
 รายงานการประชุมพิจารณาหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
“บ้านเรียนฟาร์มรัก” 

 

ครั้งที่  1 / 2565 
 

วันที ่ 28  มีนาคม  2565 
 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายอรัญ  เทือกขันตี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุภาพ      จัดละ   กรรมการ 
3. นางวาสนา  คงม่ัน   กรรมการ 
4. นางสาวนิภา        สุขพิทักษ์  กรรมการ 
5. นางกมลวรรธน์    มนต์ประสิทธิ์  กรรมการ 
6. นางสาวเบญจมาศ   นุ่มวัฒนะ  กรรมการ  
7. นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูเลิศ  กรรมการ 
8. นางสาวชนากานต์   วิหค     กรรมการ 
9. นางสาวจิรภา ศรีนวล   กรรมการ 
10. นางสาวกอบแก้ว มะหะหมัด  กรรมการ 
11. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางไข่มุก  มีแสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวพันวนา พัฒนะอุดมสินค้า  ติดราชการ 
2. นางชลณา  ม่วงหวาน  ติดราชการ 
3. นางสาวสุวิมล ภูริเกรีฤกษ์  ติดราชการ 

เริ่มประชุม    เวลา  09.00 น. 

  นายอรัญ  เทือกขันตี  ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายอรัญ  เทือกขันตี  ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีผู้ขอ
จัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้บุตรในปกครอง จำนวน 2 ครอบครัว  

1.) บ้านเรียนวิวเทควันโด  
- จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (อ.1-3) ผู้เรียน 1 ราย 
- จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ผู้เรียน 2 ราย 

2.) บ้านเรียนลายเส้นเล่นเป็นเรียน 
- จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (อ.1-3) ผู้เรียน 1 ราย 

ที่ประชุม   รับทราบ 



  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
         -  ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  นางสาวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเละเลขานุการ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

     ด้วย นางสาวกอบแก้ว  มะหะหมัด (ผู้จัดการศึกษา) อาศัยอยู่บ้ านเลขที่  44 หมู่  4        
ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบอาชีพ แม่บ้าน ได้มีความ
ประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้แก่บุตรในปกครอง คือ เด็กชายอิคลาศ 
มะหะหมัด ในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1  – 3) และ เด็กหญิงซีรีน มะหะหมัด ในระดับประถมศึกษา              
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
โดยครอบครัว “บ้านเรียนฟาร์มรัก” ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    
ที่ 111/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 มีหน้าที่พิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว “บ้านเรียน
ฟาร์มรัก” ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาตต่อไป     
ที่ประชุม   รับทราบ 
  ๒. แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เป็นการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย       
เป็นการศึกษาทางเลือกเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ   
ซึ่งมีเหตุผลมาจากพ้ืนฐานของบุคคลตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษา และการเรียนรู้ หรือด้านอ่ืน ๆ       
การจัดการศึกษามีความแตกต่างของผู้เรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความต้องการและความจำเป็น 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ โดยนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปปรับใช้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑       
ซึ่งได้กำหนดแนวทางข้ันตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ตามแผนภูมิ   
ที่ประชุม   รับทราบ 
  ๓. การดำเนินการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
  นางสาวกอบแก้ว  มะหะหมัด (ผู้จัดการศึกษา) ได้จัดส่งหลักสูตรการศึกษา และแผนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนฟาร์มรัก” ในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) และระดับ   
ประถมศึกษา (ป.4-ป.6) มายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือขออนุญาต    
จัดการศึกษาโดยครอบครัว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา      
แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนฟาร์มรัก” เพ่ือดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันกับครอบครัวที่มีความพร้อม ความสนใจ และตัดสินใจที่จะจัดการศึกษา และได้ประสานให้ผู้จัดการ
ศึกษาเข้ามาร่วมพูดคุย ประชุม ปรึกษา หารือ กับคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ในเรื่องของ
การจัดทำแผนการจัดการศึกษา ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์  ซึ่งได้ข้อสรุป และแจ้งให้ผู้จัดการศึกษา         
จัดส่งหลักสูตรการจัดการศึกษาและแผนการจัดการศึกษา มายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา



  

กาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือร่วมประชุมพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใช้ประกอบในการนำส่งเรื่องเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 พิจารณาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนฟาร์มรัก” 
ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ปีท่ี 1 – 3) 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ   

  4.2  พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนฟาร์มรัก” 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ และให้ดำเนินการเพ่ิมเติมข้อความ ดังนี้ 
  หน้า 4 ตารางแสดงการจัดกลุ่มกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ โดยให้เพ่ิมเติมกิจกรรม         
ทีเ่สริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เช่น เกมส์การศึกษา สื่อสร้างสรรค์  

  4.3  พิจารณาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนฟาร์มรัก” 
ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ดังนี้  
  หน้า 44 บรรทัดที่ 22 , 24 จากเดิม สำนักงาน แก้ไขเพ่ิมเติม เป็น สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเพ่ิมเติมข้อความการตัดสินผลการเรียน 
  หน้า 45 บรรทัดที่ 10 แก้ไขข้อความ “ศิลปะดนตรีและนาฎศิลป์” เป็น “ศิลปะ” 
  หน้า 46 บรรทัดที่ 1  แก้ไขข้อความ “ระดับผลการเรียน” เป็น “การให้ระดับผลการเรียน” 
และเพ่ิมเติม การเลื่อนชั้น และ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  เพ่ิมเติม รายละเอียดการใช้กิจกรรมหรือทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่ม
ประสบการณ ์

  4.4 พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนฟาร์มรัก” 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และให้ดำเนินการเพ่ิมเติมข้อความ ดังนี้ 
  หน้า 10 ตารางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เพ่ิมเติม  การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวัน          
ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับชั่วโมงเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ ให้เพ่ิมเติมในกลุ่มสาระภาษาไทย 
  หน้า 13 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ “ตามแผนการจัดการศึกษาของผู้เรียน” เป็น “ตาม
เกณฑ์ท่ีบ้านเรียนกำหนด” 
  บรรทัดที่ 23 แก้ไขข้อความ “ผู้เรียนประเมิน” เป็น “ผู้เรียนมีผลการประเมิน” 
   

 
 
 
 



  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
  นางสาวสุภาพ  จัดละ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล แจ้งว่า ทางกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล ได้จัดทำแนวทางกรอบการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือใช้เป็น
แนวปฏิบัติให้กับผู้ขอจัดการศึกษาที่ประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวต่อไป และแจ้งให้
ผู้จัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ 

 

เลิกประชุม    เวลา  11.00 น. 

                                                                   
         ………..……………………………….  ผู้จดรายงานการประชุม 
                        (นางไข่มุก    มีแสง) 
                           นักวชิาการศึกษาชำนาญการ 

                                                                    
      .............................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางสาวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม) 
      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 


