ตอนที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ท รงมี พ ระราชด ารั ส ในเรื่ อ งการศึ ก ษาว่ า
การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียน
การสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชดาริให้มีการนาองค์ ๔ แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม
และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของนักปราชญ์ และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงมีพระราชดาริให้นาทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียน
ภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า ครูต้องใช้ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบาย
การลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงนามาสู่การปฏิบัติโดยกาหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย ๒ โมงครึ่ง
หรือเวลา ๑๔.๓๐ น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็น
ช่วงบ่าย ๔ โมง หรือเวลา ๑๖.๐๐ น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับ
บ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควร
เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็น
ทีม และที่สาคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุก
คนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้อง
เดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทาร่วมกันหลายระดับชั้ นได้ เพื่อให้เด็กๆ
รู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมี ปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจาลองสภาพจริงใน
สังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปญ
ั หาให้กับเด็กไทยต่อไป
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้นาด้านการศึกษาของโลก ที่
เห็ น พ้อ งกัน กั บ แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่ องของจิต ส านึก ต่อโลก ความรู้พื้ นฐานการประกอบ
สัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทางาน ทักษะ
ชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ ) โลกกาลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้
และทักษะในการรับมือกับ ความเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความสาเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
นอกจากนั้ น จากผลการสั งเคราะห์ เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับหลั กสู ตร และผลการใช้ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ พบว่า
- ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด ทั้ ง ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ผลการสอบ PISA ทั้ง ๆ ที่โ รงเรียนใช้เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นเวลา
๗ หรือ ๘ ชั่วโมงต่อวัน

๒
- เด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- เด็กนักเรียนมีภาระงาน การบ้านมากเกินไป หรือต้องนาการบ้านไปทาที่บ้าน
- เด็กเครียด และต้องเรียนพิเศษมาก
จากที่กล่าวข้างต้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ได้น้อมนาพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากขึน้ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
๑. เพื่อขับเคลื่อนการนาหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล
๓. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล
๔. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้
๕. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ควำมหมำย
เพื่อให้การนานโยบาย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนตรงกันจึงกาหนด
ความหมายของคาสาคัญ ไว้ดังนี้
๑. ลดเวลำเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ ให้น้อยลง
๒. เพิ่มเวลำรู้ หมายถึง การเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง
คิดวิเคราะห์ ทางานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น
๓. กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน หมายถึง การจัดสัดส่วนเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ให้น้อยลง และเพิ่มเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง และ
สร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ รับการพัฒนาตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
ได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ความมีน้าใจ การทางานเป็นทีม และมีความสุขในการเรียนรู้
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แนวคิดกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
“ลดเวลำเรี ยน เพิ่มเวลำรู้ ” อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเพราะ
โรงเรียนหลายแห่งดาเนินการอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
นักเรียน ผู้ปกครอง มีความกังวล สงสัยว่าทาไมต้องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในประเด็นนี้ถ้าเราพิจารณา
แล้วจะพบว่า ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากมีแหล่งเรียนรู้สื่อ
และเทคโนโลยี เช่น Internet, Computer, Tablet หรือ Smart Phone และอื่น ๆ อีกมากมายที่
นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ดังกล่าวไม่จาเป็นต้องจากัดเฉพาะในห้องเรียน
ตามเวลาที่ ค รู กาหนด นั ก เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ทุ ก แห่ ง ทุ ก เวลาทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น
ตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนต้องเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีการที่ หลากหลาย อาทิเช่น การจัด
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Base
Learning) เรี ย นรู้ จ ากกิจ กรรมการปฏิบั ติจริง จากประสบการณ์ตรง ใช้ คาถามเพื่อ กระตุ้น ให้ ผู้ เรียน
คิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการจัด
กิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อานวยความสะดวก
เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสาเร็จ และนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม
หรือจากกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด ดังนี้
๑. กิจกรรมเป็นทางเลือก สนองตอบความสนใจความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๒. เรียนรู้หลักการ สร้างความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม (Process and Content)
๓. ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น อิสระ และปลอดภัย
๔. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้คาปรึกษาชี้แนะ (Coach & Mentor)
๕. ครูผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง วิเคราะห์
คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียน มากกว่าการประเมินนักเรียนจากการสอบเท่านั้น
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ทฤษฎีการเรีย นรู้ที่ส นับ สนุน แนวคิด การลดเวลาเรีย น เพิ่มเวลารู้ คือ ทฤษฎีค อนสตรัคติวิสต์
(Constructivist) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ให้ความสาคัญกับตัวผู้เรียน เชื่ อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ได้ด้ว ย
ตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น
กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist)
๑. นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และนักเรียนแต่ละคนสร้างความรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
รวมทั้งอาจแตกต่างกับแนวทางของผู้สอน
๒. ประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการสร้างความรู้ใหม่และนักเรียนแต่ละ
คน มีความรู้และประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน
๓. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีประสบการณ์ตรง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ของผู้เรียนมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ใหม่
๔. ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ตั้งคาถามที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้นสนับสนุนให้
นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุก ๆ ด้าน
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สมมติฐำนของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist)
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีสมมติฐานเกี่ยวกับการสร้างความรู้ของนักเรียน ดังนี้
๑. มนุษย์สร้างความรู้ผ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทาให้พวกเขา
สร้างประสบการณ์ในการแก้ปัญหา โดยมีแผนภาพโมเดลการเพิ่มพลังการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการอธิบาย
ความอยากรู้อยากเห็นการมีปฏิสัมพันธ์ ความขัดแย้ง การไตร่ตรอง การจัดโครงสร้างใหม่ การสร้างพลังกับ
เพื่อนทางปัญญาการเรียนรู้ ดังนี้
๑.๑ ความอยากรู้อยากเห็นและความขัดแย้งเป็นกลไกสาคัญในการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน
๑.๒ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา
๑.๓ ความขัดแย้งทางปัญญานามาซึ่งการไตร่ตรอง
๑.๔ การไตร่ตรองกระตุ้นให้เกิดการจัดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา
๑.๕ จากข้อที่กล่าวข้างต้นเกิดเป็นวงจร โดยประสบการณ์ของนักเรียนมีผลต่อการเกิดของ
วงจรและวงจรนี้เองที่ทาให้นักเรียนสามารถสร้างพลังการเรียนรู้ให้กับตนเอง
๒. การสร้ างความรู้ ของนักเรี ยนแต่ละคนแตกต่างกันและต่างจากที่ผู้ สอนคาดหวังผู้ ส อนต้อง
ยอมรับและจัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผู้เรียนคิด
๓. องค์ประกอบสาคัญในการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้
๓.๑ การรวบรวมสิ่งที่นักเรียนสร้างขึ้นให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง
๓.๒ การสร้างแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยที่สาคัญในการสร้างความรู้
๓.๓ การวิเคราะห์ความคิดของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอน
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ครูผู้สอนต้องใช้เวลาสอนเนื้อหาสาระให้
น้อยลง แต่จัดเวลาส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเองมากขึ้น ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้ นักเรียน
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งบทบาทการสอนของครูผู้สอนแม้จะน้อยลง แต่บทบาทที่เพิ่มมากขึ้น
ของครูผู้สอน คือ ต้องมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ
เตรียมคาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักกำรของกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา
การทางานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้าใจต่อกัน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่
2.1 ด้านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู้วิชาการที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตการศึกษา และ
การเรียนรู้
2.2 ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสั ตย์ต่อตนเองและผู้ อื่น
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสานึกที่ดีต่อส่วนรวม
2.3 ด้านหัตถศึกษา คือ ความรู้และทักษะในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
ต่องาน และเห็นคุณค่าของการทางาน
2.4 ด้านพลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกกาลังกายให้
เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย
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3. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส นองตอบความสนใจ ความถนั ด และความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
ทุกคน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพิ่ ม โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข
5. จัดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ อย่ างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้ เรียน ใช้ชุมชน
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้
6. จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ยนได้ ว างแผน คิดวิ เคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้
นาเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
7. จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่ว มมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
8. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการทางาน
ที่ทุกคนในทีมเน้นความเป็นระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่ากาลังทาอะไร จะทาให้ดีขึ้นอย่างไร
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ซึ่ ง กั น และกั น มี ก ารช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล มี ค วามสามั ค คี มี น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
มีความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
9. จัดกิจกรรมเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic
Assessment) โดยใช้ เทคนิ ค วิธีก ารประเมิน สภาพจริ งที่ ห ลากหลาย ที่ใ ห้ ความส าคัญ กับ การประเมิ น
การปฏิบัติ (Performance Assessment)
บทบำทครูในกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ครู ผู้ ส อน ต้องลดบทบาทจากเดิมที่คอยสอนเนื้อหา สาระ ใช้เวลาในชั้นเรียนมาก สั่ งการให้
นั ก เรี ย นได้ ทาตามที่ ครู กาหนด มาเป็ น ผู้ ที่ คอยอานวยความสะดวก ลดเวลาเรี ยนเนื้ อ หาในชั้ น เรี ย น
ให้น้อยลง และส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มเพื่อนมากขึ้น เพิ่มเวลารู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ครูจัดให้ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามความถนัด
ความสนใจและความต้องการของนักเรียน ซึ่งมีประเด็นสาคัญที่ครูผู้สอนต้องคานึงถึงในการจัดการเรียนรู้
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ดังนี้
๑. ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ด้ว ยตัวเอง โดยเชื่อมโยง
ความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นครูจึงควรนาแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการ
๒. ครูผู้สอนต้องตระหนักว่าในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนนั้น ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนรู้ และมีกาลังในการเรียนรู้ ไม่ใช่เน้นแต่เพียงเนื้อหา ความรู้ที่จะสอนเท่านั้น
๓. ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะนา สร้างบรรยากาศและจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนจากคาบอกของผู้สอน
๔. ครูต้องจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู และครูภายในสถานศึกษา
เดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน
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๕. ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครู
และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะสาคัญ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ครูออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว
๗. ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ และแนวคิดที่สาคัญ มากกว่า
การท่องจาได้
๘. ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีทัศนคติที่ดี และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง มากกว่าที่จะนาความรู้ไปใช้ในการสอบเท่านั้น
๙. ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาและเข้าใจการเชื่อมโยงกันของเนื้อหา
มากกว่าที่จะสอนเนื้อหาแยกกันเป็นเรื่องๆ
๑๐. เน้นที่กระบวนการของการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการเน้นไปที่ผลการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว
๑๑. ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการใช้คาถามกระตุ้น มากกว่าการให้นักเรียน
ปฏิบัติตามคาสั่งเท่านั้น
๑๒. ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างทั่วถึง
๑๓. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
๑๔. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกทา และฝึกปรับปรุงตนเอง
๑๕. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนด้อย
ของผู้เรียน
๑๖. ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณ์กับชีวิตจริงเพื่อฝึกการคิด
การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้
๑๗. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการที่นักเรียนเรียนรู้
จากการทาแบบฝึกหัดและท่องจา
๑๘. คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ทั้งในด้านความเหมาะสมกับนักเรียน
มากกว่าการใช้วิธีสอนแบบเดียวกันกับนักเรียนทั้งหมดทุกคน
๑๙. ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง ในการวิเคราะห์
คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียนมากกว่าการประเมินนักเรียนจากการสอบเท่านั้น

๗
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
สถำนศึกษำ

ส่งเสริม สนับสนุน
 พัฒนาบุคลากร
 จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากร
 ดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
 ส่งเสริมสนับสนุนทาง
วิชาการ

การดาเนินการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ควบคุมคุณภาพ

จัดทาโครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดทาตารางเรียน

 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 วิจัย/ประเมินผลและพัฒนา
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”

จัดทา/คัดเลือกกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
วิจัย/ ติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม

แผนภูมิแนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา
แนวทางการกาหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สถานศึกษาพิจารณาเลือกแนวทาง
การกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้
แนวทำงที่ 1
 โรงเรียนจัดกิจกรรม
หลากหลายให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัด ความสนใจ
รายบุคคล/รายกลุ่ม

แนวทำงที่ 2
 โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนรายบุคคล / รายกลุ่ม
เสนอกิจกรรม ครูเป็นที่ปรึกษา
พิจารณาดูแล ช่วยเหลือ

แนวทำงที่ 3
 โรงเรียนที่จัดการศึกษา
หลายระดับใช้แนวทางที่ 1
ร่วมกับแนวทางที่ 2
ที่สอดคล้องกับสภาพและ
บริบทของโรงเรียน ชุมชน

๘
การบริหารจั ดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” มีแนวทาง
ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจในการนานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติ
แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ปรับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและจัดทาตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แต่ละช่วงชั้น
3. เลือกกาหนดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย และวุฒิภาวะของผู้เรียน
4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
6. กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
7. ใช้การนิเทศภายใน การเสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR)
เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
และเป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนา “กระบวนการบริหารจัดการเวลาเรียน” อย่างเป็นระบบ

๙

ตอนที่ ๒
กำรขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” สู่กำรปฏิบัติ
กำรขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น มีหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลายหน่วยงาน ในการดาเนินการต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน
มีสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับสานักต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาทของหน่วยงานและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. กระทรวงศึกษำธิกำร
๑.๑ ประกาศนโยบาย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
๑.๒ มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑.๔ กากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
๒. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
๒.๑ จัดทาคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และชุดเอกสาร
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและ
ระดับชั้นเรียน
๒.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ คัดเลือกโรงเรียนนาร่อง ร้อยละ ๑๐ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ และดาเนินการทุกโรงเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๒.๕ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผลงานที่ประสบผลสาเร็จ
๒.๖ สรุปและรายงานผล
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพป. / สพม.)
๓.๑ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การนานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ ” สู่ ก ารปฏิบัติ ระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจน
๓.๒ ศึกษาคู่มือการบริหารการจัดเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” และชุดเอกสาร
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประกอบการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ ประชุมชี้แจง โรงเรียน / ผู้เกี่ยวข้อง
๓.๔ นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการทานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๓.๕ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๖ สรุปและรายงานผล

๑๐
๔. สถำนศึกษำ
สถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติที่สาคัญ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรี ยน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
และชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๔.๒ กาหนดตัวชี้วัดภาพความสาเร็จ ของการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน อย่างชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน
๔.๓ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดาเนินงานแก่ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษา
๔.๔ จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
๔.๕ วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้นเรียน
ความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ
๔.๖ ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามแนวทางการ
บริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ โดยแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
มีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างในเอกสารคู่มือ การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” และ
ในชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประกอบการดาเนินงาน
๔.๗ ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย สนองความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากกิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการอยู่ และหรือเลือกจากกิจกรรม
ในชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หรือจากสื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
๔.๘ ดาเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนที่กาหนด
๔.๙ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
๔.๑๐ ประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) นาผลไปใช้ใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔.๑๑ สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
บทบำทของผู้เกี่ยวข้องในระดับสถำนศึกษำ
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑.๑ เป็นผู้นาการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับโรงเรียน และการบริหาร
จัดการเวลาเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๑.๒ อานวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
๑.๓ ประสานและแสวงหาความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน แหล่ ง เรี ย นรู้ น อกสถานศึ ก ษาแล ะ
ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาร่วมในการบริหารจัดการเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”
๑.๔ นิเทศ กากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑.๕ จัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
๑.๖ นาผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) และผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน

๑๑
๒. ครูผู้สอน
๒.๑ วิเคราะห์ผู้เรีย นเป็น รายบุคคล และจัดทาฐานข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ
ความถนัดและความต้องการ จาแนกเป็นระดับชั้นเรียน และเป็นรายบุคคล
๒.๒ ออกแบบกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักการและ
แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๒.๓ จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจ
นั ก เรี ย นให้ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู้ จั ด การเรี ย นโดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ จั ด การเรี ย นรู้
แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
2.4 ร่วมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ และนาผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๒.5 ประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
๒.6 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒.7 รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน
๓. ผู้เรียน
๓.๑ สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางเรียน และวิธีการเรียนรู้ที่กาหนดอย่างกระตือรือร้น
และสนองตอบต่อกิจกรรมเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง
๓.๒ สารวจความสนใจ ความต้องการ และศักยภาพของตนเองเพื่อวางแผนการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
๓.๓ ค้นหาความถนัด ความต้องการของตนเอง
๓.๔ ฝึกฝน พัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง
๓.๕ ประเมินและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๖ ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
๓.๗ ร่วมนาเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ
๔. ผู้ปกครอง
๔.๑ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ผู้ เรี ยนในการปฏิบั ติกิจกรรม “ลดเวลาเรีย น เพิ่ มเวลารู้ ” และ
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ในการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๔.๒ ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของผู้เรียน
๔.๓ ประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน และร่วมชื่นชมผลงานของผู้เรียน

๑๒

ตอนที่ ๓
แนวทำงกำรดำเนินงำน
กรอบโครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดโครงสร้างเวลาเรีย น
พื้นฐาน ซึ่งระบุการจัดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และบริบทของสถานศึกษาโดยการกาหนดเวลาเรียนในแต่ละระดับการศึกษา สรุปได้ดังนี้
ระดั บ ประถมศึ ก ษำ ก าหนดกรอบโครงสร้ า งเวลาเรี ย นพื้ น ฐานส าหรั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม ๘๔๐ ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้ นไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม ๘๘๐ ชั่วโมงต่อปี (๒๒ หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี
และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมงต่อ
ปี รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานสาหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม ๓ ปี จานวน ๑,๖๔๐ ชั่วโมง (๔๑ หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓๖๐ ชั่วโมง และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นปีละไม่น้อยกว่า
๑,๖๐๐ ชั่วโมง (๔๐หน่วยกิต) รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง
โดยมี รายละเอียด ตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓
กรอบโครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
เวลำเรียน

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ระดับ
มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
ม. ๔ - ๖

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๓๒๐

(๔ นก.)

(๔ นก.)

(๔ นก.)

(๘ นก.)

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

(๑ นก.)

(๑ นก.)

(๑ นก.)

(๒ นก.)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /

ระดับประถมศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา

๒๐๐
๘๐

๑๒๐
๔๐

๒๐๐
๘๐

๒๐๐
๘๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๖๐

๑๖๐

๘๐

๑๒๐

๘๐

๑๒๐

๔๐

๔๐

๑๖๐
๘๐

๑๒๐
๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

(๒ นก.)

(๒ นก.)

(๒ นก.)

(๓ นก.)

ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

(๒ นก.)

(๒ นก.)

(๒ นก.)

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

(๒ นก.)

(๒ นก.)

(๒ นก.) (๓ นก.)

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๘๐

๘๘๐

๘๘๐

๑,๖๔๐

(๒๒ นก.)

(๒๒ นก.)

(๒๒ นก.)

(๔๑ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๖๐

รวมเวลำเรียน
(พื้นฐำน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

๘๐

ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ชัว่ โมง

ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ปี

(๓ นก.)
๑๒๐
๒๔๐

ปีละไม่น้อยกว่า
๒๐๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า
๑,๖๐๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่ำ
๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ปี

รวม ๓ ปี
ไม่น้อยกว่ำ
๓,๖๐๐
ชั่วโมง

๑๔
จากกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สถานศึ ก ษาสามารถน าโครงสร้ า งเวลาเรี ย นดั ง กล่ า วไปจั ด ท าเป็ น โครงสร้ า งหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
โดยยื ด หยุ่ น เวลาเรี ย นได้ ต ามความพร้ อ ม ความต้ อ งการ ความจ าเป็ น หรื อ จุ ด เน้ น ของสถานศึ ก ษา
ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
แนวทำงกำรปรับลดเวลำเรียน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กาหนดให้ลดเวลาเรียนภาควิช าการลดลง แต่ต้องไม่
กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้ความสามารถในการออกการเรียนรู้ให้นักเรียน
ได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ในการนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้พิจารณาปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้มี
ความเหมาะสมในการลดเวลาเรียน ดังนี้
แนวทำงกำรปรับลดเวลำเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
/ รำยวิชำ / กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

รวมเวลำเรียนพื้นฐำน
รำยวิชำ / กิจกรรมที่สถำนศึกษำจัด
เพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร
- ชุมนุม ชมรม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียนทั้งหมดตำมทีห่ ลักสูตร
กำหนด

เวลำเรียนต่อปี ชั้น ป.๑-๓
เดิม
ใหม่
200
200
80
40
120
40

เวลำเรียนต่อปี ชั้น ป.๔-๖ เวลำเรียนต่อปีชั้น ม.๑-๓
เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่
160
160
80
80
120
40

คงเดิม
80

120
120
120
120
160
40
คงเดิม

80

80
80
40
840
ปีละไม่นอ้ ย
กว่ำ
40 ชั่วโมง
120
๔๐
๔๐
๓๐

840
ปีละ
40 ชั่วโมง
120
กิจกรรม
ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้

๑๐
ไม่น้อยกว่ำ
1,000
ช.ม./ปี

80
80
80
840
ปีละไม่น้อย
กว่ำ
40 ชั่วโมง
120
๔๐
๔๐
๓๐

120

840
ปีละ
40 ชั่วโมง
120

กิจกรรม
ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้

๑๐
ไม่เกิน
1,000
ช.ม./ปี

ไม่น้อยกว่ำ
1,000
ช.ม./ปี

คงเดิม

80
80
80
880
880
ปีละไม่น้อย
ปีละ
กว่ำ
200 ชั่วโมง
200 ชั่วโมง
120
120
๔๐
๔๐
๓๐

กิจกรรม
ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้

๑๐
ไม่เกิน
1,000
ช.ม./ปี

ไม่น้อยกว่ำ
1,200
ช.ม./ปี

ไม่เกิน
1,200
ช.ม./ปี

๑๕
แนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงเวลำเรียนและโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนสามารถปรับโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ได้ดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษำ ปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม
และบูรณาการการเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน โดยรายวิชา
พื้นฐาน เท่ากับ ๘๔๐ ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
เท่ากับ ๔๐ ชั่วโมง/ปี รวมทั้งสิ้น ๘๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
(๓ ชั่วโมง/สัปดาห์) จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่เกิน
๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี
๒. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สถานศึกษาจัดแบ่งจานวนหน่วยกิตที่เรียนของแต่ละรายวิชาต่อ
ภาคเรียนได้ตามความเหมาะสม และบูรณาการการเรียนรู้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียน
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนด โดยรายวิชาพื้นฐาน เท่ากับ ๘๘๐
ชั่ว โมง/ปี และ รายวิช า/กิจ กรรมที่ส ถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น เท่ากับ ๒๐๐
ชั่วโมง/ปี รวมทั้งสิ้ น ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒๗ ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยผู้ เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี (๓ ชั่วโมง/
สัปดาห์) จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่เกิน ๑,๒๐๐
ชั่วโมง/ปี
สถำนศึกษำที่มีควำมประสงค์จะปรับลดเวลำเรียนต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. ความพร้ อมของสถานศึกษา ได้แก่ จานวนครูผู้ ส อนในแต่ล ะกลุ่ มสาระการเรียนรู้ อุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนและสถานที่ งบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
๒. ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา
๓. ความต้องการของผู้เรียน

๑๖

ตัวอย่ำง
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
รำยวิชำ/กิจกรรม
รำยวิชำพื้นฐำน
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รำยวิชำ/กิจกรรมเพิ่มเติม
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”

เวลำเรียน(ชม./ปี)
(๘๔๐)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
(๔๐)
๔๐
(๑๒๐)

- กิจกรรมแนะแนว

๔๐

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๔๐
๓๐
๑๐

-

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น

๑,๐๐๐

หมำยเหตุ
๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตรประกอบด้วย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒. วิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง จั ด เป็ น รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม แต่ จั ด การเรี ย นการสอน ให้ บู ร ณาการลงสู่
กิจกรรมที่โรงเรียน ดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมตามประเพณี กิจ กรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุว กาชาด เป็นต้น เพื่อปลู กฝังให้เกิดการปฏิบัติและ
กลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน

๑๗

ตัวอย่ำง
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
รำยวิชำ/กิจกรรม
รำยวิชำพื้นฐำน
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รำยวิชำ/กิจกรรมเพิ่มเติม
ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้

เวลำเรียน(ชม./ปี)
(๘๔๐)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
(๔๐)
๔๐
(๑๒๐)

- กิจกรรมแนะแนว

๔๐

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๔๐
๓๐
๑๐

-

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น

๑,๐๐๐

หมำยเหตุ
๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตรประกอบด้วย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒. วิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง จั ด เป็ น รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม แต่ จั ด การเรี ย นการสอน ให้ บู ร ณาการลงสู่
กิจกรรมที่โรงเรียน ดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมตามประเพณี กิจ กรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุว กาชาด เป็นต้น เพื่อปลู กฝังให้เกิดการปฏิบัติและ
กลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน

๑๘

ตัวอย่ำง
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๑
รำยวิชำพื้นฐำน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รำยวิชำเพิ่มเติม
ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ง๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑

ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้

(หน่วยกิต/
ภำคเรียนที่ ๒
ชม.)
๑๑ (๔๔๐) รำยวิชำพื้นฐำน

(หน่วยกิต/
ชม.)
๑๑ (๔๔๐)

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ ( ๖๐)

๐.๕ (๒๐)
๑ (๔๐)
๑ (๔๐)
๑ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์
พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๒.๕ (๑๐๐) รำยวิชำเพิ่มเติม
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)

๖๐

- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
นักศึกษาวิชาทหาร
- ชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๒๐

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น

ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ GSP
ส๒๑๒๐๑ ท้องถิ่นของเรา
ง๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์ ๒

ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้

๐.๕ (๒๐)
๑ (๔๐)
๑ (๔๐)
๑ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)

๒.๕ (๑๐๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)

๖๐
๒๐

๑๕
๕

- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
นักศึกษาวิชาทหาร
- ชุมนุม/ชมรม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๖๐๐

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น

๖๐๐

๒๐

๒๐
๑๕
๕

หมำยเหตุ
๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตรประกอบด้วย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒. วิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง จั ด เป็ น รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม แต่ จั ด การเรี ย นการสอนให้ บู ร ณาการลงสู่
กิจกรรมที่โรงเรียน ดาเนินการอยู่ แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมตามประเพณี กิจ กรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุว กาชาด เป็นต้น เพื่อปลู กฝังให้เกิดการปฏิบัติและ
กลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน

๑๙
แนวทำงกำรปรับตำรำงเรียน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ย น เพิ่มเวลารู้ ” โรงเรี ยนต้อ งบริ ห ารจั ดการเวลาเรี ยน โดยก าหนด
โครงสร้างเวลาเรียน และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการเรียนรู้รายวิชา ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม และมีเวลาในการทากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้มากขึ้น แล้วนาไป
จัดตารางเรียนให้มีความยืดหยุ่น เพียงพอ ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงตลอดแนว ดังนี้
๑. ระดับชั้นประถมศึกษำ เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ๘๘๐ ชั่วโมง/ปี หรือ
เวลา ๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี หรือ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมเวลาเรียน
ตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี หรือ ๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ ๕ ชั่วโมง/วัน โดยทั่วไป
โรงเรียนจะเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรถึงชั่วโมงสุดท้าย เวลา ๑๔.๓๐ น. และเลิกเรียน เวลา ๑๕.๓๐ น.
นักเรียนจะมีเวลาอยู่โรงเรียนอีก ๑ ชั่วโมง/วัน รวมเวลาทั้งสิ้น ๖ ชั่วโมง/วัน ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดตารางเรียน
ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้ดังนี้

ช่วงเช้ำ

เวลำ
๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

พักกลำงวัน
ช่วงบ่ำย

๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือเรียนเนื้อหา สาระ ภาควิชาการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และภาคปฏิบัติ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร
ปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

หมำยเหตุ
๑. โรงเรียนสามารถยืดหยุ่น ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม และตามบริบทของโรงเรียน
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตรประกอบด้วย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๓. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็น รายวิช าเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรม
ที่โรงเรียนดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
ตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็น
พฤติกรรมในชีวิตประจาวัน จะลดเวลาในตารางเรียนได้ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์

๒๐
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษำ เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี หรือ
เวลา ๒๗ ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”) ๑๒๐
ชั่วโมง/ปี หรือ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี หรือ ๓๐
ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ ๖ ชั่วโมง/วัน ซึง่ โรงเรียนสามารถจัดตารางเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ได้ดังนี้

ช่วงเช้ำ

เวลำ
๐๘.๑๕ น. – ๑๒.๑๕ น.

พักกลำงวัน
ช่วงบ่ำย

๑๒.๑๕ น. – ๑๓.๑๕ น.
๑๓.๑๕ น. – ๑๕.๑๕ น.

๑๕.๑๕ น. – ๑๖.๑๕ น.

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือเรียนเนื้อหา สาระ ภาควิชาการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และภาคปฏิบัติ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร
ปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

หมำยเหตุ
๑. โรงเรียนสามารถยืดหยุ่น ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม และบริบทของโรงเรียน
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บังคับตามหลักสูตรประกอบด้วย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๓. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรม
ที่โรงเรียนดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
ตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็น
พฤติกรรมในชีวิตประจาวัน จะลดเวลาในตารางเรียนได้ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์

21
ตัวอย่ำงกำรจัดตำรำงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา

เวลำ ๐๘.๐๐๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

วัน

อังคำร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

กิจกรรมหน้าเสาธง

จันทร์
จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุม่
สาระการเรียนรู้ หรือเรียนเนื้อหา สาระ ภาควิชาการ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๐๘.๓๐

- จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ และภาคปฏิบตั ิ
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ทีจ่ ดั เป็น
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
บังคับตามหลักสูตร

จัดกิจกรรม
“ลดเวลา
เรียนเพิ่ม”
เวลารู้

หมำยเหตุ
๑. โรงเรียนมีเวลาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันละ ๑ ชั่วโมง หรือ จานวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ ระหว่างช่วงเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ ของแต่ละวัน
๒. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิ จกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็น
พฤติกรรมในชีวิตประจาวัน จะลดเวลาในตารางเรียนได้ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๔. โรงเรียนจะมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จานวนทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมง/สัปดาห์
๕. โรงเรียนสามารถยืดหยุ่น ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม และตามบริบทของโรงเรียน
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22
(ตัวอย่ำง)
ตำรำงเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ และกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
ออกอำกำศสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม

วัน

๐๘.๓๐

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐
ค๑๑๑๐๑
คณิตศาสตร์ ๑

จันทร์

ศ๑๑๑๐๑
ศิลปะ ๑
(ดนตรี-นาฎศิลป์)

ท๑๑๑๐๑
ภาษาไทย ๑

ท๑๑๑๐๑
ภาษาไทย ๑

ค๑๑๑๐๑
คณิตศาสตร์ ๑

ส๑๑๑๐๒
ประวัติศาสตร์ ๑

ท๑๑๑๐๑
ภาษาไทย ๑

อ๑๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษ ๑

ค๑๑๑๐๑
คณิตศาสตร์ ๑

พฤหัส

ส๑๑๑๐๑
สังคมศึกษา ๑

ท๑๑๑๐๑
ภาษาไทย ๑

ค๑๑๑๐๑
คณิตศาสตร์ ๑

ศุกร์

ค๑๑๑๐๑
คณิตศาสตร์ ๑

ท๑๑๑๐๑
ภาษาไทย ๑

ว๑๑๑๐๑
วิทยาศาสตร์ ๑

พุธ

กิจกรรมหน้าเสาธง

อังคำร

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐
อ๑๑๒๐๑
ศัพท์แสนสนุก ๑
(เพิ่มเติม)
พ๑๑๑๐๑
กิจกรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
“ลดเวลำเรียน
(สุขศึกษา)
เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม
ว๑๑๑๐๑
“ลดเวลำเรียน
วิทยาศาสตร์ ๑
เพิ่มเวลำรู้”
ศ๑๑๑๐๑
ส๑๑๒๐๑
ศิลปะ ๑
หน้าที่พลเมือง ๑
(ทัศนศิลป์)
(เพิ่มเติม)
กิจกรรม
ส๑๑๑๐๑
“ลดเวลำเรียน
สังคมศึกษา ๑
เพิ่มเวลำรู้”
ง๑๑๑๐๑
กอท ๑

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลำ ๐๘.๐๐-

กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
กิจรรมนักเรียน
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)

ลูกเสือ-เนตรนารี
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)

แนะแนว
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)

กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”

22

หมำยเหตุ 1. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร จานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. โรงเรียนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หมวดที่ 2-4 จานวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
3. วิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ๑ อาจจะจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน
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(ตัวอย่ำง)
ตำรำงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3
เวลำ
วัน

08.00 08.30-09.30น.
08.30 น.

09.30-10.30 น.

10.30-11.30 น.

11.3012.30-13.30 น.
12.30 น.

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

อังคาร

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ชุมนุม

พุธ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ประวัติศาสตร์

พฤหัสบดี
ศุกร์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาษาไทย

กิจกรรมเช้า หน้าเสาธง

จันทร์

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ศิลปะ
แนะแนว
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ศิลปะ

13.30-14.30 น.

14.30-15.30 น.

กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”

ลูกเสือ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
การงาน อาชีพ
และเทคโนโลยี

หมำยเหตุ ๑. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร จานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และจัดกิจกรรม หมวดที่ 2-4
จานวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
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ตัวอย่ำงกำรจัดตำรำงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

อังคำร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

กิจกรรมหน้าเสาธง

จันทร์
จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุม่
สาระการเรียนรู้ หรือเรียนเนื้อหา สาระ ภาควิชาการ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลำ ๐๗.๔๕๐๘.๑๕-๐๙.๑๕ ๐๙.๑๕-๑๐.๑๕ ๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ ๑๑.๑๕-๑๒.๑๕ ๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ ๑๓.๑๕-๑๔.๑๕ ๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ ๑๕.๑๕-๑๖.๑๕
วัน
๐๘.๑๕
- จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ และภาคปฏิบตั ิ
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ทีจ่ ดั เป็น
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
บังคับตามหลักสูตร

จัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”

หมำยเหตุ
๑. โรงเรียนมีเวลาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันละ ๑ ชั่วโมง หรือ จานวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ ระหว่างช่วงเวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ ของแต่ละวัน
๒. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็น
พฤติกรรมในชีวิตประจาวัน จะลดเวลาในตารางเรียนได้ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
๔. โรงเรียนจะมีเวลาปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จานวนทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมง/สัปดาห์
๕. โรงเรียนสามารถยืดหยุ่น ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม และตามบริบทของโรงเรียน
๖. โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล (IS) หรืออื่นๆ ให้จัดอยู่ในกรอบเวลาเรียน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
24
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อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม Homeroom

จันทร์

09.15 – 10.15 น.

10.15 – 11.15 น. 11.15 – 12.15 น.

ค21102
คณิตศาสตร์

อ21102
ภาษาอังกฤษ

ว21102
วิทยาศาสตร์

ว21102
วิทยาศาสตร์

ส21103
สังคมศึกษา

ท21102
ภาษาไทย

ค21202
คณิตศาสตร์ GSP

ค21102
คณิตศาสตร์

อ21102
ภาษาอังกฤษ

ส21103
สังคมศึกษา

ส21104
ประวัติศาสตร์

ท21102
ภาษาไทย

ส21103
สังคมศึกษา

ภาษาจีน / ญี่ปุ่น

ส21201
ท้องถิ่นของเรา

ท21102ภาษาไทย

พ21102
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ค21102
คณิตศาสตร์

(เพิ่มเติม)

12.15 –
13.15 น.

วัน

08.15 – 09.15 น.

13.15 – 14.15 น.

14.15 – 15.15 น.

15.15 – 16.15 น.

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี

กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

(เพิ่มเติม)

(เพิ่มเติม)

ง21203
คอมพิวเตอร์2
(เพิ่มเติม)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลำ

07.45-08.15
น.

(ตัวอย่ำง)
ตำรำงเรียน ระดับมัธยมศึกษำ ชั้น ม.1 ภำคเรียนที่ 2

พ21102
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
อ21102
ภาษาอังกฤษ

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

กิจกรรมชมรม
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

กิจกรรม
“ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”

ศ21102
ศิลปะ
ง21102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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หมำยเหตุ 1. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร จานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และจัดกิจกรรม หมวดที่ 2-4
จานวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่โรงเรียนสามารถจัดได้อย่างหลากหลาย
เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม และกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหา
ศักยภาพและความชอบของตนเองเพราะมีความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับ
ของตนเอง กิจ กรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมที่ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ
ทั้งปฏิบัติด้วยตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม โดยการปฏิบัติกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะนักเรี ยน
ห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทาร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้นักเรียน
รู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจาลองสภาพจริ งใน
สังคม ให้นักเรียนได้เรียนรู้จะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ ปัญหาให้กับเด็กไทย การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ได้กาหนดหมวดกิจกรรมและแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
หมวดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตำมหลักสูตร)
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
หมวดที่ ๒ สร้ำงเสริมสมรรถนะและกำรเรียนรู้
๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)
๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
๘. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมวดที่ ๓ สร้ำงเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยม
๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม
๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทางาน กตัญญู)
๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ
หมวดที่ ๔ สร้ำงเสริมทักษะกำรทำงำน กำรดำรงชีพ และทักษะชีวิต
๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
๑๔. ฝึกการทางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน
๑๕. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต
๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย
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กำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ สารวจ สืบค้น รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ นาเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ จะทาให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ
และได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนที่แตกต่างกันหลายช่วงวัยมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์
การเพิ่มเวลารู้นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ จริยวัตร และวิถีปฏิบัติที่พึงให้กับ
ผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศร่วมกันเรียนรู้ ถ่ายโอน ส่งทอดประสบการณ์จากนักเรียน
ที่ต่างวัยกัน นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน การวางแผน แบ่งปันหน้าที่กันทางาน สังเกต สารวจค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผล แก้ปัญหา ปรับปรุง นาเสนอ แลกเปลี่ยน สรุปความรู้ ทักษะทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและ
ทักษะชีวิต โดยการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ดังกล่าว มีแนวทางในการดาเนินการได้ ดังนี้
๑. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สามารถจัดได้ทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่โรงเรียน
ระดั บ ประถมศึ ก ษา ที่ จั ด การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๖ หรื อ โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์ โดยโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
๒. การจั ดกิจ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่มเวลารู้ ตามขนาดโรงเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีแนวดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา ขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น
ทั้งโรงเรียนที่จัดการศึ กษาเป็นเอกเทศ หรือจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ควรจัดกลุ่มนักเรียนเป็นชั้นช่วงชั้น
คละหลายชั้น หรือรวมกลุ่มทั้งโรงเรียน (กรณีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก) ให้สอดคล้องกับจานวนครูที่รับผิดชอบ
หรือเป็นผู้ดูแลกิจกรรม การจัดกิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กในบางพื้นที่ สามารถเดินทางไปมาสะดวก อาจนา
นักเรียนหมุนเวียนกันไปจัดรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงได้
๒.๒ โรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ที่มีครูพอดีชั้น หรือมีครูเพียงพอควรจัดกลุ่มนักเรียนให้
เหมาะสมกับกิจกรรมได้ให้มีจานวนทั้งกลุ่มไม่มากเกินไปและคานึงถึงความสนใจและความต้องการของนักเรียน
เป็นหลัก
๒.๓ โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ที่มีนักเรียนจานวนมากต้องมีการวางแผนที่รัดกุมเพราะ
ทางโรงเรียนอาจมีข้อจากัดด้านสถานที่ และต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้
อาจเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาได้ตลอดวัน
๒.๔ โรงเรีย นการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
บริบท ความพร้อมของโรงเรียน
๓. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ควรเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการความสนใจ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง จุดเน้น และอัตลักษณ์ของโรงเรียน และศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากสมรรถนะสาคัญ
๕ ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น
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ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
เมื่อโรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียน จัดทาโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลั กสูตรสถานศึกษา และ
จัดตารางเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แล้วขั้นตอนต่อไปครูต้องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ให้นักเรียนปฏิบัติ ควรมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. จั ด ทำข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ย วกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของนักเรียนเป็ น
รายบุคคลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
๒. วิเครำะห์สภำพควำมพร้อมของโรงเรียน ทั้งด้านบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อ
แหล่งเรียนรู้ สถานที่ งบประมาณ หรือประสานทรัพยากรภายนอกโรงเรียนมาให้การสนับสนุนโรงเรียน โดย
แหล่งเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน ได้แก่ชุมชน ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม
รอบตัวเรา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย แหล่งเรียนรู้หลากหลายประเภท
ได้แก่
2.๑ บริเวณและสถานที่ต่าง ๆ ภูมิทัศน์ของโรงเรียนในชุมชน/ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เช่น สวนป่ า สวนพฤกษศาสตร์ สนามกีฬาโรงเรียน ห้ องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้ องครัว โรงอาหาร ห้ องสมุด
หอประชุม เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น เช่น วัด สถานีอนามัย ตลาด หอสมุด พิพิธภัณฑ์ ทุ่งนา
ป่าชุมชน โรงพยาบาล เป็นต้น
2.๒ ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
2.๓ เรื่องราว สถานการณ์ และเหตุการณ์สาคัญ
2.๔ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและวันสาคัญศาสนาและทางราชการ
ห้องเรียนธรรมชาติ เป็นห้องเรียนแห่งประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับความงดงาม
ระบบนิเวศ และความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั้งที่เป็นดิน น้า ป่าไม้ อากาศ ฯลฯ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในธรรมชาติจึงเป็นไปได้ทั้งในแนวทางเพื่อการปลูกฝังเจตคติ จินตนาการ ฝึกฝนทักษะการคิด และการสารวจ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอ การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อื่น
ฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตาม การทางานกลุ่ม และทักษะการตัดสินใจ เป็นต้น
วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะและความสามารถพื้น ฐานทางสังคม ทักษะการคิดและทักษะชีวิตอย่างหลากหลาย ทั้งการวางแผน
การสารวจ การสังเกต บันทึกรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอ การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น การฝึกมารยาททางสังคม รวมทั้งเกิดความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง
ผู้ รู้ ภู มิ ปั ญ ญา และปราชญ์ ช าวบ้ า น เป็ น ศู น ย์ ร วมปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ส าคั ญ ของ
กลุ่ มคนในท้องถิ่น การจั ดกิจ กรรมให้ ผู้ เรี ย นได้เรียนรู้ รับการถ่ายทอดประสบการณ์ วิ ธีปฏิบัติ จากผู้ รู้ /
ภูมิปัญญา หรือปราชญ์ชาวบ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และข่าวสาร (Electronics,
Computer, Telecommunication and Information) ทาให้สังคมโลกสามารถสื่อสารกันได้ทุกแห่งทั่วโลก
อย่ า งรวดเร็ ว สามารถรั บ รู้ ข่ า วสาร ความเคลื่ อนไหวต่า งๆ ได้พ ร้ อ มกั น สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ทุ ก ขณะเวลา
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา
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๓. กำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพิ่มเวลำรู้ให้นักเรียนปฏิบัติ อาจจะกาหนดได้ ดังนี้
๓.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยให้นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมถนัด
ควำมสนใจ โดยอาจจะทากิจกรรมเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม มีครูเป็นที่ปรึกษา แนวทางนี้เหมาะสมสาหรับ
ระยะเวลาเริ่มต้นที่นักเรียนยังไม่มีความพร้อม หรือยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทากิจกรรมอย่างแท้จริง
หรืออาจจะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนากระบวนการคิด
ความรับผิดชอบ และยังต้องคานึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์ จานวนครู ความรู้ ความสามารถของครู และ
ความปลอดภัยของนักเรียนในการทากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่กาหนดให้นักเรียนเลือกทา
ได้แก่ กิจกรรมภาคปฏิบัติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมอิสระ
ตามความถนัด ความสนใจของนักเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ ทางวิชาการ (ศึกษา ค้นคว้า อิสระ) กิจกรรม
สร้างสรรค์ที่ครูกาหนดร่วมกับนักเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
ให้นักเรียนทาร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการ/ทักษะทางอาชีพ เป็นต้น
๓.๒ โรงเรียนเปิดโอกำสให้นักเรียนแต่ละคนหรือรวมกลุ่มกันเสนอกิจกรรมที่จะปฏิบัติ โดย
นักเรียนที่รวมเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นนักเรียนห้องเดียวกัน หรือนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน หรือนักเรียนหลาย
ระดับชั้น มาทากิจกรรมร่วมกัน หรืออาจจะทากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง/ชุมชน การเสนอกิจกรรมดังกล่าว
ต้องมีครูเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะการทากิจกรรมให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้อง กิจกรรมที่นักเรียนนาเสนออาจจะเป็นกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ กลุ่ม กิจกรรมเสรี
กลุ่มกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ กลุ่มกิจกรรมสอนเสริมวิชาการ หรือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์หรือจาลอง
จากสภาพจริงในท้องถิ่น ในสังคม ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน หรือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และหวงแหนในท้องถิ่นมากขึ้น เป็นต้น
๓.๓ โรงเรียนใช้ทั้งสองแนวทำงร่วมกัน กรณีนี้เหมาะสาหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาหลาย
ระดับ เช่น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้โรงเรียนพิจารณาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
๔. นิเ ทศ ก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรท ำกิ จกรรม ควำมพึ งพอใจของ
นักเรี ยนอย่ างต่อเนื่ อง โดยมอบหมายให้ครูทุกคนเป็นที่ปรึกษาการทากิจกรรม เพื่ออานวยความสะดวก
ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
๕. จั ด น ำเสนอผลงำนของนัก เรี ย น ประชุมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ภ ายในโรงเรียน เพื่อพั ฒ นาการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๖. สรุป และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ กิ จ กรรม “ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ” ใช้วิ ธี ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment)
ใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความสาคัญกับการประเมินการปฏิบัติ (Performance
Assessment)
๑. หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร
ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้ตัดสินผล
การประเมินเป็น “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” ตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรกาหนด และเป็นส่วนหนึ่งของการ
จบหลักสูตรสถานศึกษา
๒. หมวดที่ ๒ – ๔ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยม และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิต ให้ประเมินผลความก้าวหน้า
พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง โดยอาจจะบันทึก
ผลการประเมินเป็นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียนรายบุคคล
ตัวอย่ำงกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ประเด็นกำรวัดและประเมินผล

วิธีกำรวัดและประเมินผล

การทางานเป็นทีม

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ

ทักษะการแก้ปัญหา

- ตรวจผลงาน การปฏิบัติงาน

ทักษะการคิดวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
(มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
อดทน มุ่งมั่นในการทางาน
กตัญญู)

เครื่องมือวัดและประเมินผล
-

- สอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ตรวจผลงาน (ภารงาน/ชิ้นงาน) - สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ - สอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
แบบประเมินประเมินผลงาน
เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม
แบบประเมินประเมินผลงาน
เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม
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ส่วนที่ 4
ตัวชี้วัดภำพควำมสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สู่การปฏิบัติ มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ตั้งแต่
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ดังนั้นการดาเนินงานจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวชี้วัดภาพความสาเร็จ ดังนี้
กระทรวงศึกษำธิกำร
๑. นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”มีความชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
๒. มีระบบการกากับ ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. มีคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” และชุดเอกสารแนวทางการ
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.) มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
๓. มีระบบการกากับ ติดตาม และนิเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๔. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงานผลงานที่ประสบผลสาเร็จ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สพป./สพม.)
๑. มีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความสาเร็จ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
๒. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
๓. สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๔. มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๕. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนาเสนอผลงานที่ประสบผลสาเร็จ
๖. มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
สถำนศึกษำ
๑. มีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความสาเร็จ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
ระดับสถานศึกษาที่ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
๒. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
๓. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๔. มีตารางเรียนที่เอื้อต่อการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๕. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๖. มีกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๗. มีการนาผลการพัฒนานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๘. มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๗. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนาเสนอผลงานที่ประสบผลสาเร็จ
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๘. มีการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๙. มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
๑๐. ชุมชนเข้าใจ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการบริหารจัดการเวลาเรียนของโรงเรียน
นักเรียน
๑. ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน
๓. มีการประเมินตนเอง และนาผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. มีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงาน การบ้าน เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด
๕. มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการทดสอบ PISA และผลการทดสอบคุณภาพ
การศึกษาต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ปกครอง
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๒. มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๓. มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของนักเรียน
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ตัวอย่ำงกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ตัวอย่ำงที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6
1. ชื่อกิจกรรม ถกแถลง
2. เวลำที่ใช้

4

ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการถกแถลง
๒. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
3. เพื่อเกิดความร่วมมือและหาทางออกร่วมกัน
4. เพื่อให้นักเรียนมีความจริงใจและเห็นประโยชน์ของทุกฝ่ายร่วมกัน
4. กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครูและนักเรียนถกปัญหาในโรงเรียนที่ควรนามาคุยกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
2. นักเรียนร่วมกันเข้ากลุ่มตั้งประเด็นที่ต้องถกแถลงและกติการ่วมกันในการสนทนา
3. ตั้งปัญหาที่ต้องถกแถลง เช่น ความสะอาดบริเวณโรงเรียน วินัยในการรับประทานอาหาร
การแสดงความเคารพของนักเรียน เป็นต้น
4. จากประเด็นที่ตั้งปัญหา ให้ร่วมกันหาสาเหตุเกิดจากอะไร และที่มาของปัญหา
5. ทุกกลุ่มร่วมกันหาข้อสรุปที่ได้จากการถกแถลงที่นาไปสู่การนาเสนอแนะได้อย่างรอบคอบ
6. นาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติหลังจากได้ข้อสรุปว่าควรจะปฏิบัติร่วมกันอย่างไร
5. สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ตัวอย่างการโต้วาที / การอภิปราย / การประชุมสภานักเรียน
2. รูปภาพการประชุม
3. ตัวอย่างหัวข้อการถกแถลง
6. กำรวัดและกำรประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
1.2 สังเกตความสาเร็จของการถกแถลงในขณะปฏิบัติกิจกรรม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
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ตัวอย่ำงที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
๑. ชื่อกิจกรรม

ถกแถลง แสดงควำมคิดเห็น

๒. เวลำที่ใช้

๒ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนร่วมกัน “ถก” หรือ “อภิปราย” ในประเด็นหรือหัวข้อต่าง ๆ เป็นกลุ่มย่อย
และนาผลมา “แถลง” ต่อกลุ่มใหญ่
๒. เพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นาไปสู่
การแก้ปัญหาร่วมกัน
๔. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๔.๑ ขั้นเตรียมการ
๑) จัดกลุ่มถกแถลง กลุ่มละ 6-8 คน แต่ละกลุ่มเลือกสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
ประธาน เป็นผู้นาการถกแถลง โดยดาเนินการให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นให้
ตรงกับหัวข้อที่กาหนด
รองประธาน ช่วยงานที่ประธานมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กรณีประธานไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เลขานุการ จดบันทึก เพื่อจัดทาข้อสรุปของหัวข้อที่ถกแถลงเสนอต่อกลุ่มใหญ่
ผู้ช่วยเลขานุการ ช่วยงานตามที่เลขานุการมอบหมาย
สมาชิกกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะและยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกอื่น
๒) จัดถกแถลง 2 ครั้ง
๓) ระยะเวลาการถกแถลง ครั้งละ 2 ชั่วโมง แบ่งเป็นเวลาสาหรับ “ถก” ในกลุ่มย่อย ๑ ชั่วโมง
แล้วส่งผู้แทนกลุ่มนาเสนอผลการถกแถลง ในกลุ่มใหญ่ ๑๐ นาที ให้สมาชิกกลุ่มอื่นซักถาม ๑๐ นาที ทั้งนี้
ผู้แทนกลุ่มแต่ละคนต้องนาเสนอไม่ซ้ากัน
๔) กาหนดให้กลุ่มถกแถลงส่งบันทึกสาระสาคัญของการถกแถลง พร้อมชื่อผู้เข้าประชุมถกแถลง
เป็นเอกสารตามแบบทุกครั้ง
๔.๒ ขั้นดาเนินการ
ประธานกลุ่มกล่าวนา เรื่องต่อไปนี้
๑) การกาหนด/คัดเลือก หัวข้อถกแถลง เช่น คนไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
รักษ์ป่า รักษ์น้า รักษ์ธรรมชาติ เรารักพ่อหลวงของเรา ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย หรือ ทาไมคน
ไทยต้องรักชาติ ฯลฯ
๒) การกาหนดข้อตกลงเบื้องต้น กาหนดขอบเขตของปัญหาที่มีผลกระทบต่อหัวข้อที่ถกแถลง
เช่นในประเด็น ทาไมคนไทยต้องรักชาติ ดังนี้
วิธีแสดงความรักชาติ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อนาความรู้มาพัฒนาประเทศชาติ ๒) คน
ในชาติมีความสามัคคีกัน ๓) การประหยัดพลังงาน ๔) การรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ๕) พูดและใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้อง ๖) ยืนตรงเคารพเพลงชาติไทย/ธงชาติไทย
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๓) ข้อเท็จจริง
๓.๑) นักเรียนเป็นวัยที่กาลังศึกษาเล่าเรียน ต้องตั้งใจแสวงหาความรู้จะเติบโตเป็น
คนดี มีความรู้ความสามารถ และใช้ความรู้ประกอบอาชีพที่สุจริต เช่น ริท เดอะสตาร์ ญาญ่า เป็นต้น
๓.๒) ถ้ารักชาติ คนในชาติต้องสามัคคี ชาติจะเจริญได้ คนในชาติต้องไม่แตกแยกกัน รู้จัก
ให้อภัยกัน และช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาสอันควร เห็นความสาคัญของคนอื่นทุกคน
๓.๓) การประหยัดพลังงาน พลังงานเป็นสิ่งสาคัญที่แสดงถึงความมั่งคั่งของชาติ
๓.๔) การรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติต้องอนุรักษ์ไว้
๓.๕) การพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง การมีภาษาเป็นของตนเอง แสดงว่ามีเอกราช
๓.๖) การยืนตรงเคารพเพลงชาติ ธงชาติ แสดงไว้ซึ่งความภูมิใจในความเป็นไทย
๔) ข้อพิจารณา
๔.๑) “ความรักชาติ” ประเมินได้จากพฤติกรรมใดของคนไทยในปัจจุบัน
๔.๒) ถ้ามีคนถามว่า “ความรักชาติคืออะไร” นักเรียนจะตอบว่าอย่างไร
๔.๓) ถ้านักเรียนเป็นคนที่รักชาติ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร
๔.๔) จริงหรือไม่ที่จะกล่าวว่า “รักชาติ คนในชาติต้องสามัคคี”
๕) ข้อสรุป
ความรักชาติที่ถูกต้อง คือ ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง เสียสละความสุข เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
๖) ข้อเสนอแนะ
คนไทยทุกคน ต้องแสดงความรักชาติ ดังที่รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชาธิบายว่า “ให้คนไทย
เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เสียสละให้ชาติ ไม่ยอมให้ใครมาแย่งถิ่นที่ตั้งของชาติ”
๔.๓ ขั้นสรุปผล
๑) สมาชิกทุกคนในกลุ่มบันทึกข้อสรุปและข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่ได้รับจากการถกแถลง
ลงในสมุดบันทึกการถกแถลงของตนเอง
๒) สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายสรุป ประโยชน์ที่ได้รับจากการถกแถลง
๕. สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้
๑. สมุดบันทึกการถกแถลง
๒. กระดาษ A 4
๖. กำรวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้
1.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
1.2 สังเกตผลงานความสาเร็จของกิจกรรม และการยอมรับข้อตกลงของกลุ่มใหญ่
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
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ตัวอย่ำงที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3
1. ชื่อกิจกรรม หนูน้อยนักสืบ
2. เวลำที่ใช้

5 ชั่วโมง

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจจนหมดประเด็นคาถามที่สงสัย
3. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสืบค้นความรู้และหาคาตอบในสิ่งที่ตนสนใจจากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
4. เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน
4. กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอหัวข้อเรื่องในสิ่งที่ตนเองสนใจโดยครูอาจจะ
กาหนดกรอบกว้าง ๆ เช่น ในภาคเรียนนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องสัตว์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ครูก็ให้นักเรียนเสนอ
ชนิดของสัตว์ที่นักเรียนต้องการศึกษาเพิ่มเติม เช่น กระต่าย ปลา แมว สุนัข
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งประเด็นคาถามจากสิ่งที่ตนเองสนใจ นักเรียนวางแผนการสืบค้นข้อมูล
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาการสืบค้นข้อมูลจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอาเซียน โดยครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
4. นักเรียนแต่ละคนบันทึกความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกความรู้ ซึ่งการสืบค้นความรู้
ในที่นี้มีจุดประสงค์หลักคือการตอบคาถามในประเด็นที่นักเรียนสนใจหรืออยากรู้
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูล และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสืบค้นให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง
5. สื่อกำรเรียนรู้
1. สมุดบันทึกความรู้
2. วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่นักเรียนสนใจ
3. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียนสนใจ) เช่น ห้องสมุด ห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ
เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์
4. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน (ขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชน) เช่น ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน ศูนย์การเรียนรู้
การทานาเกลือ
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6. กำรวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของนักเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นทีมของนักเรียน
3. ตรวจสมุดบันทึกความรู้ของนักเรียน
4. สังเกตการนาเสนอผลงานของนักเรียน
7. ภำพประกอบ

8. อ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
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ตัวอย่ำงที่ 4 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3
๑. ชื่อกิจกรรม วันกีฬำครอบครัว
๒. เวลำที่ใช้

๓ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน
๒. เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวได้ทากิจกรรมร่วมกัน
๔. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. จัดกิจกรรมวันกีฬาครอบครัว โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมแข่งขัน
๒. กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขันเป็นกีฬาพื้นบ้าน
๓. ให้ผู้แข่งขันทุกทีม ศึกษาวิธีการแข่งขัน โดยเคารพ กฎ กติกา และมีน้าใจนักกีฬา
เกมที่ ๑ วิ่งสามขา หารัก
อุปกรณ์ที่ใช้
เชือกไนล่อน
วิธีเล่น
๑. กาหนดให้แต่ละทีม มีผู้เล่น ๓ ท่าน
๒. ให้ผู้ปกครองท่านแรกและนักเรียนผูกขาติดกันให้มีลักษณะ ๓ ขา เมื่อพร้อมแล้ว ให้ทุกทีมยืนที่
จุดเริ่มต้น ให้ผู้ปกครองอีก ๑ ท่าน ยืนที่เส้นชัย
๓. เมื่อผู้แข่งขันได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้เริ่มการแข่งขัน โดยการวิ่ง ๓ ขา ทีมที่วิ่งถึงเส้นชัยแล้ว ให้ทั้ง
๓ ท่านกอดและหอมแก้มกัน ใครทาภารกิจเสร็จก่อนแสดงว่าทีมนั้นเป็นผู้ชนะ
เกมที๒่ วิ่งวิบาก ฝากรัก
อุปกรณ์ที่ใช้
๑. นม UHT เท่าจานวนทีมแข่งขัน
๒. อุปกรณ์แต่งหน้า แต่งตัว
ฐานที่ ๑ มาดื่มนมกันเถอะ
ฐานที่ ๒ แม่หนูสวยที่สุดในโลก
ฐานที่ ๓ พ่อหนูหล่อที่สุดในโลก
วิธีเล่น
๑. กาหนดให้แต่ละทีม มีผู้เล่น ๓ ท่าน กาหนดให้ฐานที่ ๑ เป็นนักเรียน ฐานที่ ๒ และ ๓ เป็นผูป้ กครอง
๒. ให้นักเรียนของแต่ละทีมยืนที่จุดเริ่มต้น เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเริ่มแข่งขัน ให้นักเรียนวิ่งไป
ฐานที่ ๑ แล้วดื่มนมให้หมดกล่อง
๓. จากนั้นวิ่งไปฐานที่ ๒ จากนั้น ให้นักเรียนแต่งหน้า/แต่งตัวให้ผู้ปกครองคนที่ ๑ เมื่อแต่งตัวเสร็จ
ให้ทั้ง ๒ ท่าน วิ่งไปฐานที่ ๓ และช่วยกันแต่งหน้า/แต่งตัวให้ผู้ปกครองคนที่ ๒
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๔. เมื่อแต่งเสร็จให้ผู้ปกครองทั้งสองผสานมือกัน ให้นักเรียนนั่งที่แขนของทั้ง ๒ ท่าน จากนั้นวิ่งไปที่
เส้นชัย ใครถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
เกมที่ ๓ สกีบก
อุปกรณ์
สกีบก สาหรับผู้เล่นทีมละ ๓ ท่าน
วิธีเล่น
๑. กาหนดให้แต่ละทีม มีผู้เล่น ๓ ท่าน
๒. ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมยืนที่จุดเริ่มต้น ทุกท่านสวมสกีบก
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้แต่ละทีมแข่งสกีบก ใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
เกมที่ ๔ แทงไม่ยั้ง
อุปกรณ์
๑. ลูกโป่ง
๒. ไม้ไผ่สีสุก ยาว ๓ เมตร
๓. เข็มเย็บผ้า
(นาเข็มเย็บผ้าติดที่ปลายไม้ไผ่, เป่าลูกโป่ง นาแขวนไว้ที่เส้นชัย อย่างน้อย ๑๐ ลูก)
วิธีเล่น
๑. กาหนดให้แต่ละทีม มีผู้เล่น ๕ คน (แต่ละคนอาจเป็นเพื่อนบ้าน/เพื่อนร่วมชั้นเรียนของลูก และ
ทุกทีมต้องมีครูร่วมแข่งขันด้วยอย่างน้อยทีมละ ๑ คน)
๒. ให้แต่ละทีมยืนค่อมที่ไม้ไผ่ และวิ่งไปที่เส้นชัย และพยายามแทงลูกโป่งให้แตก ทีมใดทาลูกโป่งแตก
หมดก่อน ให้ถือเป็นฝ่ายชนะ)
๕. สื่อกำรเรียนรู้
กติกาการแข่งขันกีฬาครอบครัว
6. กำรวัดและกำรประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
2. สังเกตความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
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ตัวอย่ำงที่ 5 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6
1. ชื่อกิจกรรม

มัคคุเทศก์น้อย

๒. เวลำที่ใช้

๑๒ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนานักเรียนมีความรู้ความสามารถนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้อย่างสมบูรณ์แบบได้สาระ
๓. เพื่อให้นักเรียนได้รู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
๔. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และฝึกทักษะเบื้องต้นในการถ่ายทอด
ความรู้
2. เชิญวิทยากรด้านมัคคุเทศก์มาให้ความรู้
3. นักเรียนฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยว
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ในระหว่างการฝึกทักษะ
5. สรุปและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน
๕. สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้
1. วิทยากร
2. สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สาคัญในท้องถิ่น
3. สื่อต่างๆ เช่น เอกสาร วารสาร อินเทอร์เน็ต
๖. กำรวัดผลประเมินผล
6.1สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้
6.1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
6.1.2 สังเกตผลงานความสาเร็จ ของกิจกรรม
6.2แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน











น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด
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7. ภำพประกอบ

8. อ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล
http://campus.sanook.com/
https://blog.eduzones.com
http://www.aseanthai.net/
http://www.memocent.chula.ac.th/
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ตัวอย่ำงที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
1. ชื่อกิจกรรม

ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สไตล์มูฟวี่

๒. เวลำที่ใช้

๖ ชั่วโมง

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนสามารถแปลคาศัพท์จากภาพยนตร์ได้
๒. เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและ
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1 – 2 ครูเปิดภาพยนตร์ภาคภาษาอังกฤษ (Soundtrack) ให้นักเรียนชม
ชั่วโมงที่ 3 – ๔
๑. ครูให้นักเรียนเดาคาศัพท์จากลักษณะท่าทางของตัวละครในขณะชมภาพยนตร์
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๕ คน ช่วยกันหาคาศัพท์และช่วยกันแปลคาศัพท์
จากการชมภาพยนตร์ อย่างน้อยกลุ่มละ ๒๐ คา
ชั่วโมงที่ ๕ – ๖ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอคาศัพท์และคาแปลที่ได้จากการชม
ภาพยนตร์ โดยให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่น ๆ ลองแปลความหมายคาศัพท์ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันสรุปแง่คิดที่ได้
จากการชมภาพยนตร์
5. สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
๑. ภาพยนตร์ต่างประเทศ
๒. ใบกิจกรรม ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สไตล์ มูฟวี่
๖. กำรวัดและประเมินผล
6.1สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้
6.1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
6.1.2 สังเกตผลงานความสาเร็จ ของกิจกรรม
6.2แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน











น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด
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๗. ภำพประกอบ
ตัวอย่ำงภำพยนตร์

๘. อ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล
กระปุก (Kapook). ๒๕๕๘. “SHERLOCK HOLMES” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา
http://movie.kapook.com/photo/sherlockholmes_297.html (๑๕ กันยายน ๒๕๕๘)
กระปุก (Kapook). ๒๕๕๘. “THE LORD OF THE RINGS” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา
http://movie.kapook.com/photo/sherlockholmes_297.html (๑๕ กันยายน ๒๕๕๘)
กระปุก (Kapook). ๒๕๕๘. “TWILIGHT NEW MOON” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา
http://movie.kapook.com/photo/sherlockholmes_297.html (๑๕ กันยายน ๒๕๕๘)
กระปุก (Kapook). ๒๕๕๘. “HARRY POTTER” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา
http://movie.kapook.com/photo/sherlockholmes_297.html (๑๕ กันยายน ๒๕๕๘)
กระปุก (Kapook). ๒๕๕๘. “IRON MAN 3” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา
http://movie.kapook.com/photo/sherlockholmes_297.html (๑๕ กันยายน ๒๕๕๘)
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ใบกิจกรรม ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สไตล์ มูฟวี่
ชื่อกลุ่ม............................................................................
ชื่อ........................................................................ เลขที.่ .............. ชั้น...............
ชื่อ........................................................................ เลขที.่ .............. ชั้น...............
ชื่อ........................................................................ เลขที.่ .............. ชั้น...............
ชื่อ........................................................................ เลขที.่ .............. ชั้น...............
ชื่อ........................................................................ เลขที.่ .............. ชั้น...............
คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคาศัพท์จากภาพยนตร์ที่ชม
๑. ....................................................... คาอ่าน........................................... คาแปล......................................
๒. ....................................................... คาอ่าน........................................... คาแปล......................................
๓. ....................................................... คาอ่าน........................................... คาแปล......................................
๔. ....................................................... คาอ่าน........................................... คาแปล......................................
๕. ....................................................... คาอ่าน........................................... คาแปล......................................
แบบประเมินกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กิจกรรม ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สไตล์ มูฟวี่

ที่

ชื่อ - สกุล

รำยกำรประเมิน
ร่องรอย/
ปฏิบัติ
ยอมรับ
มีส่วนร่วมใน
ผลงำน
ตำมกฎกติกำ ควำมคิดเห็น กิจกรรมหรือ
กำรเข้ำร่วม ของกลุ่ม
ของผู้อื่น
งำนกลุ่ม
กิจกรรม

สรุปผล

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ประเมิน
(...............................................................)
เกณฑ์กำรผ่ำน
นักเรียนแสดงพฤติกรรมอันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างน้อย ๒ รายการ
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แบบประเมินควำมพึงพอใจ
กิจกรรม กิจกรรมฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สไตล์ มูฟวี่
ชื่อ-สกุลผูบ้ นั ทึก................................................................ชั้น..............เลขที.่ ..............
วัน เดือน ปี............................................................เวลำ...................................

ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ปฏิบัติ
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ควำมพึงพอใจต่อควำมรู้/ประสบกำรณ์ที่ได้รับ
............................................................................................................................. ..........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรเข้ำกิจกรรม
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ..........................
................................................................................................................................................................
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ตัวอย่ำงที่ 7 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3
1. ชื่อกิจกรรม มำสนุกกับศิลปะกันเถอะ
2. เวลำที่ใช้

4 ชั่วโมง

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
2. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักชื่นชมความงามสุนทรียภาพ ซึ่งมีคุณค่าต่อมนุษย์
4. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ หรือประกอบวิชาชีพ
4. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
มาเรียนรู้กันเถอะ
1. วาดภาพสัตว์ที่นักเรียนรู้จักหรือที่ชอบมา ๑ ชนิดพร้อมกับทาท่าประกอบ
1. ครูอธิบายถึงสัตว์ที่สามารถนามาเลี้ยงได้ยกตัวอย่างเช่น สุนัข แมว นก กระต่าย เป็นต้น
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าที่บ้านของนักเรียนใครเลี้ยงสัตว์ประเภทใดบ้าง
3. ครูให้นักเรียนนึกสัตว์ที่ตัวเองชอบไว้ ในใจ พร้อมกับแจกกระดาษแล้วให้นักเรียนวาดรูปสัตว์
ที่ตัวเองชอบพร้อมกับบอกว่าใครวาดรูปเสร็จแล้วให้เอารูปออกมาส่งพร้อมกับแสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์
ประเภทนั้นด้วย

www.oknation.net
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www.gotoknow.org

www.gotoknow.org

ชั่วโมงที่ 2
สองไม้ สองมือ
1. การปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ
1. รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. รูปร่างที่เรามองเห็นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีลักษณะต่างกันไป โดยรูปร่างมีลักษณะ
เป็น ๓ มิติ ความกว้าง ความยาว และความลึก หรือความหนาทาให้รูปทรงมีลักษณะสวยงาม และสมจริง
มากกว่ารูปร่าง รูปทรงแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
2.1 รู ปทรงเรขาคณิต เป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างแน่นอนสามารถระบุชื่อเรียกได้ เช่นทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกลม พีระมิด กรวย

novation.kpru.ac.th
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2.2 รู ป ทรงอิสระ เป็ นรู ปทรงที่มีโ ครงสร้างไม่แน่นนอน มีทั้งเกิดขึ้ นตามธรรมชาติและ
เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปทรงของสัตว์ต่างๆ รูปทรงก้อนหิน รูปทรงรองเท้า

http://innovation.kpru.ac.th/
ครูอธิบายถึงความสาคัญในการปั้นเป็นรูปต่างๆ ว่ามีความสาคัญเพราะเป็นพื้นฐานในการที่นักเรียนจะได้
นาไปขึ้นรูปต่าง ๆ
1. ครูแบ่งนักเรียนให้นั่งเป็นกลุ่มๆพร้อมกับแจกอุปกรณ์ (ดินน้ามัน)
2. ครูสาธิตวิธีการปั้นดินน้ามันขึ้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ

www.thaiadapp.com
ชั่วโมงที่ 3
ปั้นตามจินตนาการ
1. ครู อ ธิ บ ายถึ ง การปั้ น เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ในงานประติ ม ากรรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ๓ มิ ติ
มีความกว้าง ความยาว ความหนา สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ การปั้นสามารถทาได้โดยการนาส่วนย่อยมา
รวมกันให้เกิดเป็นรูปทรงตามต้องการ
2. ครูอธิบายถึงความหมายของจินตนาการว่าคือ อะไรจากนั้นจึงให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น
กลุ่มย่อยแล้วจึงแจกอุปกรณ์ (ดินน้ามัน)
3. ครูให้นักเรียนปั้นดินน้ามันเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการ ครูให้คาปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด

xn--12c1bobh8dyb4bnrq1kue.blogspot.com
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coffee-drawing.blogspot.com

jaikoh.exteen.com

ชั่วโมงที่ 4
การเป่าสี
การสร้างภาพด้ว ยการเป่าสี เป็นเทคนิคการสร้างภาพอีกแบบหนึ่ง ที่ให้ ภาพสวยงามและเกิด
จินตนาการ เหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพและการใช้สีน้าหรือสีโปสเตอร์
ขั้นตอนกำรเป่ำสี
1. ผสมสี
2. หยดสีลงบนกระดาษ
๓. ใช้หลอดกาแฟเป่าสีให้แตกกระจาย
เทคนิคกำรเป่ำสีให้ได้ภำพสวยงำม
๑. ผสมสีกับน้าให้เหลวพอเหมาะไม่ข้นหรือเหลวเกินไป
๒. ใช้สีหลากหลาย
๓. ใช้กระดาษวาดภาพ ร้อยปอนด์ขึ้นไป
๔. เป่าสีให้แตกกระจายรอบทิศทาง หากต้องการให้สีแตกกระจายไปทางใดเป็นพิเศษให้เอียงกระดาษ
เล็กน้อย
๕. เมื่อเป่าสีเสร็จแล้วควรนาไปผึ่งลมให้แห้งไม่ควรนาไปผึ่งแดดเพราะจะทาให้กระดาษบิดไม่สวยงาม
https://www.gotoknow.org/posts/54529

jaruwan99999.blogspot.com
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www.thaigoodview.com

www.kukai.ac.th

www.suwattanakindergarten.com witchuda08.blogspot.com

5. สื่อกำรเรียนรู้
๑. การสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว
๒. บริเวณภายในพื้นที่ของโรงเรียน
๓. ห้องสมุด ห้องค้นคว้าทางเทคโนโลยี
6. กำรวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. สังเกตจากผลงานที่ได้ปฏิบัติ
7. ภำพประกอบ
ภาพตามกิจกรรมต่าง ๆ
8. อ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล
www.photoontour9.com
www.tykatai.diaryclub.com
www.oknation.net
www.artlaemkom.blogspot.com
www.gotoknow.org
www.novation.kpru.ac.th
www.innovation.kpru.ac.th/
www.thaiadapp.com
www.jaikoh.exteen.com
www.gotoknow.org/posts/54529
www.kukai.ac.th
www.suwattanakindergarten.com
www.witchuda08.blogspot.com
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ตัวอย่ำงที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
1. ชื่อกิจกรรม

สบู่สลักลำย

2. เวลำที่ใช้

4 ชั่งโมง

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแกะสลักสบู่
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกจัดตกแต่ง และกาหนดราคาจาหน่ายได้
4. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ครูอธิบายถึงลักษณะของงานแกะสลัก การเลือกสบู่ตลอดจนสาธิตการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลัก
และการเก็บรักษาเครื่องมือ
๒. นักเรียนฝึกทักษะการแกะสลักสบู่ และสร้างผลงานแกะสลักได้สวยงามและสร้างสรรค์
๓. นักเรียนคานวณราคาจาหน่ายได้เหมาะสมกับชิ้นงาน
5. สื่อกำรเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมการแกะสลักสบู่
2. ตัวอย่างสบู่แกะสลักรูปแบบต่างๆ
3. วัสดุอุปกรณ์การแกะสลักสบู่
6. กำรวัดและประเมินผล
6.1สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้
6.1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
6.1.2 สังเกตผลงานความสาเร็จ ของกิจกรรม
6.2แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน











น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด
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7. ภำพประกอบ

8. อ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล
http://www.kruaklaibaan.com/viewtopic.php?p=322509
http://krabiwalkingstreet.com/

