
สรุปเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงพลังชุมชน หนุนพลังเด็ก 

๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแซฟไฟร์๑๑๑ อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร หน้า 1 

 

งานสานพลังการเรียนรู้ ครูนักปฏิบัติ : คืนความสุขสู่ผู้เรียน 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักสูตรดึงพลังชุมชน หนุนพลังเด็ก”  

วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๑ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เริ่มต้นในเวลา ๑๑.๓๐ น. ด้วยการชวนคิดชวนคุย
ถึงความสุขที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้เรียนในการได้รับโอกาสการเรียนรู้ตามความต้องการ อันเป็นผลจากการขับเคลื่อน
งานการศึกษาทางเลือกที่ผ่านมา ทั้งในรูปแบบการขอจดทะเบียนบ้านเรีย น การขอจัดตั้งศูนย์การเรียน ที่
ส าเร็จได้ด้วยการ ให้ค าแนะน าและสนับสนุน  การท าข้อมูลเพื่อเตรียมเอกสารขอจดทะเบียนบ้านเรียน และขอ
จัดตั้งศูนย์การเรียน โดย ให้ความส าคัญกับ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจะมีความส าคัญต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กผู้เรียน และการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     

 

วิทยากรภาคเช้า คุณคมสรรค์ เมธีกุล ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งน าเสนอประสบการณ์ / แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการจัดการศึกษา
ทางเลือก มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้คือ  

๑. บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม .) ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการจัด
การศึกษาทางเลือก  

๒.  ระดมสมอง เพื่อค้น และสรุปปัญหาที่พบจากการยื่นค าขอจัดการศึกษาทางเลือกต่อหน่วยงาน
รัฐ” 

๓. หลักสิทธิมนุษยชนกับสิทธิการจัดการศึกษาทางเลือก 
๔. ข้อสังเกตว่าด้วย การใช้สิทธิยื่นค าขอจัดการศึกษาต่อหน่วยงานรัฐ  ตาม พ .ร.บ. อ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตราที่ส าคัญต่อบทบาทการด าเนินการของ
เครือข่ายกับภาครัฐ 

๕. ถาม-ตอบ เพื่อก้าวเดินไปสู่เส้นทาง “ดึงพลังชุมชนหนุนพลังเด็ก       
 

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการจัดการศึกษา ทางเลือก 
 

o อ านาจหน้าที่ กสม . ด้านตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และด้านการเสนอเรื่อง หรือฟ้องคดี

ต่อศาล ตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 กรณีฟ้องเรียกร้องสิทธิ ให้มีสิทธิในการเข้าสอบในโรงเรียนในระบบ แล้วองค์กรตุลาการ

เห็นความส าคัญของเด็กที่เรียนนอกระบบโรงเรียน และมีค าสั่งเร่งด่วนคุ้มครองให้เด็กมี

สิทธิสมัครสอบในโรงเรียนได้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความเสมอภาคของการจัดการศึกษา

ทางเลือกของเด็กบ้านเรียน  
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 สิ่งส าคัญคือ การร้องเรียนเพื่อสร้างความชอบธรรมนั้น เราไม่ควรเป็นศัตรูกัน ให้ถือเป็น

เพียงข้อขัดข้อง แก้ไขเป็นเรื่องๆ เป็นการฟ้องเพื่อสร้างสรรค์และสร้างบรรทัดฐานความ

เข้าใจใหม่ร่วมกัน มิใช่ศัตรู เอาแพ้ชนะกัน  
 

o ผลงาน กสม. ในอดีตที่ผ่านมา 

 ด้านตรวจสอบการละเมิดสิทธิฯ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

 ด้านการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

 ด้านการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ได้แก่ การพิจารณาอนุญาต กรณีเงินอุดหนุน 

เชิญชวนแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น 

จากการยื่นค าขอจัดการศึกษาทางเลือกต่อหน่วยงานรัฐ 
 

 

o ศูนย์การเรียนสัมมาอาชีพ แก้ปัญหาคนเรียนจบปริญญาตรีแล้วไม่มีงานท า ด าเนินการมาแล้ว ๒ ปี 

เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ เพื่อสร้างอาชีพในระยะยาว สร้างคนให้มีคุณภาพ การสร้างอาชีพจาก

บัณฑิตตกงาน ซ่อมคนที่ไม่มีอาชีพ (เป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้จดทะเบียน เพราะยุ่งยากเรื่องการ

จัดการ)  
 

o ศูนย์การเรี ยนหญ้าแพรกสาละวิน  อ .สบเมย จ .แม่ฮ่องสอน ชุมชนปกาเกอ ะญอ                  

เป้าหมายหลัก คือ พ่อแม่อยากให้ลูกได้เรียนรู้วิถีชีวิตตนเอง เรียนที่บ้าน เรียนแล้วมีความสุข เพราะ

จากการที่เด็กไปเรียน นอกชุมชน(ในเมือง) ท าให้เด็กไม่ ได้เรียนรู้เรื่องราวในชุมชน กลับมา บ้านก็ท า

อะไรไม่เป็น  

 กระบวนการเริ่มจาก การท าความรู้เบ้ืองต้น ความรู้จากชุมชน ๖ กลุ่มประสบการณ์ / 

เริ่มท าความเข้าใจกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ฝ่ายส่งเสริม และศึกษานิเทศก์  

 ท าไมต้องจัดตั้งศูนย์การเรียน  และสามารถจัดตั้งกับ สนง . เขตฯได้เลย               

(เด็กผู้เรียนไม่เกิน ๕๐ คน / สนง.เขตฯ อนุญาตได้เลย) 

 การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาด้วยกลุ่ม

ประสบการณ์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ ร่วมกับ สนง.เขตฯ  
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 ในระหว่างการด าเนินงานขอจัดตั้ง เนื่องจากเด็กผู้เรียนเคยเรียนใ นโรงเรียนปกติ 

ผู้ปกครองจึงถูกท าหนังสือติดตามให้ส่งลูกกลับมาเรียน แต่ถ้าไม่ส่งกลับมาเรียนจะ

ถูกปรับ เมื่อปรึกษากับคุณคมสันต์ จึงกลับไปท าหนังสือ ยืนยันสิทธิการจัดการศึกษา

โดยผู้ปกครอง (สิทธิปกครอง)  

 ต้องท าความชัดเจนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ให้เกิดความเข้าใจในการมีส่วนร่วม

ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กผู้เรียน   

 ประสานสร้างความเข้าใจ ยืนยันสิทธิผ่านกระบวนแผน ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา 

โดยเฉพาะฝ่ายส่งเสริม และศึกษานิเทศ ก์  / โดย ต้องมีกา รเชื่อมร้อยข้อมูล 

แลกเปลี่ยนขอค าแนะน าจากเครือข่ายการศึกษาทางเลือกไทย  
 

o บ้านเรียน (จิราพัชร์ จันทร์แก้ว ) จ.ภูเก็ต ขอจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ แต่เมื่อเรียน จบ

แล้ว สพป. ไม่สามารถออกใบ ปพ .๑ ให้ได้ เพราะเง่ือนไขรูปแบบการประเมินแตกต่างกัน ส าหรับ

ข้อเสนอ คือ ให้ สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษา  เข้าใจการเรียนแบบกลุ่มประสบการณ์ 

สพฐ. ควรประกาศใช้ ปพ .๑ แบบกลุ่มประสบการณ์ และเราควรยืนยันรูปแบบการเรียนและวัดผล

เป็นแบบกลุ่มประสบการณ์ ไม่แปรผลเป็นกลุ่มสาระวิชา 
  

o ศูนย์การเรียนพระบาทห้วยส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   

- คุณภาพไม่เป็นไปตามความคาดหวัง  

- โรงเรียนพระตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองชุมชน  

- จัดรูปแบบใหม่ได้ไหม ที่ไม่ต้องเป็น ๘ กลุ่มสาระ แต่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจ

ของผู้เรียน บริบทชุมชน การจัดการศึกษาแบบที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วเด็กหลุดออกจากชุมชน

หมด ศึกษาเพื่อจัดท าการเรียนนอกระบบในระบบ 
 

o โรงเรียนกุดเสถียร (กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก/การท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ)  

- จากปัญหาหลักสูตรที่เรียนไม่สอดคล้องกับชุมชน 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาศัยครูภูมิปัญญาและครูในโรงเรียน เชื่อมโยงกัน เน้นการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ ยืนหยัดในความเป็นตัวของตัวเอง ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐บูรณาการ

เรียนรู้ คู่วิถีชาวบ้าน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เอาวิถีชุมชนเป็นตัวตั้ง    ไม่เน้นวิชาการ 
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- มีเสรีภาพในการจัดการเรียนรู้ ไม่อยู่ในระบบควบคุม แต่ออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน และสามารถจัดการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
 

o บ้านเรียนฟักทอง จ.พิษณุโลก 

- จัดการศึกษาให้ลูก ๓  คน  หลาน ๑  คน  จัดมาแล้ว ๕ ปี ปีที่แล้วลูกเรียนจบ                     

มีการประเมินของศึกษานิเทศก ์๑๕ คน ต่อเด็ก ๑ คน  

- ช่วงขอจดทะเบียน จะมีค าถามชี้น าจากเจ้าหน้าที่ ใน สนง.เขตฯ เช่น เด็กอยากเรียนเอง  หรือ

พ่อแม่ให้เรียน มีความสุขหรือไม่กับการเรียน อยากท าอาชีพอะไร (เด็กอายุ ๑๒ ปี) ตอบตาม

ความจริง เป็นตัวของตัวเอง  

- เมื่อได้รับการจดทะเบียน มีการไปเยี่ยมบ้าน  ในช่วงที่แม่ (ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้            

ไม่อยู่บ้าน ) บรรยากาศพูดคุยเป็นไปด้วยดี เด็กเกิดความประทับใจในตัวครูผู้มาเยี่ยม แต่

หลังจากนั้นมีหนังสือแจ้งมา  ว่า  บ้านเรียนไม่ ด าเนินตามหลักวิชาการ ไม่บรรลุ                  

ตามเกณฑ์ ตามหลักวัตถุประสงค์ ให้ปรับปรุง เด็กรู้สึก ว่า ผู้ใหญ่มีท่าทีที่ดี แต่ท าไมจดหมาย

ที่ส่งมาไม่เหมือนกับที่เจอกัน  

- เด็กเกิดการตั้งค าถามถึงคุณค่า ความดี ความจริง เหตุการณ์นี้พ่อแม่  มองว่าท าให้เด็กขาด

ความเชื่อมั่นในคุณค่าของความดี  และมีข้อสังเกต ว่า ได้มีการแจ้งทางเขตฯ แล้วว่าผู้จัดการ

เรียนไม่อยู่ จะไม่ได้เอกสารทางวิชาการ พ่อ แม่ จึงตัดสินใจให้ลูกล าออก แล้วไปลงทะเบียน

เรียน กศน. 

- กรณีไปเรียน กศน . พบว่า เด็กที่ไปเรียน กศน . ถูกมองจากครู ว่า ไม่มีทางไป และถูกปฏิบัติ

ไม่เหมือนกัน 

- สนใจจัดตั้งศูนย์การเรียน 
 

o ประสบการณ์ของศูนย์การเรียนมูลนิธิตัรบียะตุ้ล 

- หากเจ้าหน้าที่ต้องการ ส าเนา เอกสาร หลายชุดนั้น  เป็นหน้าที่ของ เขตพื้นที่ฯ ต้อง จัดการ

เอกสารเอง 

- การประเมินเด็กที่มีจ านวนเจ้าหน้าที่ ๑๕ คน ต่อเด็ก ๑ คน นั้น เราสามารถยืนยันสิทธิ ของ

เด็ก และท าจดหมายคัดค้านในกรณีเช่นน้ี หรือในกรณีที่พบว่าไม่ปกติ 

- สามารถสื่อสารกับเครือข่าย เพื่อยืนยัน และปกป้องสิทธิในการจัดการศึกษาทางเลือก  
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หลักสิทธิมนุษยชน กับ สิทธิการจัดการศึกษาทางเลือก 

o ความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

- มาตรา ๓  “สิทธิมนุษยชน ” หมายความว่า  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม  
 

o รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

- มาตรา ๔  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรั ฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                     

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี

การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมไดร้ับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

นี ้ 

 

o รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

-  มาตรา ๔๙  วรรคสาม การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา

ทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการ

คุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ  

- มาตรา ๕๐ วรรคสอง การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย

ตามหลักวิชาการย่อมได้รับการคุ้มครอง  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน  

- มาตรา ๘๐  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม         การสาธารณสุข การศึกษา 

และวัฒนธรรม  ดังต่อไปน้ี 

     (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ   ทุกรูปแบบให้

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม.... 
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o พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

- มาตรา ๑๒  นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถ่ิน ให้บุคคล ครอบครัว 

องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขันพื้นฐาน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

- มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  

 (๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 

สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 

 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 

 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ 

ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้

นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 

- มาตรา ๑๘  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดในสถานศึกษา

ดังต่อไปน้ี 

  (๓) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพ ยาบาล สถาบันทางการแพทย์ 

สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด  

- มาตรา ๖๑ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว       องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นตาม

ความเหมาะสมและความจ าเป็น 

  

o ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

- ข้อ ๒๖ (๓) บิดามารดามีสิทธิเบ้ืองแรก ที่จะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะให้แก่บุตรของตน 
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o อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

- ข้อ ๒๘ (๑)  รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพื่อที่จะให้สิทธินี้   บังเกิด

ผลตามล าดับ และบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน  รัฐภาคีจะ 

 (ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการศึกษา

สายสามัญและสายอาชี พ จัดการศึกษาให้แพร่หลาย และ เปิดกว้างแก่เด็กทุกคน  

และด าเนินมาตรก ารที่เหมาะสม เช่น การน ามาใช้  ซึ่งการศึกษาแบบให้เปล่า และ

การเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน กรณีที่จ าเป็น 
 

o พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๕๘  (ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  มีผลบังคับใช้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 

- มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต   การจดทะเบียนหรือการแจ้ง

ที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด าเนินการใด 

- มาตรา ๗  ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับการอนุญาต  ผู้อนุญาต

จะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอ

ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้  
 

- มาตรา ๘ (วรรคหน่ึง )  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้ าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับ                  

ค าขอจะต้องตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอ          ให้

ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด   ให้แจ้งผู้

ยื่นค าขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่ มเติมได้ในขณะนั้น      ให้แจ้งผู้ยื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน      ถ้าเป็นกรณีที่ไม่

อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่

จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้ องด าเนินการแก้ไขหรือยื่น

เพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และ  ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั้น 
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- มาตรา ๘ (วรรคสอง ) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค าขอไว้

เป็นหลักฐาน 

 

- มาตรา ๘ (วรรคสาม )  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้ จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือ

หลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่น

เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าหรือตามที่ปรากฏใน

บันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐ านเพิ่มเติมอื่นใดอีก

ไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค าขอน้ันโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค าขอหรือ

ความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์หรือ

ความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และ

เป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้  ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด าเนินการ

ทางวินัยหรือด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า  

 

- มาตรา ๑๗  ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗  ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่ง

ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน 
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ยงัไม สามารถเป็นเคร่ืองมือ องชาติ
ในการพ ันาคนแล สงัคม

 ยงัไม ตอบสนองนโยบาย องชาติ 

มีความ ดักนั
ภายในตวัเอง

ยงัไม สามารถเป็น
เคร่ืองมอื องสถาน กึษา

ในการสร้างหลกัสตูรสถาน กึษา
แล ในการ ดัการเรียนการสอน

        
                

         

 

ถาม - ตอบ เพื่อก้าวเดินไปสู่เส้นทาง “ดึงพลังชุมชน หนุนพลังเด็ก” 

- ที่ประชุมส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ ว่า พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   มีผลส าคัญต่อการจัดการศึกษาทางเลือก   

- ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันถึงการขับเคลื่อนงานการศึกษาทางเลือก ว่า “เราไม่ได้มองแค่สิทธิในการ

จัดการศึกษาเท่านั้น แต่ต้องมองให้ครบทั้งกระบวนการ ”   แผนการจัดการศึกษานั้น  มีคุณภาพ 

คุณค่า ครบถ้วนอย่างแท้จริง ไม่มองที่รัฐฝ่ายเดียว ต้องมองเราด้วยต้องสถาปนาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

ให้กับลูกหลาน  

ภาคบ่ายวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

การใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

โดย อาจารย์ศีลวัต ศุษีลวรณ ์รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 
ด าเนินรายการโดย อาจารยร์ุ่งโรจน์ ตรงสกุล 

 

 อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร ผู้ด าเนินรายการ ได้

กล่าว ทบทวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคเช้า  ซึ่งมีการพูดถึงประสบการณ์และ  พรบ.ต่างๆ ที่เป็นโอกาสใน

การสนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาทางเลือก กรณีบ้านเรียน และศูนย์การเรียน ให้เกิดการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิเด็กผู้เรียน และในช่วงบ่ายนี้เป็นโอกาสส าคัญ ที่อาจารย์ศีลวัต ศุษีลวรณ์ รองผู้อ านวยการ

โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้เป็นวิทยากรที่น าเสนอประสบการณ์จากการศึกษางานวิจัย โดยมีข้อค้นพบดังนี้ คือ 
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ไม ได้ตอบสนองหลกัการป ิรูปเร่ือง
การสร้างหลกัสตูรสถาน กึษาให้ยืดหยุ น

หลากหลาย

ไม ได้ตอบสนองหลกัการป ิรูปเร่ือง
 มีเอกภาพในนโยบายแต หลากหลายใน

การป ิบตัิ 

ไม มีการแสดงความเชื่อมโยงกบั
รั ธรรมน ู พรบ การ กึษา 

แนวนโยบายการป ิรูปการ กึษา 
แผนพ ันาการ กึษาแห งชาติ
ให้เ ้ามาสู การสร้างหลกัสตูร

 หลกัสตูร งึไม ได้มุ งเน้นการตอบสนอง
ต อนโยบายแห งชาติเหล านี ้

ไม ได้เตรียมสร้างปร ชากรที่  เผชิ กบั
สภาวการณ์ใน ตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ไม ได้ตอบสนองรั ธรรมน ูในด้าน
แนวนโยบายแห งรั ที่มุ งเน้น

 ปรัช าพอเพียง 

                                 
                    

                               

หมายเหต ุ: หากน าเอกสารช่ือ  สิง่ที่
หลกัสตูรแกนกลาง ต้องตอบสนองต อ
พรบ การ ึกษาแห งชาติ  เ ้าเทียบกบั
ตวัหลกัสตูรแกนกลาง ๒๕๕๑   
พบว าหลกัสตูรแทบ  ไม ตอบสนอง
ต อพรบ 

 

การบงัคบัทกุตวัชีว้ดั
บงัคบัเวลาเรียนอย างล เอียด

ท าให้หลกัสตูรแกนกลาง กลายเป็น
หลกัสตูรสถาน กึษาเสียเอง ไม เหลือ

ช องว างส าหรับการสร้าง
หลกัสตูรสถาน กึษา

 าดการอธิบายหลกัการ แนวทาง แล 
กรอบการ ดัการเรียนรู้ทัง้ในภาพรวม อง
ความเป็นคนแล ในรายกลุ มสาร ที่ชดัเ น
แล ล เอียด เพียงพอที่สถาน กึษา  

น าไปป ิบตัิ

ไม ได้แสดงล าดบัพ ันาการ อง
คณุลกัษณ ต าง  ทีป่ร กอบกนั
เป็นคนไทยทีต้่องการ ในแต ล 

ช วงวยั

ไม ได้แสดงความเช่ือมโยง องคณุลกัษณ 
ต าง  ว าโยงยดึกนัเป็นเอกภาพ  นเป็นคน 

หนึ่ง ึน้มาอย างไร

การก าหนดเป้าหมายการพ ันา
ผู้ เรียนไม ครบถ้วน องความเป็น
คนแล คนไทยที่มีคณุค าใน

 ตวรรษใหม 
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การแก้ปั หาร ย สัน้
โดยปรับปรุงหลกัสตูรแกนกลาง 

พ   ๒๕๕๑

สร้างหลกัสตูรแกนกลาง ใหม 
เม่ือรั ธรรมน ู พรบ ที่เก่ียวกบัการ กึษา แนวนโยบายการป ิรูปการ กึษา

แล แผนพ ันาการ กึษา องชาติชดุป ิรูปได้ร างเสร็ แล้ว

รวมกลุ มโรงเรียนแล สร้างเครือ  ายเรียนรู้
ร วมกนัในการสร้างหลกัสตูรสถาน ึกษา

แล การ ดัการเรียนการสอน

 ดัท าตวัอย างหลกัสตูรสถาน ึกษา
ท่ีหลากหลายแล การ ดัการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลาย ึน้ web
ผ อนปรนการบงัคบัเวลาเรียนให้เหลือ

เพียง  านวนชัว่โมงเรียนรวมทัง้หมดต อปี

เอาตวัชีว้ดัออกมาอยู  ้างนอกหลกัสตูรให้
มีสถานภาพเป็นเอกสารแน น า

ปรับการเ ียนมาตร านการเรียนรู้ให้
เป็น Performance Standard
โดยมีรายล เอียดเป็นช วงชัน้
แล ยกเลิกการบงัคบัตวัชีว้ดั

         
        

 

บางส วนตอบสนองต อส วนท่ี ๒  ซึง่ส วน
ท่ี ๒ มีลกัษณ  ดัแย้งกบัส วนท่ี ๑ 
ท าให้ภายในส วนท่ี ๓ มีลกัษณ 
 ดักนัในตวัเอง

                   
                      

           การปร เมิน เอกสารหลกั าน การเทียบโอน  ล   

           กลุ มสาร  มาตร าน ตวัชีว้ดั เวลาเรียน 
 ล  

               ดัแย้งกบัส วนท่ี ๑
ไม ตอบสนองแล  ดัแย้งกบั   
พ ร บ การ ึกษาแห งชาติ
เป็นอปุสรรคอย างยิ่งต อ
การป ิรูปการ ึกษา

           ปรัช า หลกัการ แนวทาง เป้าหมายหลกั   
      ค อน ้างตอบสนองต อ พ ร บ 
      การ ึกษาแห งชาติ

                 ค อน ้างส งเสริมการป ิรูปการ ึกษา

 

บางส วนตอบสนองต อส วนท่ี ๑  ซึง่ส วนท่ี 
๑ มีลกัษณ  ดัแย้งกบัส วนท่ี ๒  
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ไม ใช  องใหม  ครูเคยรู้ กัมาก อน
เคยมีบางโรงเรียนท าส าเร็ มาก อนแล้ว 

เพรา เป็นสิ่งที่เคยท ามาแล้วในหลกัสตูร ๔๔

รักษา ดุดแีล เสริม ดุอ อน องหลกัสตูร  ๔๔ รักษา ดุด ีองหลกัสตูร  ๕๑
โดยตดั  ผล ้างเคียง  ออกได้

รองรับโรงเรียนที่ยงัไม พร้อม
เปลี่ยนแปลงหลกัสตูรสถาน กึษา

ส งเสริมโรงเรียนที่
พร้อมป ิรูปการเรียนรู้แล พ ันา

หลกัสตูรสถาน กึษา  

                         
                      

                

 การปรับปรุงมาตร าน  ให้เป็นรายช วงชัน้ แล ให้เป็น 
Performance Standard    เป็นการเสริม ดุอ อน องหลกัสตูร  ๔๔  การน าตวัชีว้ดัออกมานอกหลกัสตูรโดยให้เป็นเอกสารแน น า 

  เป็นการตดั  ผล ้างเคียง  องหลกัสตูร  ๕๑ ได้ 

 

 

 

น าเสนอการจัดแบบกลุ่มประสบการณ์ (Experience Approach)  

โดย คุณกนกพร สบายใจ สมาคมสภาเครือข่ายการศึกษาทางเลือกไทย 
 

จากงานวิจัยที่ อจ .ศีลวัตได้กล่าวแล้ว มีความสรุปได้ว่า การจัดการศึกษามาตรา ๑๒ มีหลักการ 

แนวทาง และจุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับกฎหมายการศึกษาของชาต ิสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สามารถสร้างคุณภาพคุณภาพให้กับผู้เรียนได้โดยตรง แต่ต่างกันกับวิธีการข องหลักสูตรแกนกลาง 

คือ Approach หรือ วิธีการ แนวทางส่วนใหญ่ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ ศูนย์การเรียน มี การ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในรูป แบบกลุ่มประสบการณ์  ซึ่งใช้วิถีการด าเนินชีวิต การประกอบ

อาชีพของครอบครัวในบริบทภูมิสังคม นิเวศวัฒนธรรม และ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ไม่ได้ใช้
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ตัวชี้วัดจากมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางเป็นตัวตั้งเนื่องจากตัวชี้ วัดเหล่านั้นจะถูกน าไปออกแบบเป็ น

แบบเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอ นในชั้นเรียนซึ่งเหมาะกับการใช้กับเด็กจ านวนมากที่ต้องเรียนในเวลา

เดียวกัน แต่การศึกษามาตรา ๑๒ จะตอบโจทย์ของการใช้บริบทแวดล้อมของผู้เรียนเป็นฐานการเรียนรู้ มี

กิจกรรมเป็นตัวตั้ง ที่ จะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นองค์รวม และสร้างคุณภาพ การเรียนรู้และการพัฒนา

ชีวิตได้ตรงกว่า ยกตัวอย่างกลุ่มประสบการณ์ ด้านภาษา มีมุมมองว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ใช้

พัฒนาการสื่อสาร  และการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแตก แขนงไปสู่การเรียนรู้ ภาษา

อื่นๆ ได้ การจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มประสบการณ์สามารถสะท้อนการเรียนรู้ได้ครบตามชุดความรู้ในมาตรา ๒๓ 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และครอบคลุม ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรแก นกลางซ่ึงครอบครัวไม่

สนใจเพราะเป็ นความรู้แบบแยกส่วน  การใช้กลุ่มประสบการณ์เป็นตัวตั้ง จะสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อให้เกิดผลคุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพที่เกิ ดขึ้นจริง ตัวคุณภาพ ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ จะเป็นองค์

รวมที่สะท้อนกลับแสดงคุณภาพ หลายมาตรฐานรวมกัน จะเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ไม่ได้ผิดหลักการ และที่

ส าคัญสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ดี 

อธิบายแผนภาพ จากการท างานวิจัยทางสังคม ร่วมกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และ ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ถอดรหัสการเรียนรู้ของ

เด็กบ้านเรียนเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียน  พบว่า การเรียนจากการคาดหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียน รู้รูปแบบต่างๆ จะบีบรัดท าให้ประสิทธิภาพใน

การเรียนรู้ของผู้เรียนลดน้อยลง และไม่เกิดคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น ส่วน การศึกษาบนบริบทของครอบครัว

และชุมชนที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ าวันขั้นพื้นฐาน และ ขั้นสูง การเล่น การ

พักผ่อน และการออกก าลังก ายเพื่อสร้างดุลยภาพของชีวิต การเข้าสังคมในชีวิตจริง และการได้รับการ

พัฒนาการเรียนรู้ตามความสนใจรอบด้าน จะช่วยเติมเต็มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ง

สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ได้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระแต่เกิดองค์ความรู้ไปตามผลการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถ

เชื่อมโยงได้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจและธรรมชาติในการเรียนรู้ได้ของผู้เรียนที่มีศักยภาพที่

แตกต่างกัน 
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ช่วงแลกเปลี่ยน 

o อาจารย์นิยม รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

- พ.ศ. ๒๕๔๔  จากปรางกู่สู่ศรีส ะเกษ เป็นครูผู้น้อย ชวนครูในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงการจัด

การศึกษา ท าหลักสูตร 

- มาตรฐานตัวชี้วัดไม่ใช่ปัญหาเลย / ใช้เวลาในการเรียนรู้ ๗ ชั่วโมง ต่อวัน 

- นักเรียนจะเลือกตามที่อยากเลือก รู้โลก รู้วิธีคิด รู้ชีวิต รู้ตัวตัว ส าหรับครู ความรัก ความเมตตา 

ความสะดวกสบาย เอื้ออาทร โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถจัดได้ 

- วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ นับหน่วยกิตเป็นวิทยาศาสตร์  

- โภชนาศาสตร์ ว่า ด้วยวิทยาศาสตร์การอาหาร ครูคหกรรมสอน นับหน่วยกิตเป็นวิทยาศาสตร์  

- โรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน โรงเรียนมหีน้าที่สร้างนักเรียน 

- ถ้าเราเข้มแข็ง เราแม่น ในเรื่องหลักสูตร สามารถท าได้  

- School Home เขาใช้เวลาว่างเรียนรู้กับตนเองดีกว่าไปเรียนกับครูที่เรียนด้วยแล้วไม่รู้เรื่อง 
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แลกเปลี่ยน  

- กลุ่มประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ตรงกับ มาตรา ๒๓ ในการจัดการเรียนรู้นอกจากแผนแล้ว ยัง

มีการวัดผลประเมินผลซ่ึงส าคัญในการชี้วัดตัวเด็ก เราจะมีวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างไร   

o ประเมินผลตามสภาพจริง มีความแปรเปลี่ยนยืดหยุ่น ต้องวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับแต่

ละเวลา วัน (ซึ่งต้องสร้างตัวชี้วัด ต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้ที่

จัดใหก้ับผู้เรียน) เป็นไปตามมาตรฐาน ๖๔ ตัว ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ 

o เราไม่ได้เอาตัวชี้วัดที่เค้าบังคับ เราต้องสร้างเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดของเราเอง ตัว

กระบวนการเรียนรู้ เป้าหมาย เป็นอย่างไร แล้วสร้างเกณฑ์ขึ้น ซึ่งเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ 

ซึ่งไม่จ าเป็นต้องตรงกับใคร หรือตรงกันทั้งประเทศ เราต้องยืนอยู่บนเป้าหมายหลัก

ร่วมกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน  

o วิชาสาระเพิ่มเติม เป็นโอกาสของสถานศึกษา ในการสร้างหลักสูตร ที่ไม่มีตัวชี้วัดแต่มี

ผลการเรียนรู้  เป็นหลักสูตรที่มีชีวิต จะมีการปรับทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน  

o หลักการ แนวทาง เป้าหมาย ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แต่วิธีการกระบวนการ

สอดคล้องกับผู้เรียน ผลที่เกิดขึ้นแตกต่างกันตามคุณภาพผู้เรียน โดยผลการเรียนรู้ คือ 

คุณภาพผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริง คือตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จริงของผู้เรียน 

o สามารถสร้างหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทผู้เรียนได้มากกว่า  

o สามารถออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

o คุณวีรเดช บ้านเรียนนครสวรรค์ ตั้งข้อสังเกตว่าตัวชี้วัดกับมาตรฐาน ตัวไหนถูกเขียน

ก่อนกัน ตัวชี้วัดคือตัวที่อยากให้เรียน หรือ ไม ่

 

การอธิบาย วิธีการออกแบบการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้รูปแบบ “กลุ่มประสบการณ์” จากภาพตาราง

แสดงการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
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การออกแบบกลุ่มประสบการณ์ จะมีหลักคิด ดังนี ้

๑) การออกแบบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางนั้น สร้างขึ้นมาจากชุดความรู้ในมาตรา 

๒๓ 

๒) การออกแบบกลุ่มประสบการณ์ เราไม่นิยมการไปน าตัวชี้วัดของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาบูรณาการ

แล้วจัดกลุ่มประสบการณ์ เพราะจะไม่เกิดการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิต และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เป็นตัวตั้ง ได้จริง  

๓) เราสามารถออกแบบกลุ่มประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันในวิถี

การด าเนินชีวิตซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการจัดกิจกรรม

ในแต่ละกลุ่มประสบการณ ์ที่ท าให้เราเห็นภาพคุณภาพการเรียนรูท้ี่มุ่งหวัง ครบและครอบคลุม ชุด

ความรู้ในมาตรา ๒๓ 

๔) ครอบครัวและศูนย์การเรียน หรือ โรงเรียน สามารถสร้างหรือ ออกแบบกลุ่มประสบการณ์ จากฐาน

การเรียนรู ้(แนวด้านขวาของตารางเปรียบเทยีบ)  ๓ กลุ่ม ใหญ่ ๆ ซึ่งเกิดจากการสรุปวิเคราะห์ใน
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งานวิจัยย่อยของแผนการศึกษาโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน โดยใช้วิธีพิจารณาแจกแจง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามจุดเน้นของแต่ละแผน/หลักสูตรการศึกษา และออกแบบกลุ่มประสบการณ์ 

แตกออกมาจาก ฐานการเรียนรู้ทั้ง ๓ ฐาน แล้วเขียนคุณภาพการเรียนรูท้ี่มุ่งหวังไปตามลักษณะ

กิจกรรมตามกลุ่มประสบการณ์ โดยตรวจสอบกลับไปใหก้ลุ่มประสบการณ์ทั้งหมด สามารถจัด

กิจกรรมให้ได้ผลการเรียนรูค้รอบคลุมชุดความรู้ตามมาตรา ๒๓ ใน แถวกลาง ของ ตางเปรียบเทียบ 

กิจกรรม workshop ทดลองจัดท ารายละเอียดของการเรียนรู้ตามจุดเน้นเพื่อท าความเข้าใจล าดับการคิด

ในการออกแบบหลักสูตร/แผน รูปแบบกลุ่มประสบการณ ์ ตามแนวทางในแบบฟอร์ม 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบ้านเรียนและศูนย์การเรียน (๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.)  

- คุณรพรรณ บ้านเรียนเอ็มพ์ตี้สเปซ จ.เชียงใหม ่ จัดการเรียนแนวศิลปวัฒนธรรม 

 

- บ้านเรียนไข่แสนสมุทร เชียงใหม่ จัดการศึกษาให้ลูกระดับประถมศึกษา 

 

- บ้านเรียนปิมปา เชียงใหม่ เขียนแผนมัธยมต่อจากจัดการเรียนให้ลูกจบประถมศึกษา ๒ คน  
 

- เตรียมความพร้อมจดบ้านเรียนให้ลูกซ่ึงเป็นเด็กพิเศษ สมาธิสั้น ในปีนี ้ 
 

- เข้าร่วมเวทีครั้งนี้เพื่อ ศึกษาขั้นตอน กระบวนการที่จะ เขียนแผนให้ลูก ป .๒ ซึ่งแผนจะเน้นด้านกีฬา 

เพราะลูกชอบ  

 

- อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จะจัดการศึกษาให้ลูกอาย ุ๓ ขวบกว่า เน้นด้านธรรมชาต ิ

 

- สุประภาดา จัดบ้านเรียน มาแล้ว ๑ ปี ประสบการณ์ท าให้เข้มแข็งข้ึน ตอนนี้ก าลังเขียนแผน และ

วัดผลด้วยตัวเอง การจัดบ้านเรียนเป็นเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่ลูก ได้เห็นพัฒนาการที่

สวยงามของลูก 

 

- กัญญาวี น้องเชียร์ บ้านเรียนฟักทอง จ.พิษณุโลก 

 

- บ้านเรียนฟิลิปโฮมสคูล เรียนรู้เรื่องการปรับแผนตามกลุ่มประสบการณ ์
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- ครูป้อม ศูนย์การเรียน  จ.ชลบุรี เริ่มจากลูกตัวเอง ท ามา ๒ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรเลย 

ตอนนี้เขียนแผนระดับประถม มีกลุ่มพ่อแม่ที่สนใจโฮมสคูลรวมตัวกัน การจัดการเรียน ด้านภาษา 

เริ่มจากการฟังพูดอ่านเขียน เริ่มจากไม่รู้ว่าจะเขียนแผนอย่างไร จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ลูกอย่างไร 

อยากจัด Project Base Learning ให้ลูก เพราะเห็นว่าสนุกกับการเรียนรู้ ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้

ของลูก โดยแบบทดสอบในระบบ เพื่อจะได้อุดรูรั่วได้ถูก  
 

- พี่เดช บ้านเรียน จ.นครสวรรค ์เรียนรู้การติดตามประเมินผล 

 

- จ.บุรีรัมย์  แค่อยากดึงศักยภาพลูกตามที่ลูกชอบหรือ ต้องการ และได้ใช้เวลากับลูกเต็มที่ ครั้งนี้มา

เรียนรู้กระบวนการเพื่อกลับไปท าแผน 

 

- จ.อุทัยธานี จัดการเรียนบ้านเรียนให้ลูก ๓ ปี 

  
- ศูนย์การเรียนบ้านลูกรัก จ.ขอนแก่น เด็กๆ มาจากหลายที่หลายสาเหตุ ที่ผ่านมาเอารายชื่อไปอยู่กับ

หมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ก าลังจะขอยื่นจัดการศึกษากับ เขตพื้นที่การศึกษา จ .ขอนแก่น / มีความ

คาดหวังจากผู้ปกครอง เราจะท าการศึกษาอย่างไรให้มีคุณค่าและศักดิ์ศรี ไม่อยากท าบนพื้นฐานของ

ความไม่พร้อม ๘ ปีที่ผ่านมาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหลากหลาย /สนับสนุนเด็กจาก

ความพร้อม ความชอบของเด็ก กระบวนการแรกคือเยียวยา ใช้เวลาให้เกิดความสุขก่อน 

 

- จ.แพร่ จัดการเรียนให้ลูกแฝด ตั้งแต่อายุ ๔ ขวบถึงปัจจุบัน ศึกษาหลักสูตรออนไลน์ของอเมริกา ๕ 

วิชา และสอนในวิชาที่เราพอจะสอนได้ เช่น ภาษาไทย พุทธศาสนา รักษาอาการสมาธิสั้นของลูก

ด้วยใจและเวลา การให้ลูก เรียนออนไลน์ จะเริ่ม จากสิ่งที่ลูกสนใจ จะเห็นว่าลูก  ๒ คน ชอบไม่

เหมือนกัน น าข้อมูลมาเขียนหลักสูตร  เน้นให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ รู้ความต้องการ ความชอบของ

ตัวเอง สิ่งส าคัญคือกระบวนการที่ให้ลูกรู้ตัวเองมากกว่าสาระวิชาต่างๆ / กลุ่ม เครือข่ายมีประโยชน์

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ 
 

- ครูสิงหา โรงเรียน สาธิตชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่าฯ มศว.ประสานมิตร อ .แม่แจ่ม จ .เชียงใหม่ เด็ก

ผู้เรียน มีหลากหลายชนเผ่า การเรียนเน้นการพัฒนา ทักษะชีวิต อาชีพ วิชาการ  เป็นโรงเรียน

พึ่งตนเอง และมีทักษะวิชาชีพที่เด็กสนใจ  
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- ครูใหม่ วัด พระบาทดอยผาส้ม เด็กมีหลายชนเผ่า เรียนจากปัญหาชุมชน ไปสู่โครงการของตัวเอง 

เพื่อจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีภารกิจร่วมกันและช่วยเหลือประสานงานกัน จากโจทย์ใน

ชีวิตจริง มีการน าเสนอทุกๆ สิ้นเดือน และทุกสิ้นปีต้องมาสรุปภาพรวมว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง / ครู 

คลัง ช่าง หมอ  
 

- จ.สตูล จัดการศึกษาบ้านเรียนให้ลูก ๑๒ ปี ลูก ๔ คน ลูกได้เรียนรู้แบบมีความสุข พ่อเรียนรู้พร้อม

กับลูก มีความสุขที่ได้เรียนรู้กับปัญหาและได้ใช้ชีวิตร่วมกับลูก ปัจจุบันลูกตั้งชมรมข่ีม้าเกิดจากการ

พัฒนาจากสิ่งที่เค้ารัก ชอบ  
 

- จ.สตูล ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรีย นมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบันยังไม่ได้ เด็กจ านวน ๑๒ คน 

เน่ืองจากผู้ปกครองยังไม่มั่นใจ ซึ่งได้สอบถามไปยังเขตพื้นที่การศึกษาตลอด แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

ใดๆ ในการขอจัดตั้ง  

บทสรุปจากวงประชุมกลุ่มย่อยภายหลังเวลาในก าหนดการ 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า จุดร่วมในการมารวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อเรียนรูก้ัน ดังนี้คือ 

๑. การขออนุญาตจดทะเบียนบ้านเรียน และการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่งจะต้องหากลวิธทีี่

หนุนเสริมกันและกัน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน กับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา  

๒. กรณีเจ้าหน้าที ่ที่มาประเมินการเรียนรู้ / จะต้องยืนยันสิทธิของเด็กผู้เรียน / และกระบวนการมีส่วน

ร่วม  

๓. โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน โอกาสที่จะเอื้อการเรียนรู้ต่อเด็กผู้เรียน ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (เปลี่ยน

ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู)้ จะมีแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันได้อย่างไร 

ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ช่วยกันน าเสนอความเห็น ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

การศึกษาทางเลือก ด้วยการจัดท าแผนการศึกษาในรูปแบบ กลุ่มประสบการณ์ ดังนี้ คือ  

- เครือข่ายที่เชื่อมร้อย เสริมพลัง เอื้อให้เกิดโอกาสในพื้นที ่

- สื่อสารเรื่องราวการเรียนรู้ของเด็กบ้านเรียนในกลุ่มเครือข่าย   

- ให้เกิดกลุ่มเพื่อน หน่วยสนับสนุน สังกัดเด็กบ้านเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนสื่อสารกัน เป็นพลังใน

การสื่อสารกับเขตพื้นที่การศึกษา  
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- การจัดท าคู่มือประชาชน ควรจะเพิ่มเติมภาษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษาไทยด้วย เช่น 

ภาษาถิ่นในแต่ละพื้นที่  

ปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑๘.๐๐ น. 

 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 ทบทวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การขอจดทะเบียน / การจัดตั้งศูนย์การเรียน กระบวนการจัดการศึกษา และการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งด าเนินการร่วมกับ สนง .เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ที่เมื่อมีข้อจ ากัดใน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กผู้เรียน ได้เกิดประสบการณ์ ในการยืนยันสิทธิของ
เด็กผู้เรียน กับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และการร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ  
 

 นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญในการจัดท าแผนการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเอื้อให้

เกิดโอกาสในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลุ่มประสบการณ์ รวมถึงการทดลองฝึกท าแผนฯ และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ในกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียนและศูนย์การเรียน อันก่อให้เกิดข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนงาน

การศึกษาทางเลือกร่วมกัน คือ 

๑. การจัดตั้งองค์กรการศึกษาทางเลือก มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ร่างข้อเสนอเพื่อจัดตั้งส านักการศึกษาทางเลือก  /เป็นองค์กรนอก สพฐ . และอยู่นอก

กระทรวงศึกษาธิการ 

 จัดตั้งองค์กรสาธารณะประโยชน์ “สถาบันองค์กรเครือข่ายการศึกษาทางเลือกตามมาตรา 

๑๒”  

๒. การเชื่อมร้อยการหนุนในลักษณะเครือข่าย  

 นัดพบเพื่อช่วยเหลือกัน  

 การเตรียมเอกสารขอจดทะเบียนบ้านเรียน และศูนย์การเรียน  

 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 หลักสูตรของบ้านเรียน /ศูนย์การเรียน 
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 การพัฒนาศักยภาพเด็กผู้เรียน และผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 การท ากิจกรรมและการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 สร้างแนวทางในการประเมินร่วมกัน  / ยืนยันกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผล 

 Social Media / Group Line 

 การติดตามสนับสนุนเครือข่ายบ้านเรียน/ศูนย์การเรียน 

 พรบ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ            พ .ศ. 

๒๕๕๘ ซึ่งมีแนวทางในการเสนอต่อ เลขาธิการ กพฐ . ให้มีการท าWorkshop เพื่อ

จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือก โดย

ต้องเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม  

 สิทธิประโยชน์ของเด็กผู้เรียน (บ้านเรียนและศูนย์การเรียน) 

 การพัฒนาศักยภาพผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ , การจัดสรรทรัพยากรทางการ

ศึกษา , กระบวนการท าวิจัยร่วมกัน , เงินอุดหนุนรายบุคคล , การมีบัตร

นักเรียน, การเรียน รด., อื่นๆ 

 การเข้ามีส่วนร่วมในสภาพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 
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แผนภาพสรุปการแลกเปลี่ยนพูดคุยของวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

และเพิ่มเติมร่วมกัน ในเช้าวันที่ ๓ เมษายน โดย คุณนิติศักดิ์ โตนิต ิ
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เติมเต็มการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายการศึกษาทางเลือกร่วมกับสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา โดย คุณกนกพร สบายใจ 
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ภาพของการปฏิรูปการศึกษา และ การขับเคลื่อนการศึกษาภาคประชาสังคมตั้งแต่ครรภ์มารดา ถึง เชิงตะกอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการเกิดหน่วยงานใหม่ในการท างานร่วมกัน ของ องค์กรจัดการศึกษาของภาคประชาสังคม 
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แลกเปลี่ยน / ค าถาม 

- การท างานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสัปดาห์แรกของมิถุนายน ส านักงานจะส่งรายชื่อไปที่

สพฐ. ดังนั้นบ้านเรียน ควรยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาภายในเดือนเมษายน เพื่อให้การอนุญาต

ด าเนินการแล้วเสร้จภายใน ๓๐วันตามกฎหมายก าหนด ให้ทันต่อการที่ส านักงานจะส่งชื่อผู้เรียนได้รับ

สิทธิเงินอุดหนุนของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ส่วนศูนย์การเรียนอยู่ระหว่างการติดตามการ

อนุมัติเงินอุดหนุน  

- เติมค าว่าตลอดชีวิต ในการขอจัดการศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร  

ตอบ มีความเป็นไปได้ โดยสามารถอธิบายแนวทางหลักคิด ปรัชญาและวิธีคิด กระบวนการคิด 

กระบวนการท างาน บทบาทกลไกการท างาน ให้สอดคล้องกันกับการออกแบบหลักสูตร/แผนการ

ศึกษา  

- ตอ้งการยื่นขอจัดตัง้ศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษาก่อน ได้จัดท าเอกสารแล้ว แตจ่ะขอคนช่วยดู

ความถูกต้อง เรียบร้อยของเอกสารให้มีความพร้อมในการยื่นขออนุญาต 

o ขอให้ทุกที่ที่ขอจัดตั้ง ส่งเอกสารเข้ามา  

o สัปดาห์ที่ ๑ (เมษายน ๒๕๕๘)  

จัดท าแผน / ปรับแผน ช่วยกันตรวจสอบดูความถูกต้องของแผนการจัดการศึกษาฯ 

o สัปดาห์ที่ ๒ (เมษายน ๒๕๕๘) ยื่นขอจดทะเบียน และยื่นขอจัดตั้งศูนย์การเรียน 

o สัปดาห์ที่ ๓ (เมษายน ๒๕๕๘) ท าหนังสือติดตามความคืบหน้าในการขอ 

o แจ้งการด าเนินงานให้ส่วนกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูล และเข้าหารือกับ ดร.กมล รอดคล้าย ใน

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

- พัฒนาบุคลากร ที่จะจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆ ที่อยากจะพัฒนาตัวเอง ขณะนี้เราเกิดหลายที่แต่ละที่มี

จุดเด่นที่แตกต่างกัน ส่วนกลางจะเชื่อมโยงอย่างไรให้เกิดการพัฒนาบุคลากร  

- ในกรณี  ศูนย์การเรียน ขอยื่นมา ๒ ปี แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งแต่ละครั้ งที่เข้าไปสอบถามความ

คืบหน้า ค าตอบที่ได้คือ ก าลังด าเนินการ จะมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร  

o สามารถท าหนังสือร้องเรียน /ท างานร่วมกับเครอืข่ายการศึกษาทางเลือก / สิทธิฯ  

o ถ้าระดับนโยบายมีความเข้าใจ การท างานร่วมกันจะคืบหน้าไปได้ด้วยดี สิ่งที่เครือข่ายควรจะ

ท าคือ ท าคู่มือแนวทางและกระบวนการแนวทางการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก โดย สพฐ . 



สรุปเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงพลังชุมชน หนุนพลังเด็ก 

๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแซฟไฟร์๑๑๑ อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร หน้า 26 

 

ให้มีการรับรู้ เข้าใจในทุกๆ ระดับ (เป็นการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายการศึกษา

ทางเลือกกับ สพฐ.) ส่งไปยังกลไกเขตพื้นที่การศึกษา 

o อาศัยกลไก พ.ร.บ. ที่จะบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

 

สรุปปิดวงด้วยการฟังบทเพลงและร่วมกัน  ถ่ายทอดความรู้สึกจากใจเป็นค าส าคัญ  ๓ ค า ซึ่งจะ

เป็นปฏิญญาในการท างานการจัดท าหลักสูตรการศึกษา “ดึงพลังชุมชน หนุนพลังเด็ก ” ด้วยเสียงจาก

หัวใจ ดังนี้ คือ          

 “ ไปด้วยกัน  สู้เพื่อเด็ก  ไม่ทิ้งกัน  พูดคุยกัน  สู้ เพื่อโลก  ท าทันที  เพื่อเด็กไทย  แชร์จะโหลด                        

พร้อมจะ โหลด   ศรัทธาเธอ   มนุษย์ ยิ่งใหญ่   ช่วยกันเปลี่ยน   รวม- พ-ลัง   ปัญหา- สร้าง- ปัญญา                       

ไอ-เลิฟ-ยู ”  
 

วิทยากรรับเชิญ 

๑) คุณคมสรรค์ เมธีกุล 

๒) อาจารย์ศีลวัต ศุษิลวรณ ์

๓) อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล 

วิทยากรกระบวนการเครือข่ายการศึกษาทางเลือก 

๑) คุณกนกพร สบายใจ 

๒) คุณเสริมศิริ มั่นตะพงษ ์

๓) คุณนิติศักดิ์ โตนิต ิ

วิทยากรเครือข่ายการศึกษา มาตรา ๑๒ (ครอบครัวบ้านเรียน และ ศูนย์การเรียน) 

๑) คุณอ าหรน หลังนุ้ย 

๒) คุณสุชาดา บัวพันธ ์

๓) คุณบุษราภรณ์ เจริญเกียรต ิ

๔) คุณสุนิสา เปาะหมอ 

๕) คุณจิราพัชร์ จันทร์แก้ว 

๖) คุรเกศสุดา โตนิติ  

ฝ่ายการเงิน 

๑) นางสาวมะลิวรรณ มาผาบ  ๒) นางสาวสุพรรษา จรรยา 


