัน้ ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 จะตองสอบ
ขอสอบมาตรฐาน ซึง่ นองเบคอนทำไดดี และสิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นจากการ
ประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทัง้ 4 ดาน ผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียน การอาน เขียน คิด วิเคราะห คุณลักษณะอันพึงประสงค
พบวา สามารถประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่คุณพอ
กำหนดไวไดอยางชัดเจน
สิง่ ทีป่ ระเมินยากบางคือ กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ซึง่ หลักสูตร
จะแบงเปน กิจกรรมสำหรับผูเ รียน และกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
แนะแนวจะเห็นไดวา พอแมเปนผูแ นะแนวทีส่ ำคัญทีส่ ดุ โดยพอแม
แนะใหผูเรียนคนควาและใหใชเวลาในการเรียนรู แนะใหสนใจ
สิง่ ตางๆ ซึง่ พิจารณาไดจากบันทึก จะเห็นไดชดั เจนวามีการแนะแนว
กันทุกนาทีทกุ เวลา แตกจิ กรรมประเภทชุมนุม ชมรมทีส่ ง เสริมความ
สามารถความถนัดสามารถสังเกตไดจากการทีเ่ ด็กบานเรียนไปเรียน
กับนักเรียนในชัน้ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี วิชาคอมพิวเตอร
กีฬาเทคอนโด ดนตรี ที่โรงเรียนจะมีชมรมในลักษณะตางๆ ซึ่ง
สามารถประเมินผลเด็กได การวัดประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว จึงไมไดเปนการประเมินแบบหลวมๆ แตเปนการประเมิน
ในภาพทีใ่ หญขนึ้ โดยประเมินตรงแบบเจาะลึกในประเด็นทีเ่ ด็กได
เรียนรูมาแลวไมใชการประเมินแบบกวางโดยที่เด็กไมไดเรียน ซึ่ง
บางมาตรฐานทีห่ ลักสูตรกำหนดไวเด็กในโรงเรียนเองก็อาจจะไมได
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เรียนแตครูก็ประเมินผลใหเด็กผานซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง ก็ขอ
แสดงความยินดีกบั ผูป กครองทีไ่ ดมาถึงจุดนีไ้ ด โดยใชชวี ติ ทัง้ ชีวติ ให
กับลูกเพือ่ ไปสูเ ปาหมายทีก่ ำหนดไวรว มกัน
นางวายุกลู ซิม้ สมบูรณผล ไดกลาววา ครอบครัวเดิมอยู
ในกรุงเทพ ลูกก็เขาเรียนในโรงเรียนปกติทั่วไป ตอมาคุณปูของ
เด็ ก ๆ เสี ย คุ ณ พ อ ก็ ต อ งกลั บ บ า นไปช ว ยคุ ณ ย า ทำงานที่ บ า น
ตอนนั้นลูกคนโตเรียนอยูชั้น ป.4 เทอม 1 คนเล็กเรียนชั้น ป.2
เทอม 1 กอนจะยายไปไดสำรวจโรงเรียนทีจ่ ะใหลกู เขาเรียน พบวา
อำเภอสอยดาวอยูค อ นขางหางไกล แตญาติแนะนำวาควรจะเรียน
ในเมืองจันทบุรีซึ่งไกลจากบานมากประมาณ 70 กิโลเมตร และ
ทดลองตืน่ ตีหา ไปโรงเรียนจนกลับถึงบานหกโมงครึง่ เตรียมตัวอาบน้ำ
กินขาว ทำการบาน นอน ไปโรงเรียนได 4 วัน จนลูกบอกวาไมไป
โรงเรียนไดไหม พอดีมคี วามรูเ รือ่ งบานเรียนอยูบ า งจึงตกลงใจทีจ่ ดั
บานเรียนใหกบั ลูก
เริ่มขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวไปที่เขตการ
ศึกษาจันทบุรี 1 กอนโดยคิดวาเขต 1 อยูใ นเมืองนาจะทราบขาวการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวดีกวา และไดทราบขาวมาวาการไป
ขอจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาขอไดยาก แตเขตพื้นที่การ
ศึกษาจันทบุรี 1 ก็ยงั ไมคอ ยรูเ รือ่ ง จึงไปติดตอเขตการศึกษาจันทบุรี
2 เพราะบานขึน้ อยูก บั เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 2 เมือ่ ไปทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา 2 ก็โชคดีไดพบกับเจาหนาที่ที่เขาใจและคอยใหความ
ชวยเหลือ โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรี 2 ก็ยงั ไมทราบการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวมากอนแตก็ขอคนดูกอน และไดใหขอมูลมา
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รวมทั้งมีการติดตอประสานงานจนกระทั่งไดรับการจดทะเบียน
จัดการศึกษาโดยครอบครัวเมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2549 โดยไดเสนอ
แผนการจัดการศึกษาไปตามปกติ และคาดวาเมือ่ ครบปครอบครัว
ก็จะสงผลการประเมินไปยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พอดีศกึ ษานิเทศก
ไดโทรศัพทติดตอมาตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 โดยสอบถามวา
ครอบครัวพรอมจะประเมินผลหรือยัง ก็รสู กึ ตกใจทีจ่ ดั การศึกษาได
ยังไมครบป แตก็ถามวาจะมาตรวจเมื่อไหร ซึ่งก็ไดรับแจงวา
ครอบครัวจะตองสงรายงานประเมินผลผูเรียนมาใหกับเขตพื้นที่
การศึกษากอน
การประเมินผลของบานเรียน เปนการประเมินตามแผน
การจัดการศึกษาที่เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษาคือ ประเมินจาก
พฤติกรรมของเด็ก โดยไมมกี ารใหคะแนนเพือ่ ตัดสินวาตองสอบได
คะแนนเทาไรจึงจะผาน ซึง่ ไดมกี ารชีแ้ จงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกทานแลว แตศกึ ษานิเทศกไดแจงวา มีความ
จำเปนตองประเมินกลับมาเปนเกรดในผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใน 8
กลุม สาระ ซึง่ ครอบครัวก็ไมเขาใจทำไมตองทำและไมอยากประเมิน
แบบนัน้ ซึง่ ทำใหครอบครัวตองฉีกออกมาเหมือนกับทีศ่ กึ ษานิเทศก
นครสวรรคเขต 1 ทีบ่ อกวา ทำแกงสมมันรวมกันไปแลวตองกลับ
มาแยกกระชายและสวนประกอบอืน่ ๆ อีก ซึง่ เวลาสอนลูกก็สอนโดย
นำเอาทุกอยางมารวมกัน โดยไมไดแยกกลุม สาระ แตศกึ ษานิเทศก
ไดโทรมาใหสง ผลการประเมินอีก และไดแนะนำลักษณะการประเมิน
8 กลุมสาระโดยดูไดจากเว็บไซตของ สพฐ. ประกอบกับไดรับคำ
แนะนำจากสมาคมบานเรียนไทยจึงไดเอกสารคูม อื การประเมินผล
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บานเรียนจากเว็บไซต ตอมาศึกษานิเทศกไดโทรมาถามวาประเมิน
เสร็จหรือยัง เพือ่ ศึกษานิเทศกจะไดมาประเมินผลรวมกับครอบครัว
ตอไป โดยจะเขามาคุยกับเด็กเปนระยะแตไมบอยมาก ซึ่งหาก
ผานมาโรงเรียนบริเวณนีก้ จ็ ะแวะมาคุยกับเด็กบานเรียน 2 คน
ในการประเมิน 8 กลุม สาระการเรียนรูโ ดยจัดทำเปนเกรด
8 ระดับ พรอมทั้งประเมินดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
รวมทัง้ คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ซึ่งครอบครัวไมทราบวาจะทำการประเมินอยางนั้นไดอยางไรจึง
แจงวา ไมสามารถทำการประเมินได แตศกึ ษานิเทศกไดแจงวาตอง
จัดทำเพื่อความสะดวกในการทำเอกสารสำหรับผูเรียนบานเรียน
ซึง่ คลายๆ กับสมุดพกเด็ก และแบบ ปพ./ค ตางๆ ซึง่ ครอบครัวทำไม
ไดจริงๆ เพราะแบบยาก หากตองการเกรดครอบครัวยินดีใหเกรด
ได แตกไ็ ดรบั แจงวาขอหลักฐานใหศกึ ษานิเทศกดดู ว ยประกอบการ
ใหเกรด หากไดคะแนน 0-49 จะถือวาสอบตก หากไดคะแนน 50
ไดเกรด 1 คะแนน 55 ไดเกรด 1.5 เปนตน ซึง่ ศึกษานิเทศกแนะให
ออกขอสอบใหลกู สอบใน 8 กลุม สาระ ซึง่ ไมสามารถทำได แตเพือ่
ไมใหเปนการดือ้ ดึงกับศึกษานิเทศกจงึ ประเมิน 8 กลุม สาระ จาก
การเรียนทีป่ กติจะมีแบบฝกหัดใหลกู ทำ และตรวจถูกผิดอยูแ ลว จึง
เก็บคะแนนจากแบบฝกหัดและสะสมไว เปนวิธกี ารแกปญ
 หาเฉพาะ
หนา และใหน้ำหนักคะแนนเต็ม 100 ตรงกับทีศ่ กึ ษานิเทศกแนะนำ
โดยประเมิ น ตามที่ ค รอบครั ว ตั้ ง หั ว ข อ ประเมิ น ไว ด ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายแตตองมีผลการสอบดวย คลายๆ กับเด็กในระบบ
โรงเรียนทีม่ กี ารสอบกลางภาค 1 ครัง้ เก็บคะแนน และสอบปลาย
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ภาคเก็บคะแนน ครอบครัวจึงจัดใหมีการสอบเปนบทๆ และเก็บ
คะแนน บทละ 10 ขอ และทำแบบฝกหัดทายบท เพือ่ เปนหลักฐาน
เฉพาะวิชาหลักๆ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยคิดกฎเกณฑการประเมินของครอบครัวเอง เปน
คะแนนกลางภาคเทาไร ปลายภาคเทาไร คะแนนระหวางจุดประสงค
เทาไร ตามทีศ่ กึ ษานิเทศกตอ งการเอกสาร
กลุม สาระวิชาศิลปะ การงานพืน้ ฐานอาชีพ สุขศึกษา และ
สังคม ครอบครัวใชการประเมินพฤติกรรมซึง่ ศึกษานิเทศกไดมาดู
อยางวิชาศิลปะไดใชผลงานการสรางงานทัศนศิลปของลูกทีค่ รอบครัว
ใหลกู ทำ มีการเก็บและใหคะแนนหมด ซึง่ เห็นวาผลงานทุกชิน้ ของ
ลูกสวยหมดเนือ่ งจากการวัดความสวยไมสวยวัดกันไมได การงาน
พืน้ ฐานอาชีพเปนการประเมินตามสภาพจริง จากมาตรฐานการเรียนรู
เปลีย่ นเปนพฤติกรรม วิชาสังคม สุขศึกษามีการตัง้ เปนแนวปฏิบตั ิ
และเก็บคะแนน จากนัน้ จึงออกผลเปนเกรดทัง้ 8 กลุม สาระ
การประเมิ น ผลด า นการอ า น คิ ด วิ เ คราะห และเขี ย น
ครอบครัวไดรับแบบฟอรมจากเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบ
ระดับการผานเปนดี ดีเยีย่ ม โดยฟงวาเด็กอานได อานรูเ รือ่ ง ใหพอ แม
ประเมิน พอแมสรางหัวขอใหลกู วิเคราะห สวนการเขียนก็พจิ ารณา
ตามวัยวาควรเขียนไดแคไหน คำผิด คำถูก คำยาก จากนั้นจึง
วิเคราะหตามเขาใจและความรูสึกของพอแมและวิเคราะหลงใน
แบบฟอรมใหศกึ ษานิเทศก
การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค เป น การเขี ย น
รายงานวา เด็กมีคณ
ุ ลักษณะตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคอยางไร
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สวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งจะประเมินเพียงแคผานกับไมผาน
พอแมก็ตองสรางกิจกรรมใหลูก ในตอนนั้นลูกชอบเลี้ยงแฮมเตอร
มาก จึงตั้งชื่อกิจกรรมวาสัตวเลี้ยงหรรษา เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมี
จิตใจเมตตา รูจ กั รับผิดชอบตอชีวติ สัตว การเลีย้ งดู การใหอาหาร
วามีการดำเนินงานอยางไร
เมื่อประเมินผลครบทุกดานเรียบรอยแลว จึงสงผลการ
ประเมินที่รวมเปนเลมหนึ่งเลมใหเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2549 นับตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนมา และเมื่อวันที่ 5
มกราคม 2550 คณะกรรมการซึง่ ประกอบดวยศึกษานิเทศกจำนวน
5 ทาน ประกอบดวย รองผูอ ำนวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หัวหนา
หนวยศึกษานิเทศก. และศึกษานิเทศก 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และภาษาไทย ไดมาตรวจสอบการประเมินผลตาม
เอกสารที่ครอบครัวไดจัดสงไปให เพื่อประเมินผลเด็กที่เรียนชวง
ชัน้ ที่ 1 โดยหยิบเอกสารประเมินผลทีบ่ า นเรียนจัดสงไปให โดยใน
ใจคิดวาลูกวัย 9 ขวบ สามารถทำทุกอยางทีพ่ อ แมสรางมาได และ
ศึกษานิเทศกจะทำอยางไรกับผลการประเมินของบานเรียน ซึ่ง
ศึกษานิเทศกไดใหเด็กทำขอสอบ NT ใน 3 รายวิชา พรอมกับตรวจ
ใหเลย ผลสอบออกมาอยูใ นเกณฑทนี่ า ชืน่ ชม โดยวิชาเลขคณิตได
29 เต็ม 30 วิชาวิทยาศาสตรได 29 เต็ม 30 แต ภาษาไทยได 22
เต็ม 30 ซึง่ กรรมการตกลงยอมรับผลการสอบ NTซึง่ NT ไมไดเปน
ตัววัดวาเด็กผานหรือไมผานเพียงแตวาเปนสวนหนึ่งของการวัด
จากนั้นจึงวัดผลทางดานการปฏิบัติที่บานเรียนไมมีคะแนนใหโดย
ขอดูผลงานสิง่ ทีเ่ ด็กทำดาน กพอ. และพูดคุยซักถามเด็ก ในทีส่ ดุ
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คณะกรรมการไดมีความเห็นใหลูกผานการประเมิน และวันที่ 30
มกราคม 2551 ก็ไดสงจดหมายแจงวาลูกสาวคนเล็กไดผานชวง
ชัน้ ที่ 1 แลว
สำหรับการประเมินลูกสาวคนโตในชวงชัน้ ที่ 2 ไดมโี ทรศัพท
จากศึกษานิเทศกแจงใหสง ผลการประเมินของเด็กดวย จึงไดดำเนิน
การเชนเดียวกับลูกคนเล็ก และสงผลการประเมินไปใหเมื่อเดือน
มีนาคม และศึกษานิเทศกก็ไดมาประเมินในเดือนมิถุนายน โดย
วัดผลดวยขอสอบ NT ซึง่ ชวงชัน้ ที่ 2 มีวชิ าภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้
อีกหนึง่ วิชา กรรมการประเมินผลชวงชัน้ ที่ 2 จะเปนกรรมการอีก
กลุม หนึง่ แตกจ็ ะมีหวั หนาศึกษานิเทศก และผูอ ำนวยการเขตพืน้ ที่
การศึกษาทานเดิม มาทำการประเมินเด็กทีบ่ า น ซึง่ ไดมาคุยกับเด็ก
2 - 3 ครั้ง และไดแจงใหทราบวาเด็กไดผานการประเมินชวงชั้น
เรียบรอยแลว
เมือ่ ผานการประเมินชวงชัน้ ที่ 2 แลว สำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาก็ขอแผนการจัดการศึกษาในชวงชัน้ ที่ 3 ตอไป ขณะเดียว
กันก็ขอใหจัดทำแผนการจัดการศึกษาในชวงชั้นที่ 2 ของลูกสาว
คนเล็กดวย สำหรับหนังสือรับรองการจบชวงชั้นยังไดรับแตชวง
ขัน้ ที่ 1 โดยไดรบั แจงวายังไมมเี จาหนาทีท่ ะเบียนจึงยังออกเอกสาร
ใหไมได และยังไมมเี อกสาร ปพ./ค ซึง่ ครอบครัวมีการดำเนินงาน
ตามทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารองขอ อยางไรก็ตามครอบครัวยังไมอยาก
ประเมินผลทีอ่ อกมาเปนกรด แตเพือ่ ความสะดวกของบานเรียนและ
ลูกดวย หากวันหนึ่งลูกอยากไปโรงเรียนก็จะไดมีขอมูลที่สามารถ
นำไปติดตอกับโรงเรียนได และเพือ่ ความสะดวกในการทำงานรวม
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กับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจึงเปนการพบกันครึง่ ทาง โดยครอบครัวจัด
ทำเอกสารรายละเอียดการใหเกรด และศึกษานิเทศกกจ็ ะมาประเมิน
อีกครึ่งหนึ่ง วามีผลตรงกันหรือไม ถาไมตรงกันก็จะไดมีการปรับ
ตอไป
ผลการประชุมกลุม
 ยอยเรือ
่ ง การติดตามผล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. การขออนุญาตจัดการศึกษา ปจจุบนั มีความคลองตัว
มากขึน้ มีการอำนวยความสะดวกใหครอบครัวมากขึน้ และมีแนว
โนมปริมาณการขยายตัวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ปญหาอุปสรรค
1) ภาคสังคมยังไมเขาใจและยังขาดการประชาสัมพันธการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวใหภาคสังคมไดรบั รู
2) บางเขตพื้นที่การศึกษามีปญหาในการประสานงาน
รวมกันระหวางผูปกครองที่ขอจดทะเบียนกับเจาหนาที่เขตพื้นที่
การศึกษา
3) เขตพื้นที่การศึกษามีการปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ที่รับผิด
ชอบบอยทำใหงานขาดความตอเนือ่ ง
4) การทำงานในระดับเขตพืน้ ทีต่ อ งประสานการทำงานกับ
หลายกลุม งานจึงขาดความเบ็ดเสร็จในการทำงานทีจ่ ะอำนวยความ
สะดวกใหแกผปู กครองทีม่ าขอจดทะเบียน
5) เจาหนาทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังขาดความรูค วามเขาใจที่
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ชัดเจนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เนือ่ งจากการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเปนเรือ่ งใหม
6) เขตพื้นที่การศึกษาบางแหงรับจดทะเบียนการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวระดับปฐมวัย แตบางแหงยังไมรบั จดทะเบียน
7) ไมควรกำหนดระยะเวลายื่นขอจดทะเบียนการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาแตละแหงยังปฏิบัติ
แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1) ควรสรางความตระหนักและความเขาใจแกผทู เี่ กีย่ วของ
โดยจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวาง
ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สรางความเขาใจรวมกัน
2) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณเผยแพรประชาสัมพันธ
เชิงรุก ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ เผยแพรปรัชญา วิสยั ทัศน
กระบวนการจัดการเรียนรู ภูมิปญญา องคความรูของการจัด
การศึกษาบานเรียน เพือ่ เชิญชวนใหมกี ารจดทะเบียนครอบครัวที่
จัดการศึกษา โดยจัดใหมกี ารคิดรวมกัน และทำงานรวมกันระหวาง
ผูป กครองกับเขตพืน้ ทีม่ ากขึน้ รวมทัง้ จัดใหมภี าคีเครือขายเกิดขึน้
3) เขตพื้นที่การศึกษาควรจัดใหมีกลุมงานที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเบ็ดเสร็จ พรอมทัง้ กำหนดความ
รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุมงานตางๆ ที่รับผิดชอบการ
ดำเนินงานในขัน้ ตอนตางๆ ใหชดั เจน
4) ควรสรางความเขาใจรวมกันระหวางเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
วา ครอบครัวสามารถขอจดทะเบียนจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได
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5) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรประสานงานกับโรงเรียนทัง้ ทีอ่ ยู
ในสั ง กั ด และในสั ง กั ด ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให รั บ
จดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได
6) โรงเรียนควรจัดการศึกษาทัง้ ในระบบโรงเรียนปกติ และ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อใหโอกาสแกครอบครัวที่ไม
สะดวกในการศึกษาในระบบหรืออาจมีปญ
 หาไดเลือกเรียนได
7) ควรใหองคกรเครือขายสามารถรับจดทะเบียนและมี
บทบาทรวมกับภาครัฐในสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได
8) การขอจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว หากเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามีความพรอมสามารถรับจดทะเบียนได แตหากไม
พรอมทีจ่ ะรับจดทะเบียนใหสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
รับจดทะเบียน โดยรวมกับเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียงที่มีความ
พรอมดูแลชวยเหลือครอบครัวใหสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ดดว ยตนเอง
9) ใหมตี วั แทนครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวและ
คนกลางรวมอยูใ นคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตจัดการศึกษาใน
สัดสวนทีเ่ หมาะสม
10) ควรใหเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาไดมีโอกาสไดรับ
การศึกษาในระดับที่ตรงกับความรูความสามารถและศักยภาพที่
แทจริงของเด็ก
2. การจัดทำแผนการจัดการศึกษา
ปญหาอุปสรรค
1) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังไมไดใหคำแนะนำ และยังไมไดเขา
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มารวมจัดทำแผนการจัดการศึกษากับครอบครัว โดยสวนใหญ
ครอบครัวเปนผูจ ดั ทำเองทัง้ หมด
2) การจัดทำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ครอบครัว
จะมุงยึดหลักปรัชญาทางศาสนาที่แตละครอบครัวนับถือ และ
ตองการพัฒนาใหบุตรหลานเปนมนุษยที่สมบูรณ แตผูจัดยังขาด
ความรูใ น 8 กลุม สาระวิชา และยังไมยอมรับแผนการจัดการศึกษา
ทีต่ ดิ กรอบไมยดื หยุน รวมทัง้ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังไมเขาใจการจัด
ทำแผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวนำเสนอ ตลอดจนกรอบการ
เขียนของแผนการจัดการศึกษายังไมชดั เจน
ขอเสนอแนะ
1) ควรนำเอาหลักศาสนามาเปนหลักในการจัดทำแผนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
2) ควรรยุบรวม 8 กลุมสาระ ใหเหลือเพียง 4 กลุมสาระ
สวนกลุม สาระทีเ่ หลือใหเปนความถนัดของผูเ รียน
3) ใหเขตพื้นที่การศึกษาชวยเหลือผูปกครองจัดทำแผน
การจัดการศึกษาโดยจัดใหมผี ชู แี้ นะการเขียนแผนการจัดการศึกษา
แกครอบครัว โดยเฉพาะใน 8 กลุม สาระทีผ่ ปู กครองยังขาดอยูใ ห
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
4) ครอบครัวสามารถนำเอาวิถชี วี ติ หรือความตองการของ
ครอบครัวมากำหนดแผนการจัดการศึกษาได มากกวาการจัด
ทำแผนการจัดการศึกษาใน 8 กลุม สาระตามที่ ภาครัฐกำหนด
5) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรจัดใหมหี ลักสูตรของสถานศึกษา
ที่หลากหลาย ใหครอบครัวเลือกปรับใชใหเหมาะกับสภาพของ
ครอบครัว
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6) เขตพื้นที่การศึกษาควรรวบรวมแผนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 10-20 แผน และหลักสูตรของโรงเรียนทีเ่ ปนแกนนำ/
ตนแบบตางๆ เพื่อใหครอบครัวไดเลือกใชหรือปรับปรับปรุงให
เหมาะกับครอบครัวตอไป เพื่อใหเกิดความเอื้อเฟอและสะดวกใน
การดำเนินงานทัง้ 2 ฝาย
3. การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขอเสนอแนะ
1) ใหเขตพื้นที่การศึกษาประสานกับโรงเรียนในการใช
ทรัพยากรรวมกัน เชน หองสมุด หองทดลอง สถานทีอ่ อกกำลังกาย
และจัดใหมีการเรียนรวมในบางรายวิชาที่มีความเฉพาะดานซึ่งผู
ปกครองอาจไมมคี วามพรอม
2) ใหเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัว
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดใหมขี นึ้ เชน
การทดสอบระดับชาติ การแขงขันทางทักษะวิชาการ เปนตน โดย
แจงแกครอบครัวโดยตรง อยางไรก็ตามการเขารวมกิจกรรมก็ควร
ขึน้ อยูก บั ตัวผูเ รียนดวย รวมทัง้ แจงแหลงเรียนรูต า งๆ ทีม่ ใี นชุมชน
ใหแกครอบครัว
3) ให มี ค ณะกรรมการระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางโรงเรียนและบานเรียน
4) ผูจ ดั การศึกษาโดยครอบครัวควรสรางวิธกี ารเรียนรูด ว ย
แนวทางที่หลากหลายบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองใหมากที่สุดอัน
เปนนวัตกรรมใหมทางการศึกษา และจัดใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียน
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รูวิธีการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูที่ดีที่คนพบไปยังเครือขาย
ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนทีอ่ ยูใ กลเคียง โดยไมควรใหความ
สำคัญกับการแขงขันทางวิชาการมากนัก ซึ่งจะนำเด็กไปสูการ
แขงขันตอไป
5) ควรเพิ่ ม ค า ใช จ า ยรายหั ว ของเด็ ก บ า นเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น
พรอมทัง้ จัดสรรงบประมาณในการนิเทศติดตามและวิจยั การศึกษา
บานเรียน
4. การวัดและประเมินผลผูเ รียน
ปญหาอุปสรรค
1) เขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัวมีแนวคิดและความ
เขาใจในการวัดและประเมินผลผูเ รียนทีแ่ ตกตางกัน ตัง้ แตทศั นคติ
การประเมิน การประเมินทีอ่ งิ หลักสูตร 8 กลุม สาระ โดยครอบครัว
บางสวนประเมินอิง 8 กลุม สาระ แตครอบครัวบางสวนไมอยากอิง
และความรูค วามเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีย่ งั มีความ
แตกตางกัน โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังสัมผัสกับครอบครัวไมมาก
จึงไมเขาใจในปรัชญาแนวคิดของครอบครัว
2) เขตพื้นที่การศึกษาใชเวลานอยในการประเมินผูเรียน
โดยบางเขตพื้นที่ไดใหครอบครัวจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ
แตแทบจะไมไดดูหลักฐานที่ครอบครัวไดเตรียมไวเลย นอกจากนี้
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังประเมินผูเ รียนลาชาและขาดการติดตามอยาง
เปนระยะและตอเนือ่ ง
3) ผูป ระเมินกับผูร บั การประเมินขาดความคุน เคยซึง่ กันและ
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กัน และการประเมินผูเ รียนยังขาดความยืดหยุน และยังขาดการให
เด็กมีสว นรวม
4) ผูประเมินจะตองศึกษาแผนการจัดการศึกษากอนที่
จะประเมินผูเรียน เพื่อใหการประเมินตรง/สอดคลองกับแผนการ
จัดการศึกษา/โครงสรางหลักสูตรที่ขอจัดการศึกษา และไมควรใช
แบบทดสอบการศึกษาในระบบโรงเรียนในการประเมินผลผูเ รียน
5) การวั ด ผลประเมิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น และเป น ป ญ หาอยู ใ น
ขณะนีค้ วรหารือกับผูม อี ำนาจในการตัดสินใจหรือสัง่ การ เพือ่ ความ
ชัดเจนในการดำเนินงานและเพื่อใหสอดคลอง/ตรงกับการจัดการ
ศึกษาของครอบครัวทีห่ ลากหลาย
6) ไมควรนำกรอบการประเมินผลการศึกษาในระบบมาใช
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีม่ กี ารจัดการศึกษาทีห่ ลากหลาย
ตามวัตถุประสงคหรือความคาดหวังของแตละครอบครัว
7) ครอบครัวยังขาดทักษะในการวัดและประเมินผล จึงไม
มัน่ ใจวาจะประเมินแบบใดดี
ขอเสนอแนะ
1) ภาครัฐควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว โดยใหเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา. และครอบครัว
ควรรวมมือกันพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลผูเ รียนทีเ่ ปนที่
ยอมรับรวมกันได
2) ควรพัฒนาศึกษานิเทศกทจี่ ะประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเปนการเฉพาะทีต่ า งไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
โดยประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษามากกวาการประเมินตาม
กลุม สาระ
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3) การวัดผลแตละกลุมสาระวิชา ควรแบงใหครอบครัว
ประเมิ น ส ว นหนึ่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก ป ระเมิ น ส ว นหนึ่ ง โดยแจ ง ให
ครอบครัวทราบกอนที่จะประเมินและแจงใหครอบครัวทราบวา
เด็กยังขาดทักษะใด เพือ่ จะไดตดิ ตามพัฒนาการของเด็กตอไป
4) ควรจัดใหมอี งคกร/หนวยงานเฉพาะ (Third Party) ทีม่ ี
ความรูแ ละความเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประเมินการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนผูประเมินภายนอกมาประเมิน
ครอบครัว หรืออาจใหโรงเรียนทีม่ รี ปู แบบแนวทางการจัดการศึกษา
ทีส่ อดคลองกับครอบครัว ทำหนาทีร่ ว มประเมินกับครอบครัว
5) การประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวควรสอดคลอง
กับความตองการของครอบครัว ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ความสามารถในการคิดตัดสินใจ การแกปญ
 หา การมีทกั ษะชีวติ การ
ไดรับการพัฒนาในสิ่งที่สนใจใครรู การพัฒนารอบดานตามความ
สามารถและความถนัด และการพัฒนาพหุปญญา ตามแผนการ
จัดการศึกษา และเปนการประเมินเพือ่ พัฒนา คนพบความถนัดของ
เด็กมากกวาการตัดสินไดหรือตก รวมทัง้ รูปแบบการประเมินจะตอง
สะทอนตัวเด็กไดชดั เจน
6) การประเมินผูเ รียนของโรงเรียนหมูบ า นเด็ก โดยการจัด
คายที่นำเอาพอแมลูกมารวมกัน และจัดเวทีใหพอแมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน สวนลูกจัดใหมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อใหทุกคนไดคิดได
ตัดสินใจไดแกปญ
 หา ไดแสดงออก จากนัน้ ผูป ระเมินคุณภาพผูเ รียน
ซึง่ มาจากโรงเรียนหมูบ า นเด็กและครอบครัวจะประเมินพฤติกรรม
การแกปญ
 หา การตัดสินใจ ทักษะทางสังคม การสือ่ สาร ตามสภาพ
ความเปนจริง
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กลาวโดยสรุป ปญหาและขอเสนอแนะทีส่ ำคัญ มีดงั นี้ 1)
ความรู ความเขาใจ ของแตละฝายทีย่ งั เขาใจไมตรงกัน 2) ความ
สัมพันธหรือการทำงานรวมกันระหวางครอบครัวกับเขตพื้นที่การ
ศึกษา อาจจะยังหางเหินกันบาง และ 3) ยังขาดความคลองตัวใน
การทำงาน โดยเฉพาะการ ใหบริการของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีค่ วร
มีลักษณะ เปนone stop service 4) ครอบครัวตองการความ
ชวยเหลือในบางดานจากภาครัฐ เชน ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ทักษะการวัดผลประเมินผล 5) ควรจัดใหมอี งคกรหรือหนวยงาน
พิเศษเฉพาะ เพือ่ ทำหนาประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ซึง่ ตองไดรบั การยอมรับจากกระทรวงกอน 6) ควรรวมกันหารูปแบบ
การประเมินทีม่ ลี กั ษณะเหมาะสมตอไป 7) การใหองคกรเครือขาย
ไดเขารวมพิจารณาการขออนุญาตจดทะเบียน และชวยวัดและ
ประเมินผลผูเ รียน
ในชวงสุดทายของการประชุมระดมความคิด ดร. รุงเรือง
สุขาภิรมย ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวปดการ
ประชุมฯ ดังนี้ ในชวงระยะเวลาที่ผานมาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก แมวาจะกาวไปอยาง
ชาๆ แตกช็ า แบบมัน่ คง และไดแสดงความยินดีกบั ความสำเร็จของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่ผูเรียนสามารถสอบเขาแพทย
มหาวิทยาลัยมหิดลได และไดเปนแชมปสนุก เกอรของประเทศไทย
การจัดการศึกษาตามมาตรา 12 หรือการศึกษาทางเลือกนับ
เปนทางออกของระบบการศึกษาไทย ซึง่ ไดสะทอนสิง่ ดีๆ ออกมา
ใหสถานศึกษาไดรเู ห็น และทานผูใ หญในวงการการศึกษาก็ไดเล็ง
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เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทางเลือกเชนกัน ซึง่ ปจจุบนั โลก
มีวิกฤติเกิดขึ้นมากมายตางจากสภาพในอดีตจึงทำใหตองการ
แนวทางการแกปญ
 หาใหมๆ ทีแ่ ตกตางออกไปจากเดิม ซึง่ จำเปน
ตองมีทางเลือกใหมไมวา จะเปนทางเลือกดานพลังงาน การเกษตร
การแพทย รวมทั้งการศึกษา แมแตการศึกษาในระบบเองก็ยัง
ตองหันกลับมามองการศึกษาทางเลือกดวยเชนกัน เนือ่ งจากมีเด็ก
ทีอ่ อกจากโรงเรียนกลางคันและเด็กทีถ่ กู ปฏิเสธจากโรงเรียนมากขึน้
ทุกที โดยที่การศึกษาในระบบไมสามารถจัดการศึกษาใหกับเด็ก
เหลานีไ้ ด สพฐ. จึงไดจดั ใหมกี ารประชุมเรือ่ ง การศึกษาทางเลือก
ในระบบโรงเรียนขึ้นที่จังหวัดขอนแกน พรอมทั้งไดนำตัวอยาง
โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางเลือกไดดีมานำเสนอตอที่ประชุม เชน
โรงเรียนหนองชุมแสง จ. เพชรบุรี ซึง่ ในชวงแรกทีโ่ รงเรียนจัดการ
ศึกษาทางเลือกก็จะถูกกลาวหาวาโรงเรียนทำผิดกฎหมายเนื่อง
จากคิดนอกกรอบ ปจจุบนั โรงเรียนไดจดั การศึกษาใหกบั เด็กทีถ่ กู
โรงเรียนปฏิเสธ เด็กทีป่ ฏิเสธโรงเรียน และเด็กทีป่ ญ
 หาตางๆ รวม
ทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษเขาเรียนกวาพันคน ซึ่งมากกวา
จำนวนเด็กปกติเสียอีก โดยผูบ ริหารและครูตา งรวมกันออกแบบการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กแตละคน นอกจากนี้ ดร. อุทัย ดุลยเกษม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไดกลาววา “ทำไมเราไมจดั การ
ศึกษาทางเลือกในระบบโรงเรียนปกติ เพือ่ ทีจ่ ะไดไมมเี ด็กตกหลนให
คอยเก็บอีกตอไป” ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากที่ประชุม และ
สพฐ. จะไดนำเรือ่ งเขาสูท ปี่ ระชุมคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตอไป นอกจากนี้ สพฐ. ยังไดใหความชวยเหลือแกสภากาชาดไทย
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ที่ไดจัดตั้งโรงเรียนในสลัมในกทม. 2 แหง โดยใหเด็กที่เรียนไป
จดทะเบียนกับโรงเรียนที่อยูใกลเคียงเพื่อใหมีกฎหมายรองรับใน
ระหวางทีร่ อการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานขององคกรชุมชน และองคกรเอกชน รูปแบบศูนยการเรียน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนับเปนเพียงสวนหนึ่งของ
การศึกษาทางเลือก โดยยังมีอกี หลายองคกรทีจ่ ดั การศึกษาทางเลือก
อยางไรก็ตาม ปญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวซึง่ พบวา ไดมี
การคลีค่ ลายไปไดมากแลว โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหลายแหงตางก็
มีตนแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ดีเกิดขึ้นมาก สวนเงิน
อุดหนุนคาใชจา ยรายหัวในการจัดการศึกษาใหกบั ครอบครัว หากมี
การเพิม่ ใหกบั ผูเ รียนปกติกจ็ ะตองเพิม่ ใหกบั ผูเ รียนตามมาตรา 12
ดวย สำหรับการเรียนรักษาดินแดน แมวาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวจะยังไมมผี เู รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แตศนู ย
การเรียนที่จัดโดยสถานประกอบการก็สามารถจัดใหกับผูเรียนได
แลว จึงอยากใหมกี ารเชือ่ มประสานการทำงานรวมกันใหมากขึน้ ใน
รูปแบบทีห่ ลากหลาย ทัง้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกับโรงเรียน และ
หลักสูตร โดยบางวิชาครอบครัวมาเรียนที่โรงเรียนไดแตบางวิชา
ครอบครัวก็จดั เอง
สวนหลักสูตร ขณะนี้การจัดการเรียนการสอนในระบบ
โรงเรียนเอง ก็กำลังมีการปรับตัว โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่
มีครูไมครบชัน้ ซึง่ ครูแตละคนตองสอนเด็กไดหลายระดับชัน้ จึงได
นำหลักสูตรในระดับชวงชัน้ มาคลีแ่ ละบูรณาการรวมกัน ซึง่ สามารถ
ตัดสาระที่ซ้ำซอนกันออกไปไดมาก จึงเปนนวัตกรรมและเปน
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ทางออกของการศึกษาอีกรูปแบบหนึง่ นอกจากนีย้ งั เปนทีส่ งั เกตวา
การเรียนทัง้ 8 กลุม สาระในชัน้ ป. 1 เปนสิง่ ทีม่ ากเกินไปสำหรับเด็ก
และทำใหเด็กอานไมออกเขียนไมไดหรือไม สิง่ เหลานีจ้ งึ อยากใหเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาคิดนอกกรอบบางเชนเดียวกับโรงเรียนหนองชุมแสง
สำหรับการวัดและประเมินผลผูเ รียน ทีเ่ ปนประเด็นสำคัญ
และกำลังเปนปญหาใหญจึงไดเสนอใหนำเรื่องนี้เขาสูที่ประชุมใน
ครัง้ นี้ ไมวา จะเปนการวัดประเมินผลในระบบโรงเรียน ทัง้ นักเรียน
ครู และขาราชการ ที่มีตัวชี้วัดมากมาย แตก็ยังไมแนใจวาวิธีการ
ประเมินทีใ่ ชกนั อยูน จี้ ะเปนวิธปี ระเมินทีแ่ ทจริงหรือไม สามารถทำให
ผูเ รียน และหนวยราชการดีขนึ้ จริงหรือไม เปนการสูญเสียงบประมาณ
และกำลังกายมากเกินความจำเปนหรือไม ซึ่งเปนปญหาใหญที่
ตองการการปรับปรุงอีกมาก
นอกจากนีย้ งั ไดฝากใหเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีความยืดหยุน ใน
การดำเนินงาน มีวิธีการทำงานที่หลากหลาย แตใหมีเอกภาพใน
นโยบาย โดยยึดภูมิสังคมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ประทานใหเปนหลัก ซึง่ ก็คอื บริบททีแ่ ตกตางกันในแตละพืน้ ทีข่ อง
แตละกลุม เปาหมาย โดยไมจำเปนตองทำอะไรทีเ่ หมือนกันไปหมด
ตามทีส่ ว นกลางใหแนวทางทัง้ หมด แตขอใหคดิ วาถาทำแลวเด็กเกิด
ผลดีอะไร ก็สามารถทำไดเลย ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการไดเนนการ
กระจายอำนาจใหกบั เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอยูแ ลว รวมทัง้ เขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาอยูใ กลชดิ กับโรงเรียนและครอบครัว จึงสามารถทีจ่ ะตัดสินใจ
ไดดดี ว ยตัวเอง ตลอดจนประชาสัมพันธการศึกษาโดยครอบครัวให
เปนทีเ่ ขาใจทัว่ กัน เพือ่ ใหผทู จี่ บการศึกษาทีจ่ ดั โดยครอบครัวแลว
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สามารถเรียนตอทีอ่ นื่ ไดตอ ไป
สิ่งที่ไดรับจากการประชุมครั้งนี้ สภาการศึกษาซึ่งเปน
หนวยงาน ระดับนโยบายจะไดประมวลการติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ทัง้ หมด รวมทัง้ ขอเสนอเสนอตอ
ผูที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถนำเสนอตอผูบริหาร 5 องคกรหลักได
โดยตรง สวนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสามารถทีจ่ ะนำขอเสนอทีไ่ ดจาก
การประชุมไปปฏิบตั ไิ ดทนั ทีโดยไมตอ งรอการนำเสนอของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับครอบครัวขอขอบคุณสมาคม
บานเรียนไทยทีท่ ำใหการศึกษาโดยครอบครัวมีความกาวหนาเปน
อยางมาก และยังเปนทีป่ รึกษาใหกบั ผูท จี่ ดั การศึกษาแทนหนวยงาน
ภาครัฐอีกดวย โดยทีไ่ มไดผลตอบแทนแตประการใด แตถอื เปนการ
ชวยเหลือ และเปนกำลังใจใหกนั และกัน รวมทัง้ การจัดตัง้ เครือขาย
ในสวนภูมิภาคเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวออกไปอยางกวางขวางดวยความตัง้ ใจและมุง มัน่
ตลอดจนขอเปนกำลังใจใหกับครอบครัวที่จัดการศึกษาใหกับบุตร
หลานซึง่ ไมใชเรือ่ งทีง่ า ย และผูจ ดั จะตองทุม เท มุง มัน่ และใจเย็นเปน
อยางมาก สิง่ สำคัญก็คอื การทำงานแบบกัลยาณมิตร ใหเขาใจกัน
และกาวเดินไปพรอมกัน
ขอขอบคุณทุกฝายที่มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ ทั้ง
ครอบครัวทีล่ กู จบการศึกษาไปแลวก็ตาม และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ที่เขาใจในเรื่องนี้มากขึ้นทุกที และพรอมที่จะจับมือเดินไปดวยกัน
รวมทัง้ ขอขอบคุณสภาการศึกษาทีจ่ ดั ใหมกี ารประชุมในวันนี้ ซึง่ ควร
จัดอยางนอยปละครั้ง ทายสุดขอใหทุกฝายมองเห็นประโยชนของ
ประเทศชาติรว มกัน พรอมทัง้ ขอใหทกุ ทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เรือ่ ง การติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามกฎกระทรวง
วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
คำตอบที่ไดจะเปนประโยชนตอการจัดทำขอเสนอแนวทางการ
สงเสริมเพือ่ การนำนโยบายสูก ารปฏิบตั ิ
2. คำตอบที่ไดจากแบบสอบถามจะนำมาประมวลผลเพื่อ
หาขอสรุปในภาพรวมเทานัน้ ไมนำมาอธิบายสรุปเปนรายสำนักงาน
3. สำนักงานฯ ขอความรวมมือในการกรอบขอมูลใหครบถวน
และกรุณาสงคืนสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา ในการประชุม
ระดมความคิด

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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ผูใ หขอ มูล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................
ตำแหนง .........................................................................................
กลุม .................................................................................................
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา .....................................................
โทรศัพท ......................................โทรสาร ....................................
วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ....................
1. ขณะนีม้ คี รอบครัวมาขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับ
สพท.ของทานหรือไม
ไมมี
มี ถามี มีการดำเนินงานอยูใ นระดับใด
มาปรึกษาหารือ
จำนวน ............... ครอบครัว
อยูร ะหวางการขออนุญาต จำนวน ............... ครอบครัว
อนุญาตเรียบรอยแลว จำนวน ............... ครอบครัว
ไมไดรบั การอนุญาต
จำนวน ............... ครอบครัว
อืน่ ๆ .....................................................................................
2. ทานไดรว มมือกับครอบครัวในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
อยางไร
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3. ทานมีปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการขออนุญาตหรือ
จัดทำแผนการจัดการศึกษารวมกับครอบครัวอยางไร
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ปญหาอุปสรรค .....................................................................................
..........................................................................................................
ขอเสนอแนะ .........................................................................................
..........................................................................................................

4. สพท.ของทานไดสง เสริมใหเด็กทีไ่ ดรบั การศึกษาโดยครอบครัว
ไดเขาเรียนหรือเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนบางหรือไม
ไมไดสง เสริม
สงเสริม กิจกรรมทีจ่ ดั ไดแก .........................................................
..........................................................................................................

5. ทานคิดวาครอบครัวจัดการศึกษาใหกบั ลูกเองเพราะเหตุใด
..........................................................................................................
..........................................................................................................

6. ทานเห็นวา สิง่ สำคัญทีก่ ารศึกษาโดยครอบครัวพยายามปลูกฝง
ใหกบั ลูกคืออะไร
..........................................................................................................
..........................................................................................................

7. ทานเห็นวาครอบครัวมีการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมให
กับลูกอยางไร
..........................................................................................................
..........................................................................................................

8. ทานเห็นวาครอบครัวมีวธิ กี ารสอนลูกแตละคนเหมือนกันหรือไม
เหมือนกัน
ไมเหมือนกัน ตางกันที่ .................................................................
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9. ทานคิดวา เด็กๆ รูส กึ ถูกกดดันจากกิจกรรมทีค่ รอบครัวจัดให
บางหรือไม
กดดัน เพราะ .................................................................................
ไมกดดัน เพราะ .............................................................................
10. ทานคิดวา การศึกษาโดยครอบครัวทำใหเด็กเรียนรูไ ดจริงหรือไม
จริง เพราะ ..............................................................................
ไมจริง เพราะ ..............................................................................
11. ทานคิดวา การเรียนรูข องการศึกษาโดยครอบครัว ดีจริงไหม
ดีจริง เพราะ ..............................................................................
ไมดจี ริง เพราะ ..............................................................................
12. ท า นคิ ด ว า การเรี ย นรู ข องการศึ ก ษาโดยครอบครั ว ดี ก ว า
การเรียนรูใ นโรงเรียนหรือไม วัดจากอะไร
ดีกวา โดยวัดจาก ....................................................................
ไมดกี วา โดยวัดจาก ....................................................................
13. ทานเห็นดวยหรือไมวา การศึกษาโดยครอบครัวจะทำใหเด็ก
ขาดความรู ระเบียบวินัย และทักษะทางสังคม จนทำใหเด็ก
แปลกแยกเขากับใครไมได
เห็นดวย เพราะ .......................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ .......................................................................
14. เด็กที่ครอบครัวจัดการศึกษาใหเอง ซึ่งไมไดเขาโรงเรียนจะมี
เพือ่ นไดอยางไรบาง
..........................................................................................................
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15. ทานเห็นวา มีขอ ดีขอ เสียอยางไรกับการทีเ่ ด็กมีเพือ่ นตางวัยที่
อายุมากกวาเพือ่ นรุน เดียวกันในวัยเด็ก
ขอดี .................................................................................................
ขอเสีย .............................................................................................
16. ทานเห็นวา จำเปนหรือไมทคี่ รอบครัวตองคอนขางมีฐานะ จึง
จะจัดการศึกษาโดยครอบครัวได
จำเปน เพราะ ..........................................................................
ไมจำเปน เพราะ ..........................................................................
17. ในเขตพืน้ ทีข่ องทานมีเด็กทีไ่ ดรบั การศึกษาโดยครอบครัวกลับ
เขาไปเรียนในโรงเรียนบางหรือไม
มี ถามี เด็กสามารถเรียนทันเพือ่ นหรือไม
เรียนทันเพือ่ น
เรียนไมทนั เพือ่ น
ไมมี
18. ในกรณีที่เด็กกลับเขาไปเรียนในโรงเรียน มีปญหากับการ
เรียนรูใ นระบบโรงเรียน หรือไม
มี ในดาน ........................................................................................
ไมมี
19. ทานไดจดั ใหมกี ารนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวอยางไร
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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20. ทานเห็นดวยหรือไมกบั การใหครอบครัวและสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษารวมกันกำหนดใหผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระ
การเรียนรูท งั้ 8 กลุม สาระและไดรบั การติดสินผลการเรียนใหได
ตามเกณฑทกี่ ำหนด
เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
ทานมีปญ
 หาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม
มีปญ
 หา ไดแก ...............................................................................
ไมมปี ญ
 หา
21. ทานเห็นดวยหรือไมทผี่ เู รียนตองผานการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑ
เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
ทานมีปญ
 หาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม
มีปญ
 หา ไดแก ...............................................................................
ไมมปี ญ
 หา
22. ทานเห็นดวยหรือไมทผี่ เู รียนตองผานการประเมินตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามเกณฑ
เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
ทานมีปญ
 หาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม
มีปญ
 หา ไดแก ...............................................................................
ไมมปี ญ
 หา
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23. ทานเห็นดวยหรือไมทผี่ เู รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
และผานการประเมินตามเกณฑ
เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
ทานมีปญ
 หาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม
มีปญ
 หา ไดแก ...............................................................................
ไมมปี ญ
 หา
24. ทานมีขอ เสนอแนะในการประเมินผลการจัดการเรียนรูโ ดยครอบครัว
ในภาพรวมอยางไรบาง
..........................................................................................................
..........................................................................................................

25. ทานไดจดั ใหครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาใหกบั ลูกไดรบั สิทธิประโยชน
ตอไปนีห้ รือไม และมีปญ
 หาอุปสรรค ขอเสนอแนะอยางไร
สิทธิประโยชน
1. การจัดสรรเงินอุดหนุน
2. จัดใหมีบัตรประจำตัว
ผูเรียน
3. การเขาเรียน รด.
4. การทดสอบระดับชาติ
5. อืน่ ๆ ...........................
.......................................

จัด ไม ปญหา/อุปสรรค
จัด

ขอเสนอแนะ
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26. ปจจุบนั ทานคิดวา คนทัว่ ไปรูจ กั การศึกษาโดยครอบครัวมากขึน้
หรือไม วัดจากอะไร
มากขึน้ โดยวัดจาก .......................................................................
ไมมากขึน้ โดยวัดจาก ..................................................................
27. ปจจุบนั ทานคิดวาผูบ ริหาร และเจาหนาทีข่ องสพท. มีความเขาใจ
การดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึ้นหรือไม
วัดจากอะไร
มากขึน้ โดยวัดจาก .......................................................................
ไมมากขึน้ โดยวัดจาก ..................................................................
28. สพท.ของทานไดมกี ารพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวหรือไม อยางไร
มี โดย ..............................................................................................
ไมมี เพราะ .....................................................................................
29. ทานเห็นวาสิง่ ทีท่ า นไดรบั จากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมี
อะไรบาง
..........................................................................................................
..........................................................................................................

30. ทานเห็นวาควรทำอยางไร เพื่อใหภาครัฐมีความเขาใจการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวไดมากขึน้
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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แบบสอบถามครอบครัว
เรือ่ ง การติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
คำชี้แจง
4. แบบสอบถามนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามกฎกระทรวง
วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
คำตอบทีไ่ ดจะเปนประโยชนตอ การจัดทำขอเสนอแนวทางการสงเสริม
เพือ่ การนำนโยบายสูก ารปฏิบตั ิ
5. คำตอบที่ไดจากแบบสอบถามจะนำมาประมวลผลเพื่อ
หาขอสรุปในภาพรวมเทานัน้ ไมนำมาอธิบายสรุปเปนรายครอบครัว
6. สำนักงานฯ ขอความรวมมือในการกรอกขอมูลใหครบถวน
และกรุณาสงคืนสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา ในการประชุม
ระดมความคิด

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของครอบครัว
1. บิดา ชือ่ - นามสกุล .............................................................................
วุฒกิ ารศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนตน
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( ) อนุปริญญา /ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อืน่ ๆ ระบุ..................
อาชีพ ........................................ รายได ........................ บาท / เดือน
2. มารดา ชือ่ - นามสกุล ..........................................................................
วุฒกิ ารศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนตน
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( ) อนุปริญญา /ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อืน่ ๆ ระบุ..................
อาชีพ ........................................ รายได ........................ บาท / เดือน
3. ทีอ่ ยูท สี่ ะดวกในการติดตอ บานเลขที่ .......... ถนน ..........................
ตำบล / แขวง ................................ อำเภอ/เขต ..................................
จังหวัด ...................... โทรศัพท ..................... โทรสาร .....................
4. จำนวนบุตรทัง้ หมด ........... คน ชาย .......... คน หญิง .......... คน
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ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาของครอบครัว
1. ทานเคยยืน่ ขออนุญาตจัดกศ. โดยครอบครัวหรือไม
เคย โดยขออนุญาตที่ ...................................................................
เมือ่ วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................
ไมเคย กรุณาตอบขอ 8 ตอไป
2. ทานจัดทำแผนการจัดการศึกษาเพือ่ ใชในการขออนุญาตอยางไร
จัดทำเองทัง้ หมด
จัดทำรวมกับ สพท. โดยไดรบั ความชวยเหลือ ........................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
อืน่ ๆ ................................................................................................

3. แผนการจัดการศึกษาของทานไดกำหนดสาระสำคัญในดาน
ตอไปนีไ้ วอยางไรบาง
- หลักสูตร/เนือ้ หาสาระ ................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
- กระบวนการจัดการเรียนรู .........................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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- การวัดและประเมินผล ...............................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
- อืน่ ๆ ..............................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

4. ทานจัดหรือเคยจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหกบั บุตร จำนวน
............ คน
ชือ่ - สกุล

ชวงชั้นที่จัด
การศึกษา

ปจจุบัน
กำลังศึกษา
สำเร็จ
ชั้นปที่
การศึกษาแลว

1.
2.
3.

5. ทานไดรบั อนุมตั ใิ หจดั การศึกษาโดยครอบครัวหรือไม
จัดตัง้ เรียบรอยแลว เมือ่ วันที่ ....... เดือน ............. พ.ศ. ...........
อยูร ะหวางการพิจารณาอนุมตั ิ
ไมได เพราะ ...................................................................................
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6. การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีปญหาอุปสรรค
หรือไม อยางไร
ไมมี
มี ถามี ปญหาทีพ่ บ .......................................................................
7. ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวอยางไรบาง
..........................................................................................................
..........................................................................................................

8. ถาทานไมเคยขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทานตองการ
ขออนุญาตหรือไม
ตองการ และคาดวาจะดำเนินการเมือ่ ไร ...................................
ไมตอ งการ เนือ่ งจาก ....................................................................
อืน่ ๆ ระบุ ........................................................................................
9. ทานจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหกบั ลูกเอง เพราะ ....................
..........................................................................................................

10. ทานเห็นวา สิง่ สำคัญทีก่ ารศึกษาโดยครอบครัวพยายามปลูกฝง
ใหกบั ลูกคืออะไร
..........................................................................................................
..........................................................................................................

11. ภาพการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวของทานโดยปกติใน
แตละวันเปนอยางไร
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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12. ในกรณีทที่ า นสอนลูกเองมากกวา 1 คน มีวธิ กี ารสอนลูกแตละคน
เหมือนกันหรือไม
เหมือนกัน
ไมเหมือนกัน ตางกันที่ .................................................................
13. ทานเคยลงโทษลูกหรือไม
เคย ลงโทษอยางไร .....................................................................
ไมเคย เพราะ .................................................................................
14. ทานคิดวา เด็กๆ รูส กึ ถูกกดดันจากกิจกรรมทีจ่ ดั ใหบา งหรือไม
กดดัน เพราะ ............................................................................
ไมกดดัน เพราะ ............................................................................
15. ทานคิดวา การศึกษาโดยครอบครัวทำใหเด็กเรียนรูไ ดจริงหรือไม
จริง เพราะ ................................................................................
ไมจริง เพราะ ................................................................................
16. ทานคิดวา การเรียนรูข องการศึกษาโดยครอบครัว ดีจริงไหม
ดีจริง เพราะ ..............................................................................
ไมดจี ริง เพราะ ..............................................................................
17. ทานคิดวา การเรียนรูของการศึกษาโดยครอบครัวดีกวาการ
เรียนรูใ นโรงเรียนหรือไม
ดีกวา โดยวัดจาก ....................................................................
ไมดกี วา โดยวัดจาก ....................................................................
18. ทานเห็นดวยหรือไมวา การศึกษาโดยครอบครัวจะทำใหเด็ก
ขาดความรู ระเบียบวินัย และทักษะทางสังคม จนทำใหเด็ก
แปลกแยกเขากับใครไมได
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เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
19. เด็กทีค่ รอบครัวจัดการศึกษาใหเอง ซึง่ ไมไดเขาโรงเรียนจะมีเพือ่ น
ไดอยางไรบาง
..........................................................................................................
..........................................................................................................

20. ทานเห็นวา มีขอ ดีขอ เสียอยางไรกับการทีเ่ ด็กมีเพือ่ นตางวัยที่
อายุมากกวาเพือ่ นรุน เดียวกันในวัยเด็ก
ขอดี .......................................................................................
.......................................................................................
ขอเสีย .......................................................................................
.......................................................................................

21. ทานเห็นวา จำเปนหรือไมทคี่ รอบครัวตองคอนขางมีฐานะ จึงจะ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวได
จำเปน เพราะ ..........................................................................
ไมจำเปน เพราะ ..........................................................................
22. ลูกของทานเคยกลับเขาไปเรียนในโรงเรียนบางหรือไม
เคย ถาเคย สามารถเรียนทันเพือ่ นหรือไม
เรียนทันเพือ่ น
เรียนไมทนั เพือ่ น
ไมเคย
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23. ในกรณีทลี่ กู ของทานเคยกลับเขาไปเรียนในโรงเรียน มีปญ
 หา
กับการเรียนรูใ นระบบโรงเรียนหรือไม
มี ในดาน .......................................................................................
ไมมี
24. ทานเห็นดวยหรือไมกบั การทีใ่ หครอบครัวและสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษารวมกันกำหนดใหผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระ
การเรียนรูท งั้ 8 กลุม สาระและไดรบั การติดสินผลการเรียนใหได
ตามเกณฑทกี่ ำหนด
เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
ทานมีปญ
 หาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม
มีปญ
 หา ไดแก ...............................................................................
ไมมปี ญ
 หา
25. ทานเห็นดวยหรือไมทผี่ เู รียนตองผานการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑ
เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
ทานมีปญ
 หาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม
มีปญ
 หา ไดแก ...............................................................................
ไมมปี ญ
 หา
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26. ทานเห็นดวยหรือไมทผี่ เู รียนตองผานการประเมินตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามเกณฑ
เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
ทานมีปญ
 หาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม
มีปญ
 หา ไดแก ...............................................................................
ไมมปี ญ
 หา
27. ทานเห็นดวยหรือไมทผี่ เู รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
และผานการประเมินตามเกณฑ
เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
ทานมีปญ
 หาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม
มีปญ
 หา ไดแก ...............................................................................
ไมมปี ญ
 หา
28. ทานมีขอ เสนอแนะเกีย่ วกับการประเมินผลการจัดการเรียนรูโ ดย
ครอบครัวใน ภาพรวมอยางไรบาง
..........................................................................................................
..........................................................................................................

29. บุตรหลานของทานที่สำเร็จการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวและ
ทำงานแลวมีปญ
 หาเกีย่ วกับหลักฐานการศึกษาหรือไม
มี ถามีไดแก .................................................................................
ไมมี
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30. ทานไดรบั สิทธิประโยชนตอ ไปนีใ้ นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางไรบาง และมีปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะอยางไร
สิทธิประโยชน

ได ไม ปญหา/อุปสรรค
ได

ขอเสนอแนะ

1. การจัดสรรเงินอุดหนุน
2. จัดใหมีบัตรประจำตัว
ผูเรียน
3. การเขาเรียน รด.
4. การทดสอบระดับชาติ
5. อื่นๆ (เชน การเขารวม
กิจกรรมกับโรงเรียน)
...................................
...................................

31. ปจจุบนั ทานคิดวา คนทัว่ ไปรูจ กั การศึกษาโดยครอบครัวมากขึน้
หรือไม วัดจากอะไร
มากขึน้ โดยวัดจาก ................................................................
ไมมากขึน้ โดยวัดจาก ................................................................
32. ปจจุบนั ทานคิดวาผูบ ริหาร และเจาหนาทีข่ องสพท. มีความเขาใจ
การดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึ้นหรือไม
วัดจากอะไร
มากขึน้ โดยวัดจาก ................................................................
ไมมากขึน้ โดยวัดจาก ................................................................
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33. ทานเห็นวาสิง่ ทีท่ า นไดรบั จากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมี
อะไรบาง
..........................................................................................................
..........................................................................................................

34. ทานเห็นวาควรทำอยางไร เพื่อใหภาครัฐมีความเขาใจการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวไดมากขึน้
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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แบบสอบถามผูเ รียน
เรือ่ ง การติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
คำชี้แจง
7. แบบสอบถามนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามกฎกระทรวง
วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
คำตอบที่ไดจะเปนประโยชนตอการจัดทำขอเสนอแนวทางการ
สงเสริมเพือ่ การนำนโยบายสูก ารปฏิบตั ิ
8. คำตอบทีไ่ ดจากแบบสอบถามจะนำมาประมวลผลเพือ่ หา
ขอสรุปในภาพรวมเทานัน้ ไมนำมาอธิบายสรุปเปนรายบุคคล
9. สำนักงานฯ ขอความรวมมือในการกรอบขอมูลใหครถวน
และกรุณาสงคืนสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา ในการประชุม
ระดมความคิด

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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ผูใ หขอ มูล
ชือ่ -นามสกุล ........................................................... อายุ ..............
กำลังเรียนอยูใ นระดับชัน้ .............................................................
ทีอ่ ยูท สี่ ะดวกในการติดตอ บานเลขที่ ........................................
ถนน ..................................... ตำบล/แขวง ...................................
อำเภอ / เขต ................................ จังหวัด ...................................
โทรศัพท ...................................... โทรสาร ...................................
1. เด็กๆ เห็นวา สิง่ สำคัญทีก่ ารศึกษาโดยครอบครัวหรือบานเรียน
พยายามปลูกฝงใหกบั ลูกคืออะไร
..........................................................................................................
..........................................................................................................

2. บานเรียนของเด็กๆ มีภาพการจัดการเรียนการสอนโดยปกติใน
แตละวันใหกบั ลูก อยางไร
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3. ในกรณีทบี่ า นเรียนสอนลูกเองมากกวา 1 คน มีวธิ กี ารสอนลูก
แตละคนเหมือนกันหรือไม
เหมือนกัน
ไมเหมือนกัน ตางกันที่ .................................................................
4. เด็กๆ เคยถูกลงโทษจากพอแมหรือไม
เคย ถาเคย ลงโทษอยางไร ........................................................
ไมเคย เพราะ .................................................................................
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5. เด็กๆ รูส กึ วาถูกกดดันจากกิจกรรมทีพ่ อ แมจดั ใหบา งหรือไม
กดดัน เพราะ ...........................................................................
ไมกดดัน เพราะ ...........................................................................
6. เด็กๆ คิดวา การศึกษาของบานเรียนทำใหเด็กเรียนรูไ ดจริงหรือไม
จริง เพราะ ................................................................................
ไมจริง เพราะ ................................................................................
7. เด็กๆ คิดวา การเรียนรูข องบานเรียนดีจริงไหม
ดีจริง เพราะ .............................................................................
ไมดจี ริง เพราะ .............................................................................
8. เด็กๆ คิดวา การเรียนรูข องบานเรียนดีกวาการเรียนรูใ นโรงเรียน
หรือไม โดยวัดจากอะไร
ดีกวา โดยวัดจาก ....................................................................
ไมดกี วา โดยวัดจาก ....................................................................
9. เด็กๆ เห็นดวยหรือไมวา การศึกษาของบานเรียนจะทำใหเด็ก
ขาดความรู ระเบียบวินัย และทักษะทางสังคม จนทำใหเด็ก
แปลกแยกเขากับใครไมได
เห็นดวย เพราะ ........................................................................
ไมเห็นดวย เพราะ ........................................................................
10. เด็กๆ บานเรียน ซึง่ ไมไดเขาโรงเรียนจะมีเพือ่ นไดอยางไรบาง
..........................................................................................................
..........................................................................................................

11. เด็กๆ เห็นวา มีขอ ดีขอ เสียอยางไรกับการทีม่ เี พือ่ นตางวัยทีอ่ ายุ
มากกวาเพือ่ นรุน เดียวกันในวัยเด็ก
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ขอดี .......................................................................................
ขอเสีย .......................................................................................
12. เด็กๆ เห็นวา จำเปนหรือไมที่ครอบครัวตองคอนขางมีฐานะ
จึงจะจัดบานเรียนได
จำเปน เพราะ ..........................................................................
ไมจำเปน เพราะ ..........................................................................
13. เด็กๆ เคยกลับเขาไปเรียนในโรงเรียนบางหรือไม
เคย ถาเคย สามารถเรียนทันเพือ่ นหรือไม
เรียนทันเพือ่ น
เรียนไมทนั เพือ่ น
ไมเคย
14. ในกรณีทเี่ ด็กๆ เคยกลับเขาไปเรียนในโรงเรียนแลวมีปญ
 หากับ
การเรียนรูใ นระบบโรงเรียนหรือไม
มี ในดาน .......................................................................................
ไมมี
15. เด็กๆ ตองการใหบา นเรียนมีการประเมินผลผูเ รียนดวยวิธกี าร
ใดบาง
..........................................................................................................
..........................................................................................................

16. ในกรณีทเี่ ด็กๆ บานเรียนสำเร็จการศึกษาและมีงานทำงานแลว
เคยมีปญ
 หาเรือ่ งหลักฐานการศึกษาในการสมัครงานหรือไม
มี ไดแก ..........................................................................................
ไมมี
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17. เด็กๆ มีบตั รประจำตัวผูเ รียนหรือไม
มี
ไมมี เพราะ ....................................................................................
18. ในกรณีทเี่ ด็กมีสทิ ธิเรียน รด. ได เด็กๆ ไดรบั สิทธินนั้ หรือไม
ได เพราะ ..................................................................................
ไมได เพราะ ..................................................................................
19. เด็กๆ ไดรบั เขารับการทดสอบระดับชาติทสี่ ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาจัดใหหรือไม
ได เพราะ ..................................................................................
ไมได เพราะ ..................................................................................
20. เด็กๆ ไดเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนบางหรือไม
ไดเขารวมกิจกรรม ........................................................................
เพราะ ....................................................................................
ไมไดเขารวมกิจกรรม เพราะ .....................................................
21. เด็กๆ เห็นวาสิง่ ทีไ่ ดรบั จากบานเรียน มีอะไรบาง
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

22. เด็กๆ คิดวา คนทัว่ ไปรูจ กั บานเรียนมากขึน้ หรือไม วัดจากอะไร
มากขึน้ โดยวัดจาก ................................................................
ไมมากขึน้ โดยวัดจาก ................................................................
23. เด็กๆ เห็นวาบานเรียนควรจัดการเรียนรูใ หลกู อยางไร
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ
ดร. สวัสดิ์ ตีช๋ นื่
ดร. รุง เรือง สุขาภิรมย
นายยุทธชัย เฉลิมชัย
นางสุรางค โพธิพ์ ฤกษาวงศ
ดร. อุมาพร หลอสมฤดี

เลขาธิการสภาการศึกษา
ทีป่ รึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสมาคมบานเรียนไทย
ทีป่ รึกษาดานวิจยั และประเมินผลการศึกษา
ผูอ ำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา

บรรณาธิการ
ดร. จินตนา ศักดิภ์ อู ราม

คณะผูจัดทำรายงาน
ดร. จินตนา ศักดิภ์ อู ราม
นายดุสติ ทองสลวย

คณะทำงานโครงการ
ดร. จินตนา ศักดิภ์ อู ราม
นายสมชาย บัวเล็ก
นางสาวจักษณา อธิรตั นปญ
 ญา
นายดุสติ ทองสลวย
นางสาวอุไรวรรณ พันธสจุ ริต

หัวหนากลุมประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

เพื่อเปนการใชทรัพยากรของชาติใหคุมคา
หากทานไมใชหนังสือเลมนี้แลว
โปรดมอบใหผูอื่นนําไปใชประโยชนตอไป

