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 การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต จะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการท างาน ทักษะการด ารงชีวิต และท่ีส าคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีสุขภาวะ รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว  โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 4H ได้แก่ Head 
(พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ) 
ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน โดยครูปรับบทบาทการสอนเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมากขึ้นในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีปฏิสัมพันธ์และรู้จักการท างานเป็นทีม ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งมีโอกาสได้พัฒนาจิตใจให้เห็นคุณค่าของการเป็นคนดี ท าความดี ท าประโยชน์
เพื่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวม สถานศึกษาจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
จัดตารางเรียนให้เหมาะสมและเอ้ือกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งหนังสือคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน 
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาและครูผู้สอนได้น าไปใช้
ด าเนินงานให้บรรลุความมุ่งหมายของโครงการ ตลอดจนผู้ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องได้
เข้าใจแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้
ความร่วมมือในการระดมความคิด และจดัท าเอกสารฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ควำมเป็นมำ  

 “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                   
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งครูต้องใช้ความสามารถ                  
ในการออกแบบการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์                       
การแก้ปัญหา รู้จักการท างานเป็นทีม รู้จักการปรับตัวมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน มีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และที่ส าคัญต้องพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาศักยภาพ
และความชอบของตนเอง   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ระยะที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔,๑๐๐ โรงเรียน                     
เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓,๘๓๑ โรงเรียน  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน ๑๖๑ โรงเรียน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 
๑๐๘ โรงเรียน กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ในระยะแรกเน้น ๔ หมวด คือ หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยม และหมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมทั้ง
ในและนอกห้องเรียน กิจกรรมการพัฒนาเป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรม และมีความสุขกับกิจกรรม ต่อมาได้มีการปรับเป้าหมายของกิจกรรมจาก ๔ หมวด เป็นการพัฒนา   
๔H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ซึ่งสอดคล้องกับองค์ ๔ ของการจัดการศึกษา คือ พุทธิศึกษา 
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ถกแถลง 
สร้างความคิดเชิงเหตุผล และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจ าวันหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
การประเมินผลเป็นการประเมินความสุขและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ผลจากการติดตามของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระยะท่ี ๑ พบว่าผู้เรียนมีคุณภาพ ๔H โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการร่วมกิจกรรม มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด กล้าแสดงออก 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  
ส่วนราชการ และเอกชน แต่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็น Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติ ) และ Health 
(กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ส่วน Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) และ Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) ไม่เข้มข้น
เท่าท่ีควร และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเป้าหมายของนโยบาย  

ในระยะที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพ่ิมอีก จ านวน ๑7,317 
โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15,๘97 โรงเรียน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 50๔ โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน ๔79 โรงเรียน และสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔37 โรงเรียน รวม      
๒ ระยะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒1,๔1๗ โรงเรียน ในระยะนี้ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
เป้าหมายการพัฒนา ๔H คือ  Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand (กิจกรรม



๒ 

 

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข    
โดยใช้ขั้นพัฒนาการของ Bloom Taxonomy (Krathwohl, D.R., ๒๐๐๒) เป็นหลักในการจัดกิจกรรมและ

เน้นให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง ผลจากการลงพ้ืนที่ของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า สถานศึกษามีความกังวลว่าการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ที่แยกส่วนกับ
หลักสูตรอาจท าให้เรียนไม่ครบตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด 
และกิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วมนอกจากจะมีความสุขกับการเรียนรู้แล้วควรจะได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิต และการศึกษาต่อด้วย  

ในระยะท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒนา ๔H ทั้งนี้ ให้
ความส าคัญท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ โดยมุ่งเน้นลดเวลาเรียนในลักษณะการรับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย/สาธิต เพิ่มเวลาและโอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ 
มีความสุขกับการเรียนรู้ ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาชี้แนะ มีการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามสภาพจริง และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

จากการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงปรับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
 
นโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 

 นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความ
เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรและแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ดังนี้ 

๑. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา มีเวลาเรียนรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีเวลาเรียนรวมไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี 

๒. ก าหนดตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และควรรู้ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา 
ภาระงาน/ชิ้นงาน ลดเวลาเรียน และเป็นกรอบในการประเมินผลผู้เรียนระดับชาติ  

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างเข้มข้น 
๔. ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ให้มุ่งเน้นเป้าหมาย ดังนี้ 
     ๔.1 พัฒนา ๔H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand 

(กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)    
     ๔.2 ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอัน

พึงประสงค ์และค่านิยมที่ดีงามของคนไทย 
     ๔.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
     ๔.๔ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ (Programme for 

International Student Assessment: PISA) 



๓ 

 

     ๔.5 ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 
๕. ให้เวลาของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้รวมอยู่ในโครงสร้างเวลาเรียนตามที่ก าหนดในข้อ 1 
๖. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้มีทั้งกิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน และกิจกรรมให้เลือกเรียน  

 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับเวลาเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากเวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมงต่อปี  เป็น ๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี และ
เวลาเรียนรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น ๑๖๐ ชั่วโมงต่อปี  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน แต่ยังคงหลักการที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและมีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้จัดท าคู่มือ
บริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ       
ของสถานศึกษา   

 
วัตถุประสงค์ 
 คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ 
 ๑. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ได้
อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ  
 ๒. ครูสามารถใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามความ
สนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตรและมีความสุขกับการเรียนรู้  

3. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าใจ
แนวคิดและเห็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 
ค ำส ำคัญ 
 เพ่ือให้การน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนตรงกันจึงก าหนด
ความหมายของค าส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 ลดเวลำเรียน หมายถึง “ลดเวลาสอนของครู” เป็นการลดสัดส่วนเวลาเรียนในห้องเรียนและเวลาของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้บรรยาย อธิบายความรู้ ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ มาเพ่ิมบทบาทการ
เป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งค าถามที่ท้าทายความสามารถ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
  เพิ่มเวลำรู้ หมายถึง “เพ่ิมเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียน” เป็นการเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย   
 กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” หมายถึง  การจัดโครงสร้างเวลาเรียน 
ตารางเรียน  และการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมอง พัฒนาจิตใจ 
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ และพัฒนาสุขภาพ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับหลักสูตร นอกจากนั้นเวลาที่ใช้ในการท า
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้นับเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา  
 



๔ 

 

 ตั ว ชี้ วั ด ต้ อ ง รู้  ห ม าย ถึ ง  สิ่ ง ที่ ผู้ เ รี ย น พึ ง รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ได้  ซึ่ ง ส ะ ท้ อ น ถึ ง ม า ต ร ฐ า น 
การเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นเกณฑ์ส าคัญ
ส าหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภำพผู้เรียนระดับช้ันเรียนและระดับชำติ  
 ตั ว ชี้ วั ด ค ว ร รู้  ห ม าย ถึ ง  สิ่ ง ที่ ผู้ เ รี ย น พึ ง รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ได้  ซึ่ ง ส ะ ท้ อ น ถึ ง ม า ต ร ฐ า น 
การเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือศึกษา
จากสิ่งรอบตัวและชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่าง ๆ และเป็นเกณฑ์
ส าหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภำพผู้เรียนระดับช้ันเรียน 
 กิจกรรมลดเวลำเรียน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับบทบาทของครูในการบรรยาย การอธิบาย
ความรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งค าถามที่ท้าทายความสามารถ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดในช่วงเวลาตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร ทั้งในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 กิจกรรมเพิ่มเวลำรู้  หมายถึง กิจกรรมที่ เน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง             
มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) 
และพัฒนาสุขภาพ (Health) ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตัวชี้วัดที่น ามาออกแบบกิจกรรมเน้นตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการ โดย
ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าของผู้เรียน และน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินการผ่านตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งครู
น าผลการประเมินมาปรับการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมจัดเป็นชั่วโมงเฉพาะในช่วงเวลาท้ายของ
แต่ละวัน หรือจัดในช่วงเวลาอ่ืนตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา คือระดับประถมศึกษา เวลาเรียนรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียน
รวมไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ กิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน และกิจกรรมที่เลือก
เรียน   

 กิจกรรมที่ก ำหนดให้เรียน หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดต้องรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ หลังจากผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ใน รายวิชาแล้วจะได้รับการฝึกปฏิบัติ                 
มีประสบการณ์ตรง และมีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนา ๔H 

 กิจกรรมที่เลือกเรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนเลือก และ/หรือ กิจกรรมที่
ออกแบบโดยผู้เรียนเพ่ือตอบสนองความสนใจ ความต้องการของตนเอง  โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยผ่านการท ากิจกรรมพัฒนา ๔H ทั้งนี้กิจกรรมควรเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และหรือตัวชี้วัดที่ควรรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ 
 กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 



๕ 

 

 กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม การท าประโยชน์เพ่ือสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมี
จิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและส่วนรวม 
 กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน ทักษะทาง
อาชีพที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง 
 กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย 
 
 



๖ 
 

 

                 แนวคิด                 กระบวนการ                          เป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ 
      คนดี มีปัญญา มีความสุข 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  5 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยการจัดการศึกษา      
ในศตวรรษที่ ๒๑ (UNESCO) 
      Learning to Know 
      Learning to Do 
      Learning to Live together 
      Learning to Be 
 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
 องค์ ๔  การจัดการศึกษา 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy 

of Education Objectives) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและ

การมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active 
Learning)  

 ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
๑. มีความสุข 
๒. มีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด  
๓. มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. มีทักษะการคิดขั้นสูง 
๕. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๖. มีทักษะชีวิตและการท างาน 
๗. มีสุขนิสัยและสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
๘. มีความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ  
 

 

การออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ 
๑) ทฤษฎีการเรียนรู้  
๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓) ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 
๔) ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ 
 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (๔H)  
(กิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน กิจกรรมที่เลือกเรียน) 
HEAD    – พุทธิศึกษา     – พุทธิพิสัย  
                                 (Cognitive Domain) 
HEART   – จริยศึกษา     – จิตพิสัย  
                                  (Affective Domain) 
HAND    – หัตถศึกษา   
HEALTH – พลศึกษา  
 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ปรับโครงสร้างเวลาเรียน 
 ปรับการเรียนรู้ 
      กิจกรรมการเรียนรู้  
      กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
 

 
ลด    
เวลา
เรียน 
เพิ่ม  
เวลารู้ 

- ทักษะพิสัย   
  (Psychomotor  
  Domain) 
 

ประเมินผลลัพธ์         
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

กรอบแนวคิดของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiik_bW8KzPAhVJrY8KHZ5KDvYQjRwIBw&url=http://talentedpros.com/&bvm=bv.133700528,d.c2I&psig=AFQjCNEV-qBdhxrqEAag-BG8Y7VkDH2YZQ&ust=1474973894761758
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipr4GK8azPAhWHvo8KHdiAAPEQjRwIBw&url=http://strategicmodularity.com/2013/03/lean-goals/&bvm=bv.133700528,d.c2I&psig=AFQjCNFAQ465YnXF1kOXePdydpdmb71gdw&ust=1474974143209061
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_r_er8azPAhWBqo8KHfvIAvYQjRwIBw&url=http://opensourceforu.com/2016/03/the-life-of-a-process/&bvm=bv.133700528,d.c2I&psig=AFQjCNErc3r1ddpAI18LOIKMrAu7l40skA&ust=1474974216808970
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil-dm186zPAhULLY8KHVHwAfIQjRwIBw&url=http://katierener.weebly.com/jigsaw.html&bvm=bv.133700528,d.c2I&psig=AFQjCNFr8wz6v2CmNyQftVcCYOR1GbgTpw&ust=1474974739127965


๗ 
 

บทท่ี ๒ 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

 
การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สถานศึกษาต้องบริหารจัดการเวลาเรียนของ

หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามนโยบาย 

 
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน  
ซึ่งระบุการจัดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่วนรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
บริบทของสถานศึกษาโดยการก าหนดเวลาเรียนในแต่ละระดับการศึกษา ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้                         
๘ กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม ๘๔๐ ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้นไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อป ี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้            
๘ กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม ๘๘๐ ชั่วโมงต่อปี (๒๒ หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี และ
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้นปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี           
รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘ กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม ๓ ปี จ านวน ๑,๖๔๐ ชั่วโมง (๔๑ หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ ชั่วโมง และ
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้นปีละไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง (๔๐
หน่วยกิต) รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 

กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตาม
ตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

ตารางท่ี 1 กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

  เวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ
มัธยมศึกษา 

กิจกรรม ตอนปลาย 
  ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม. ๔ - ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้           
 ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
        (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) 
 คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
        (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) 
 วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
        (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) 

 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๓๒๐ 

        (๔ นก.) (๔ นก.) (๔ นก.) (๘ นก.) 
 - ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
        (๑ นก.) (๑ นก.) (๑ นก.) (๒ นก.) 

 
- ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 
 

         

 

- หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

   ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

 - เศรษฐศาสตร์           
 - ภูมิศาสตร์           
 สุขศึกษาและพลศึกษา 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.) (๓ นก.) 
 การงานอาชีพและ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
 เทคโนโลยี       (๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.) (๓ นก.) 
 ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
        (๓ นก.) (๓ นก.) (๓ นก.) (๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๑,๖๔๐ 
(พื้นฐาน)       (๒๒ นก.) (๒๒ นก.) (๒๒ นก.) (๔๑ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา / กิจกรรมที ่

สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ชัว่โมง 
ปีละไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ ชั่วโมง 

ไม่น้อยกวา่ 
๑,๖๐๐ 
ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ปี 
ไม่น้อยกว่า 

๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ปี 

รวม ๓ ปี 
ไม่น้อยกว่า 

๓,๖๐๐ 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาในโครงการ  

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
จ านวน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างเข้มข้น กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตร และเวลาเรียน        
อยู่ภายใต้กรอบของโครงสร้างเวลาเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสังคม ประเทศชาติ เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น 
การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ เป็นเพ่ิมบทบาทของครูผู้สอนให้เป็นผู้อ านวยความสะดวก กระตุ้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  ซ่ึงสถานศึกษามีแนวทางในการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา  
สถานศึกษาปรับเวลาเรียนวิชาพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตาม
แนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาก าหนด ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน โดย
รายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ ๘๔๐ ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น เท่ากับ ๔๐ ชั่วโมง/ปี  รวม ๘๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์) และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี (๓ ชั่วโมง/
สัปดาห์) ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดย
เวลาเรียนรวมทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
สถานศึกษาก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่เรียนของแต่ละรายวิชาต่อภาคเรียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ต้องเป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด โดย
รายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ ๘๘๐ ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น เท่ากับ ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี รวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒๗ ชั่วโมง/สัปดาห์) และผู้เรียนต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จ านวน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี                       
(๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ) ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ เวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี  

แนวทางการปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามตารางท่ี 2 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 
ตารางท่ี 2 แนวทางการปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้                                                 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียนต่อปี ชัน้ ป.๑-๓ เวลาเรียนต่อปี ชัน้ ป.๔-๖ เวลาเรียนต่อปีชัน้ ม.๑-๓ 
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้       

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐     
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐     
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐     
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๔๐ ๒๐๐     
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์  
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
การด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 

      
๔๐      

      
      

๘๐      
 ๑๖๐     
      

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐      
ศิลปะ ๘๐      
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐      

รวมเวลาเรียนพืน้ฐาน ๘๔๐ ๘๔๐     

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐     

     -กิจกรรมแนะแนว       
  -กิจกรรมนักเรียน       

-  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหาร 

      

        - ชุมนุม ชมรม       
     -  กิจกรรมเพื่อสังคมและ    
        สาธารณประโยชน ์

      

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามที่หลักสูตรก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 

๑,๐๐๐                  
ช.ม./ปี 

ไม่เกิน 
๑,๐๐๐                  
ช.ม./ปี 

ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐                  
ช.ม./ปี 

ไม่เกิน 
๑,๐๐๐                  
ช.ม./ปี 

ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐                  
ช.ม./ปี 

ไม่เกิน 
๑,๒๐๐                  
ช.ม./ปี 

หมายเหตุ  ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานและผู้เรียนต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 

 

 

 

 
 

                      คงเดิม 



๑๑ 
 

 

เงื่อนไขการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
 การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเงื่อนไข
ในการจัดดังนี้ 

๑. การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ก าหนดให้ต้องจัดแบบเข้มข้น 

๒. การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ก าหนดให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด โดยพิจารณา
ตัวชี้วัดที่พัฒนาทักษะกระบวนการ มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมผ่านการพัฒนา 4H แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน และกิจกรรมที่เลือกเรียน 

3. สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้เป็นชั่วโมงเฉพาะในช่วงเวลาท้ายก่อนกลับบ้าน หรือเวลา
อ่ืนตามบริบทและความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยใช้เวลาเรียนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่
สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มช่ัวโมงในตารางเรียน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในรายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี                
ยุวกาชาด เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน  

5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการเวลาเรียนและการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

    5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ก าหนดเวลาเรียนเป็น 200 ชั่วโมงต่อปี 
หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรม วิธีการ สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย และเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ    
พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ หรือจัดบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ หรือแยกรายวิชาได้ตามบริบท
และความเหมาะสมของโรงเรียน ทั้งนี้     การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ต้องจัดการเรียนรู้
แบบเข้มข้น 

     5.3 สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระได้ (ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
และประวัติศาสตร์) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมพ้ืนฐาน 840 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 
จากเงื่อนไขการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ข้างต้น สถานศึกษาสามารถ

จัดโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้อย่างหลากหลาย โดยพิจารณาจาก 
 ความพร้อมของสถานศึกษา : ในส่วนของความพร้อมนั้น สถานศึกษาต้องพิจารณาจ านวนครูผู้สอน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนและสถานที่ส าหรับชั้นเรียน งบประมาณ 
ทรัพยากรต่างๆ ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีบุคลากร และครูผู้สอนแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพียงพอ อาจมีรูปแบบของโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียนแตกต่างจากสถานศึกษาขนาด
เล็กที่มีข้อจ ากัดในเรื่องต่าง ๆ 
 



๑๒ 
 

 ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา : ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญ
ที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบการจัดโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาที่มีจุดเน้น 
เช่น ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาเพ่ือการมีงานท า            
ซึ่งโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียนของโปรแกรมเหล่านั้นย่อมแตกต่างกัน หรือสถานศึกษาท่ีอยู่ในเมืองใหญ่ ย่อม
มีโครงสร้างหลักสูตรแตกต่างจากสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่บนดอยหรือชนบท เป็นต้น 
 ความต้องการของผู้เรียน : ความต้องการของผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งต่อการจัด
โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนบางกลุ่มอาจ
ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ต้องการเตรียมพร้อมส าหรับการออกไป
ประกอบอาชีพ เป็นต้น สถานศึกษาจึงควรมีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้วย 
 
ตารางท่ี 3  ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (เดิม) ตัวอย่างการปรับเวลาเรียน (ชม./ปี) 

 (ชม./ป)ี แบบ ๑ แบบ ๒ แบบ ๓ แบบ ๔ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

ท๑...๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

ค๑...๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ --- 

ว๑...๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ --- 

ส๑...๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม (เน้นภมูิศาสตร์) 

๘๐ ๔๐* ๔๐* ... ... 

ส๑...๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐* ๔๐* ๔๐ ๔๐ 

พ๑...๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒๐* ๓๐* ... ... 

ศ๑...๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ ๒๐* 2๐* ...  ... 

ง๑...๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ * 3๐*  ... ... 

อ๑...๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ส๑...๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

-  กิจกรรมนักเรียน      

   -  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

   -  ชุมนุม/ชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 40 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ  * จัดบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันตามความสอดคล้องของเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 

๑๖๐ 



๑๓ 
 

ตารางท่ี 4  ตัวอย่างการจัดโครงสร้างเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการลงเวลาในแบบ ปพ.1 
      ปีการศึกษา 2559 
 

  เวลาเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

ป.๑ 
กิจกรรม 

  เดิม ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ใหม ่ ภาคเรียนที่ ๒ ปพ.๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้       

 ภาษาไทย ๒๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ 
        
 คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ 
        
 วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๔๐ ๘๐ 
        

 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๑๒๐   

 
 

 

        
 - ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๒๐ ๒๐  ๒๐ ๔๐ 
        
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม       

 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
   ๘๐ ๔๐ 

 
๔๐ 

๑๖๐ ๒๐ ๖๐ 

 - เศรษฐศาสตร์       
 - ภูมิศาสตร์       
 สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๔๐ ๔๐  ๑๐ ๕๐ 
        
 ศิลปะ ๘๐ ๔๐ ๔๐  ๑๐ ๕๐ 
        
 การงานอาชีพและ ๔๐ ๒๐ ๒๐  ๒๐ ๔๐ 
 เทคโนโลยี       
 ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๑๒๐ 
        

รวมเวลาเรียน ๘๔๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๘๔๐ ๔๒๐ ๘๔๐  
(พื้นฐาน)        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๖๐ ๖๐ ๑๒๐ ๖๐ ๑๒๐  
รายวิชา / กิจกรรมที ่

สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ชัว่โมง 
 

ปีละไม่เกิน ๔๐ ชัว่โมง 
หน้าที่พลเมือง 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ปี 
 

ไม่เกิน ๑๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 
หมายเหตุ  ระดับประถมศึกษา โครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐาน

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนด
ไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, ๒๕๕๓ หน้า
๒๔) 

 
 



๑๔ 
 

 
ตารางท่ี ๕  ตัวอย่างการจัดโครงสร้างเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการลงเวลาในแบบ ปพ.1 
      ปีการศึกษา 25๖๐ แบบที่ 1 
 

  เวลาเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

ป.๑ 
กิจกรรม 

  ใหม ่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปพ.๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
    

 ภาษาไทย ๒๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ 
      
 คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ 
      
 วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
      
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
      
 - ประวัติศาสตร์  ๒๐ ๒๐ ๔๐ 
      
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     

 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ 

การด าเนินชีวิตในสังคม 
๑๖๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ 

 - เศรษฐศาสตร์     
 - ภูมิศาสตร์     
 สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
 
 ศิลปะ  ๑๐ ๑๐ ๒๐ 
      
 การงานอาชีพและ  ๑๐ ๒๐ ๓๐ 
 เทคโนโลยี     
 ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ 
      

รวมเวลาเรียน ๘๔๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๘๔๐  
(พื้นฐาน)      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๖๐ ๖๐ ๑๒๐  

หน้าที่พลเมือง 
ปีละไม่เกิน  
๔๐ ชั่วโมง 

๒๐ ๒๐ ๔๐  หน้าที่พลเมือง 
๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่เกิน ๑๐๐๐ 

ชั่วโมง/ปี 
๕๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐๐ 

 
หมายเหตุ  ระดับประถมศึกษา โครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐาน

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนด
ไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, ๒๕๕๓ หน้า
๒๔) 

 
 



๑๕ 
 

ตารางท่ี 6  ตัวอย่างการจัดโครงสร้างเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการลงเวลาในแบบ ปพ.1 
      ปีการศึกษา 25๖๐ แบบที่ 2 
 

  เวลาเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

ป.๑ 
กิจกรรม 

  ใหม ่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปพ.๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
    

 ภาษาไทย ๒๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ 
      
 คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๑๖๐ 
      
 วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
      
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
      
 - ประวัติศาสตร์  ๒๐ ๒๐ ๔๐ 
      
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     

 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ 

การด าเนินชีวิตในสังคม 
๑๖๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ 

 - เศรษฐศาสตร์     
 - ภูมิศาสตร์     
 สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒๐ ๒๐ ๔๐ 
 
 ศิลปะ  ๒๐ ๒๐ ๔๐ 
      
 การงานอาชีพและ  ๒๐ ๒๐ ๔๐ 
 เทคโนโลยี     
 ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ 
      

รวมเวลาเรียน ๘๔๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๘๔๐  
(พื้นฐาน)      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๖๐ ๖๐ ๑๒๐  

หน้าที่พลเมือง 
ปีละไม่เกิน  
๔๐ ชั่วโมง 

๒๐ ๒๐ ๔๐  หน้าที่พลเมือง 
๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่เกิน ๑๐๐๐ 

ชั่วโมง/ปี 
๕๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐๐ 

 
หมายเหตุ  ระดับประถมศึกษา โครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐาน

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนด
ไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, ๒๕๕๓ หน้า
๒๔) 

 
 
  



๑๖ 
 

แนวทางการจัดตารางเรียน 

 การจัดตารางเรียนที่เหมาะสมจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยทั่วไปนั้น สถานศึกษาจัดตารางเรียนที่แต่ละวิชาสอนแยกเป็นอิสระจากกัน โดยมีเวลาเรียนประมาณ  
๕๐-๖๐ นาที เท่ากันทุกรายวิชา ซึ่งการจัดตารางเรียนในลักษณะดังกล่าวบางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ หรือการเรียนที่ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ดังนั้น หากสถานศึกษามี
แนวทางและรูปแบบการจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพก็จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดตารางเรียนอาจจัดท าได้ในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดคาบคู่ต่อเนื่องกัน   
การจัดช่วงเวลาเรียนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา การจัดตารางเรียนบูรณาการ  เป็นต้น  

ส าหรับกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ สถานศึกษาอาจจัดตารางเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบ            
บูรณาการ เพ่ือให้เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์และลงมือปฏิบัติจริง 
เช่น อาจให้ผู้เรียนรวมกลุ่มช่วยกันคิดบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน มีการตั้งวัตถุประสงค์ วางแผนการท างาน ศึกษาด าเนินงาน และหาข้อสรุปร่วมกัน               
ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้นอกจากช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะการคิด
วิเคราะห์แล้ว ยังสามารถปลูกฝังคุณลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ อาจใช้เวลาเรียนพ้ืนฐานของรายวิชาบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ได้ 

 



๑๗ 
 

ตัวอย่างที่ ๑  ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
โรงเรียน ............................................. อ าเภอ ................................... จังหวัด....................................................................... 

          เวลา 

วัน 

๐๗.๐๐ 
– 

๘.๓๐ น. 
๘.๓๐ - ๙.๓๐น. ๙.๓๐ - ๑๐.๓๐น. ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐น. 

๑๑.๓๐ - 
๑๒.๓๐น. 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐น. ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐น. ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐น. 

จันทร์ 

กิจ
กร

รม
ยา

มเ
ช้า

 ห
น้า

เส
าธ

ง (
บูร

ณา
กา

รห
นา้

ที่พ
ลเ

มือ
ง) 

ค๑๑๑๐๑
คณิตศาสตร ์

ท๑๑๑๐๑ 
ภาษาไทย 

จัดการเรียนรูบู้รณาการ 
๔ กลุ่มสาระ 

(สังคมฯ/ศิลปะ/สุขฯ/การงานฯ) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ว๑๑๑๐๑ 
วิทยาศาสตร ์

เพ่ิมเวลารู้                     
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

อังคาร 
ค๑๑๑๐๑
คณิตศาสตร ์

อ๑๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษ  

ท๑๑๑๐๑ 
ภาษาไทย 

แนะแนว 

ชมรม/ชุมนมุ* 

เพ่ิมเวลารู้                    
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

พุธ 
ท๑๑๑๐๑ 

ภาษาไทย 

อ๑๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษ  

จัดการเรียนรูบู้รณาการ 
๔ กลุ่มสาระ 

(สังคมฯ/ศิลปะ/สุขฯ/การงานฯ) 

ส11102 
ประวัติศาสตร ์

เพ่ิมเวลารู้                     
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

พฤหัส 
อ๑๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษ  

ค๑๑๑๐๑
คณิตศาสตร ์

จัดการเรียนรูบู้รณาการ 
๔ กลุ่มสาระ 

(สังคมฯ/ศิลปะ/สุขฯ/การงานฯ) 

ลูกเสือ – ยุวกาชาด* 

เพิ่มเวลารู้                          
จัดการเรียนรูบู้รณาการ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

ศุกร ์
ท๑๑๑๐๑ 

ภาษาไทย 

ว๑๑๑๐๑ 
วิทยาศาสตร ์

อ๑๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษ 

ค๑๑๑๐๑
คณิตศาสตร ์

เพ่ิมเวลารู้                           
ตามความสนใจ 

ของผู้เรียน 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 
 
 หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรก าหนด โดยบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความเหมาะสม 



๑๘ 
 

 ตัวอย่างท่ี ๒  ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒ 
โรงเรียน ............................................. อ าเภอ ................................... จังหวัด....................................................................... 

          เวลา 

วัน 

๐๗.๐๐ 
– 

๘.๓๐ น. 
๘.๓๐ - ๙.๓๐น. ๙.๓๐ - ๑๐.๓๐น. ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐น. 

๑๑.๓๐ - 
๑๒.๓๐น. 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐น. ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐น. ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐น. 

จันทร์ 

กิจ
กร

รม
ยา

มเ
ช้า

 ห
น้า

เส
าธ

ง (
บูร

ณา
กา

รห
นา้

ที่พ
ลเ

มือ
ง) 

ค๑๒๑๐๑
คณิตศาสตร ์

ท๑๒๑๐๑ 
ภาษาไทย 

จัดการเรียนรูบู้รณาการ 
๔ กลุ่มสาระ 

(สังคมฯ/ศิลปะ/สุขฯ/การงานฯ) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

แนะแนว 

ชมรม/ชุมนมุ 

เพ่ิมเวลารู้                     
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

อังคาร 
ค๑๒๑๐๑
คณิตศาสตร ์

อ๑๒๑๐๑
ภาษาอังกฤษ  

ท๑๒๑๐๑ 
ภาษาไทย 

ว๑๒๑๐๑ 
วิทยาศาสตร ์

เพ่ิมเวลารู้                    
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

พุธ 
ท๑๒๑๐๑ 

ภาษาไทย 

จัดการเรียนรูบู้รณาการ 
๔ กลุ่มสาระ 

(สังคมฯ/ศิลปะ/สุขฯ/การงานฯ) 

ส 12102 

ประวัติศาสตร ์

อ๑๒๑๐๑
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ิมเวลารู้                     
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

พฤหัส 
อ๑๒๑๐๑
ภาษาอังกฤษ  

ค๑๒๑๐๑
คณิตศาสตร ์

จัดการเรียนรูบู้รณาการ 
๔ กลุ่มสาระ 

(สังคมฯ/ศิลปะ/สุขฯ/การงานฯ) 

ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

เพ่ิมเวลารู้                     
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

ศุกร ์
ท๑๒๑๐๑ 

ภาษาไทย 

ว๑๒๑๐๑ 
วิทยาศาสตร ์

ค๑๒๑๐๑
คณิตศาสตร ์

อ๑๒๑๐๑
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ิมเวลารู้                           
ตามความสนใจ 

ของผู้เรียน 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรก าหนด โดยบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่ มเติม 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความเหมาะสม  



๑๙ 
 

ตัวอย่างที่ ๓  ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒  
โรงเรียน ............................................. อ าเภอ ................................... จังหวัด....................................................................... 

          เวลา 

วัน 

๐๗.๐๐ 
– 

๘.๓๐ น. 
๘.๓๐ - ๙.๓๐น. ๙.๓๐ - ๑๐.๓๐น. ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐น. 

๑๑.๓๐ - 
๑๒.๓๐น. 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐น. ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐น. ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐น. 

จันทร์ 

กิจ
กร

รม
ยา

มเ
ช้า

 ห
น้า

เส
าธ

ง (
บูร

ณา
กา

รห
นา้

ที่พ
ลเ

มือ
ง) 

ค๑๓๑๐๑
คณิตศาสตร ์

ท๑๓๑๐๑ 
ภาษาไทย 

จัดการเรียนรูบู้รณาการ 
๔ กลุ่มสาระ 

(สังคมฯ/ศิลปะ/สุขฯ/การงานฯ) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ว๑๓๑๐๑ 
วิทยาศาสตร ์

เพ่ิมเวลารู้                     
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

อังคาร 
ค๑๓๑๐๑
คณิตศาสตร ์

อ๑๓๑๐๑
ภาษาอังกฤษ  

ท๑๓๑๐๑ 
ภาษาไทย 

แนะแนว 

ชมรม/ชุมนมุ 

เพ่ิมเวลารู้                           
ตามความสนใจ 

ของผู้เรียน 
 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

พุธ 
ท๑๓๑๐๑ 

ภาษาไทย 

อ๑๓๑๐๑
ภาษาอังกฤษ  

ค๑๓๑๐๑
คณิตศาสตร ์

จัดการเรียนรูบู้รณาการ 
๔ กลุ่มสาระ 

(สังคมฯ/ศิลปะ/สุขฯ/การงานฯ) 

เพ่ิมเวลารู้                     
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

พฤหัส 
อ๑๓๑๐๑
ภาษาอังกฤษ  

ค๑๓๑๐๑
คณิตศาสตร ์

ส13102 
ประวัติศาสตร ์

ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

เพ่ิมเวลารู้                     
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

ศุกร ์
ท๑๓๑๐๑ 

ภาษาไทย 

ว๑๓๑๐๑ 
วิทยาศาสตร ์

จัดการเรียนรูบู้รณาการ 
๔ กลุ่มสาระ 

(สังคมฯ/ศิลปะ/สุขฯ/การงานฯ) 

อ๑๓๑๐๑
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ิมเวลารู้                    
จัดการเรียนรูบู้รณาการ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

ซ่อมเสริม/ 
กิจกรรมตามจุดเน้น

ของสถานศึกษา 
  

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรก าหนด โดยบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความเหมาะสม 



๒๐ 

 

บทท่ี ๓ 
การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม เผชิญประสบการณ์ตรง 
เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง โดยกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้เน้นเป้าหมายการพัฒนา 4H 
ประกอบด้วย การพัฒนาสมอง (Head) การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และ
การพัฒนาสุขภาพ (Health) เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ (PISA) การจัดการเรียนรู้ผู้สอนควร
ลดบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็นการให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  

 
การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมให้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ลดบทบาทผู้สอนในการบรรยายหรือให้ความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยเน้นหลัก 4H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะและเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เชื่อมโยงจากกิจกรรมลดเวลาเรียน 

กรอบความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและกิจกรรมเพ่ิม

เวลารู้ ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงลดเวลาเรียน จากตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชาที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้/ความคิดรวบยอด (K : Knowledge) ทักษะ/การปฏิบัติ (P : Performance) และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ทีใ่ห้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ (Active Learning) ตามความถนัด
ความสนใจจากการได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง อาทิ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงจาก
การลงมือปฏิบัติ การท างานสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหรือเลือกแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูง และเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นการพัฒนาต่อ
ยอดจากตัวชี้วัดที่เน้นการปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกิจกรรมลดเวลาเรียน ให้การจัดกิจกรรม
ในช่วงเพ่ิมเวลารู้มีความหมายกับชีวิตจริงยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ควรมีทั้งกิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ต้องรู้  และ
กิจกรรมให้เลือกเรียนที่ผู้เรียนเลือกได้ตามความถนัดความสนใจ ซึ่งทั้งกิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน และกิจกรรม
ให้เลือกเรียน มุ่งเน้นประเมินด้านทักษะ/การปฏิบัติ (Performance) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(Attribute) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 การด าเนินการตามกรอบในแผนภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 กรอบความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้ 

กิจกรรม 

ลด 

เวลา 

เรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด 
ควรรู้ 

K P A 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

K 

P 

A 

Knowledge 
ความรู้แกน 

Performance 
ทักษะ/การ
ปฏิบัติ 
Attribute 
คุณลักษณะ 

สมรรถนะส ำคญัของ
ผูเ้รยีน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ของผูเ้รยีน 

กิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน กิจกรรมใหเ้ลือกเรียน 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ต้องรู ้

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

P A A P 

Theme / หัวข้อ 
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 แนวทางการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 กรณีที่ 1 สถานศึกษาที่ยังไม่มีหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ สามารถด าเนินการได้ 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1A เริ่มต้นจากการส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียน รูปแบบที่ 1B เริ่มต้น
จากศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ดังแผนภาพที่ 3  
 
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 3 การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีหน่วยการเรียนรู้และ 
                  กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
 
 
 
 
 

ส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 

ก าหนดหัวเรื่อง (Theme) 

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

เลือกรูปแบบ  

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด : K  P  A 

 

ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
สอดคล้องกับ 4H และ 

เน้นตัวช้ีวัด : P  A 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

รูปแบบท่ี 1A รูปแบบท่ี 1B 

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ก าหนดหัวเรื่อง (Theme) 
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กรณีที่ 2 ส าหรับสถานศึกษาที่มีหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้อยู่แล้ว สามารถด าเนินการ
ได้ดังแผนภาพที่ 4 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กรณีท่ีสถานศึกษามีหน่วยการเรียนรู้และ 
                  กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
 
 
หลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรม 2 ลักษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชา ได้แก่ 
กิจกรรมบูรณาการ และกิจกรรมเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักการส าคัญของการจัดกิจกรรม 7 ประการดังนี้ 
 1. เชื่อมโยงตัวชี้วัด: สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. เน้นจัด 4H: เน้นการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 4H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 
 3. ผู้เรียนเป็นสุข: เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 
ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการ และความแตกต่างของผู้เรียน  
 4. สนุกการคิดขั้นสูง: เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ ค้นคว้า ถกแถลง สร้างความคิด
เชิงเหตุผล อภิปราย สรุปความรู้ น าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพ่ือ
แสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

ปรับปรุง กิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด : K  P  A 

 

ปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
เน้นตัวช้ีวัด : P  A 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กรณีที่ 2 

ทบทวนความสออดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

หน่วยการเรียนรู้ 

ทบทวนความสอดคล้องกับ 4H 
และมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวช้ีวัด 
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 5. มุ่งท างานเป็นกลุ่ม: จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ท างานอย่างเป็น
ระบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี และเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
 6. ลุ่มลึกแหล่งเรียนรู้: ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ 
 7. สู่การประเมิน P&A: ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการ 
ที่หลากหลาย เน้นการประเมินการปฏิบัติ (P: Performance Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ  
(A: Attribute Assessment) 
 แสดงโดยสรุปดังแผนภาพที่ 5 
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เชื่อมโยงตัวชี้วัด 

เน้นจัด 4H 

สู่ประเมิน  P&A 
เชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ 

ครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head)  
พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ 

(Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) 

ลุ่มลึกแหล่งเรียนรู ้

ผู้เรียนเป็นสุข 

ประเมินผลตามสภาพจริง เน้นการ
ประเมินการปฏิบัติ (Performance) 

และคุณลักษณะ (Attribute) 

ใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุข ตอบสนอง 
ความสนใจ ความถนัด  

มุ่งท างานเป็นกลุ่ม 
สนุกการคิดขั้นสูง 

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ท างานอย่างเป็นระบบ   
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล                  

มีความสามัคคี และเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน เกิดทักษะการคิดขั้นสูง  
จุดประกายความคิด สร้างความมุ่งม่ันเพ่ือแสวงหาความรู้  

การแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

หลักการส าคัญ 
การจัดกิจกรรม 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา 

๗ 

แผนภาพที่ 5  7 หลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHle2uh4fPAhXHQo8KHQXvBKYQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/nl/illustrations/jigsaw&bvm=bv.132479545,d.c2I&psig=AFQjCNEHMQ7Qec1Vxe2-W7PHCboJGqk_DA&ust=1473674447482989
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix9_X_h4fPAhVFQo8KHUY_CGAQjRwIBw&url=http://www.spburi.com/&bvm=bv.132479545,d.c2I&psig=AFQjCNHhGyVSWt9X8XAt5kY5XsVUeRyXVw&ust=1473674616511633
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 ทั้งนี้ได้แสดงตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กรณีที่ 1 สถานศึกษาที่ยังไม่มี
หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ คือ กิจกรรมเรื่องอาหารจากกล้วย โดยใช้แผนภาพ Info Graphic ใน
หน้า 29 – 30 นอกนั้น เป็นตัวอย่างกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ที่น่าสนใจที่สถานศึกษาสามารถน าไปพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบท ได้แก่ กระปุกออกสินสร้างสรรค์ ส านึกความเป็นไทย และผักตบชวากับสิ่งแวดล้อม โดย
น าเสนอเป็นแผนภาพ Info Graphic ในหน้า 31 – 33 ส าหรับตัวอย่างกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ที่มีรายละเอียดของ
กิจกรรมอยู่ในภาคผนวก 
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HEAD HEART

HAND HEALTH

ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และกจิกรรมเพิ่มเวลารู้ โดยใช้รูปแบบ 1A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคมศึกษา 

กิจกรรม 

ลด 

เวลา 

เรียน 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

“เศรษฐกิจ
ชุมชน”  

ต้องรู้ ควรรู้ 

ส 3.1 ป.5/๑ 

ส 3.1 ป.5/๒ 

ส 3.1 ป.5/๓ 
 

 

การงานอาชีพฯ 

ต้องรู้ ควรรู้ 

ง 1.1 ป.5/2 
 

ง 3.1 ป.5/2 

ง 4.1 ป.5/1 

ง 4.1 ป.5/2 
 

คณิตศาสตร์ 

ต้องรู้ ควรรู้ 

ค 3.1 ป.5/๒ 

K 

ประยกุต์ 

ง 3.1 ป.5/1 
 

K P A 

ใช้ทกัษะ ประณีต ความคิด
สร้างสรรค์ 

P 

ค้นหา รวบรวม

ข้อม,ู 

P 

สร้างงาน 

ส ารวจ 

บอกความสมัพนัธ์ 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

กิจกรรมใหเ้ลือกเรียน 

P 

ท ากิจกรรม 

สมรรถนะส ำคญั 
ของผูเ้รยีน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีน 

อาหารจากกล้วย 

ต้องรู้ ควรรู้ 

P A 
 ประณีต ท ากิจกรรม, สร้างงาน, ใช้ทกัษะ, ค้นหา รวบรวม 

K 

K 

หาความ 

แตกตา่ง 

การสื่อสาร มุ่งมั่นในการท างาน 

มีจิตสาธารณะ 



๒๘ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารจากกล้วย 

ว 3.1 ป.5/2 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการน าวัสดุไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

ง 1.1 ป.5/2  ใช้ทักษะการจัดการในการท ำงำนอย่ำงเป็น

ระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

ส 3.1 ป.5/2 ประยกุต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ในการท ากิจกรรมตา่งๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชมุชน 

ง 3.1 ป.5/2 สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันด้วยความรับผิดชอบ 

 

ง 1.1 ป.5/2  ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน

อย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิด

สร้างสรรค์ 

ง 3.1 ป.5/1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และ

เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้

ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ง 3.1 ป.5/2 สร้างงานเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจ าวันด้วยความรับผิดชอบ 

 

พ 3.1 ป.5/2 เล่มเกมน าไปสู่กีฬาที่เลือกและ 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด 

 

อาหารจากกล้วย 
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อาหารจากกล้วย 
HAND 

HEALTH 

HEAD 

การคิดวิเคราะห์ 

วางแผนธุรกิจ 

HEART 
ความรับผิดชอบ 
ความสามคัคี มีน า้ใจ ขยนั 
 อดทน เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
มีเจตคติที่ดีตอ่การท างาน 

ทกัษะการท างาน 

สร้างเสริมสขุภาวะ 

สมรรถนะส าคัญ 

การสือ่สาร 
คุณลักษณะ 

มุง่มัน่ในการท างาน 

มีจิตสาธารณะ 

ท ำงำนเป็นขัน้เป็นตอน วำงแผน
อยำ่งเป็นระบบ และประเมนิผลกำร
ท ำงำนเพื่อกำรพฒันำงำน 

          ส 3.1 ป.5/2   
          ง 1.1 ป.5/2  ง 3.1 ป.5/1 ง 3.1 ป.5/2 
          ว 3.1 ป.5/2 
          พ 3.1 ป.5/2 

1 
2 

3 4 

5 

6 7 
8 

9 

10 
11 

คน้หาและรวบรวมขอ้มูล 

น าเสนอขอ้มูล 

สรุปขอ้มูล 

ก าหนดภาระงาน 

วิเคราะหง์าน 

วางแผนในการท างาน 
วางแผนจ าหน่าย 

ปฏิบติังานตาม

แผน 

จ าหน่ายผลผลิต 

ประเมินผลการท างาน 

จดัท ารายงาน 

ค้นหาและรวบรวมการท า 
อาหารจากลว้ยในท้องถิ่น 

เสนอข้อมูลการท าอาหาร 
จากกลว้ยในท้องถิ่นและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ค านวณต้นทุน ก าไร ก าหนด
ราคาขาย และกลยุทธ์ในการขาย

เพื่อสร้างแรงจูงใจลูกค้า 

สรุปข้อมูลการท าอาหารจากกล้วยใน
ท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เลือกอาหารที่สนใจฝึกปฏบิัติ ศึกษา
วิธีท าอาหารจากกล้วยจากสื่อตา่งๆ 

หรือจากผู้รู ้

วัสดุที่ต้องใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์  
และขั้นตอน  

แบ่งหน้าที่ ค านวณต้นทุน ประเมิน
เมินความเป็นไปได้ของแผน   ท างานตามล าดับขั้นตอนที่

วางแผนไว้ ฝึกลกัษณะนิสัยการ
ท างานที่ดี 

จ าหน่ายผลผลิต 

ตามที่วางแผนไว้  

ประเมินผลการขาย ก าไร ขาดทุน ผลส าเร็จของ
งาน ปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย  
และข้อคิดในการพัฒนางานโอกาสต่อไป 

 

จัดท ารายงานการปฏิบัติงานโดยบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ น าเทคโนโลยมีาใช้

ในการท าเอกสารรายงาน 
สื่อการเรียนรู:้  
ตัวอยา่งอาหารจากกล้วย, อุปกรณ์
การสืบค้นข้อมูล, วัสดอุุปกรณ์ที่ใช้
ท าอาหาร 

P 

A 
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ออมสนิสรำ้งสรรค ์ 
พฒันาทกัษะการคิด การส่ือสาร การแกปั้ญหา ความคิดสรา้งสรรค ์

ตระหนักถึงความอดออม และน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่  

HEAD 

 
คิดวิเคราะห์ 
การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา 

HEART 

 
ประหยดั 
อดออม 

HAND 

 
การออกแบบผลิตภัณฑ ์
การน าเสนอผลงาน 

คุณลักษณะ 
 มีวินัย  

มุ่งมั่นในการท างาน

นการท างาน 

อยู่อย่างพอเพยีง 

สมรรถนะส าคัญ 
การคิด 
การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา 

สังคม ศาสนา 

และ

วัฒนธรรม 

ศิลปะ 

การงาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี 

ส ๓.๑ ป.๑/๒ ส ๓.๑ ป.๒/๔ ส ๓.๑ ป.๓/๒ 
ส ๓.๑ ป.๔/๓ ส ๓.๑ ป.๕/๒ ส ๓.๑ ป.๖/๓ 
 
ศ ๑.๑ ป.๑/๓ ศ ๑.๑ ป.๒/๔ ศ ๑.๑ ป.๓/๗ 
ศ ๑.๑ ป.๔/๕ ศ ๑.๑ ป.๕/๒ ศ ๑.๑ ป.๖/๒ 
 
ง ๑.๑ ป.๑/๒ ง ๑.๑ ป.๒/๒ ง ๑.๑ ป.๓/๒ 
ง ๑.๑ ป.๔/๒ ง ๑.๑ ป.๕/๒ ง ๑.๑ ป.๖/๒
  
 

กิจกรรมที่ 1 

1. ผู้เรียนคิดหาวิธีรวมเงินให้ได้ค่าเงินจ านวนต่างๆ ตามที่สถานการณ์ปัญหาก าหนด โดย
ผู้สอนให้ประเภทเงินกับผู้เรียนอยา่งหลากหลาย 
2. ผู้เรียนเล่นเกม “รวมเงิน”  
3. สนทนาถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละวันจนสรุปเป็น รายรับ รายจ่าย และการออมของผูเ้รียน 

กิจกรรมที่ 2 
1. ผู้เรียนศึกษาความเป็นมาและข้อดขีองการใช้ประปุกออกสิน 
2. ผู้เรียนวางแผนการท ากระปกุออกสิน จาก 4 ประเด็น คือ การออกแบบ 

วัสดุ ขั้นตอน และการตกแต่ง 
3. ผู้เรียนปรับแผน จากการประเมินปัญหาอุปสรรค ความไม่สอดคล้องกัน

ระหว่างแผน และการท างานจริง 
4. น าเสนอผลงานการออกแบบ และผู้เรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานการ

ออกแบบ 

1. ทบทวนขั้นตอนการท ากระปุกออมสนิ ตามแผนในกิจกรรมที่ 2 
2. ลงมือสร้างชิ้นงาน “กระปุกออมสิน” ตามแผนที่วางไว้ 
3. ตกแต่งลวดลาย 
4.น าเสนอชิ้นงาน และปญัหาและสาเหตุของอุปสรรคขณะท างาน 

กิจกรรมที่ 3 

ส่ือการ

เรียนรู้ 

-  เหรียญและธนบัตรประเภทต่างๆ 

-  เพลง “รวมเงิน” 

-  ตัวอย่างชิ้นงาน “กระปุกออมสินไม้ไผ่” 

-  วัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการท า 
กระปุกออมสินจากไม้ไผ่ 

P A 
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สมรรถนะส าคัญ 
-การสื่อสาร 
-การใช้เทคโนโลย ี
-การคิด 
-การแก้ปัญหา 
-ทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส ำนึกไทย ขัน้ตอนสูก่ารสร้างจิตส านึกความเป็นไทย 5 
ก าหนดประเด็นศึกษา 
ดูวีดิทัศน์หรือสื่ออ่ืนๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาตไิทยสมัย
ต่างๆ ถกแถลงเรื่องราว เพื่อก าหนดประเด็นการศึกษา 
เลือกประเด็นและร่วมกันศึกษาตามที่ตนสนใจ  

สืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
ผู้เรยีนใช้วิธีการทางประวัติศาสตรแ์ละเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรส์ืบค้นและรวบรวมข้อมลูตามทีส่นใจ จากแหล่ง
เรียนรูต้่างๆ 

วิเคราะห์และตีความข้อมูล 
ผู้เรยีนวิเคราะห์และตีความข้อมูล น าข้อมูลที่ไดจ้ากการสืบค้น
รวบรวมไว้แล้ว มาพิจารณาโดยใช้เหตุผลเป็นแนวทางในการ
ตีความเพื่อน าไปสู่การค้นพบข้อเทจ็จริงทางประวัติศาสตร์
และภมูิศาสตร ์

คัดเลือกและประเมินข้อมูล 
ผู้เรยีนแต่ละกลุม่คัดเลือกและประเมินข้อมูลเพื่อค้นหาความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหวา่งข้อมูลกับข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์และภูมศิาสตร์ที่ต้องการทราบ 

เรียบเรียงและเขียนรายงาน 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเรียบเรียงรายงาน จากการวิเคราะห์และ
การตีความข้อมูล จัดนิทรรศการน าเสนอด้วยการสร้างสรรค์
งานเป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ แสดงนาฏศิลป์ 
        หรือละครง่ายๆ  
 

วิเคราะห์และ 
ตีความข้อมูล 

 

 

 

 

พฤติกรรมการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่มีต่อสุขภาพ 

ภูมิใจในชาติ ศาสนา กษัตรยิ์  
รักษาสิ่งแวดล้อม      
ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน  
และมีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงาม 

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการสืบค้น รวบรวม และ
น าเสนอข้อมูล ใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ศึกษาข้อมูล
ทักษะการท างานเป็นทีม 

 

 

 

Head 

Heart 

Hand 

Health 

1 

2 

4 

3 

5 

คุณลักษณะ 
-รักชาติ ศาสน์  กษัตรยิ ์

-รักความเป็นไทย 
-มีจิตสาธารณะ 
-ซื่อสัตย์ สจุริต 
-ใฝ่เรียนรู ้

ส 4.1 ป.6/1, ส 4.1 ป.6/2, 
ส 5.1 ป.6/1 พ 4.1 ป.6/1 
ศ 1.1 ป.6/2  ศ 3.1 ป.6/3 
 

Historical Method 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ8_OTtYfPAhUNR48KHRvgBtoQjRwIBw&url=http://www.rimkhobfabooks.com/other-and-souvenirs/5004418&bvm=bv.132479545,d.c2I&psig=AFQjCNFraxiNsn3_VoxIMg8yGT5QjPMxIA&ust=1473682774692592
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://gks2.com/files/world-geography-clipart.html&bvm=bv.132479545,d.c2I&psig=AFQjCNHng9P1Uvnap88htQAOsRcNzKTtkw&ust=1473690260637965
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://brigitteyuille.com/category/career/&bvm=bv.132479545,d.c2I&psig=AFQjCNF67mZm92WxCO9JcMdCkiXYAsRZRA&ust=1473694808788951
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ผักตบชวากับสิ่งแวดล้อม 
HAND 

HEALTH 

HEAD 

การใช้เครื่องมือ 
ทางภูมิศาสตร ์

วิเคราะหป์ัญหา
สิ่งแวดล้อม 

HEART 

จิตอาสามีส่วนร่วม 
กับองค์กร หน่วยงาน
ในการก าจัดวัชพืช 

ออกแบบเครื่องมือ 
ในการก าจัด
ผักตบชวา 

สุขภาพท่ีดีจาก 
การปราศจาก
มลภาวะ 

สมรรถนะส าคัญ 
คิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา 

คุณลักษณะ 
มุ่งมั่นในการท างาน 

มีจิตสาธารณะ 

ท ำงำนเป็นขัน้เป็นตอน วำงแผนอยำ่งเป็น
ระบบ และประเมนิผลกำรท ำงำนเพื่อ 
กำรพฒันำงำน 

      ส 5.1 ม.1/1-3, ส.5.1 ม.2/1,  
      ว 6.1 ม.1/6-7, ว 6.1 ม.2/7, 
      ง 1.1 ม.1/1-3, ง 1.1 ม.2/1-3,  
      ง 1.1 ม.3/1-3, ง 2.1 ม.3/2 ,  
      ง 3.1 ม.3/4 , ง 1.1 ม.3/3 
  
      
      
 

1 
2 

3 4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
 

คน้หาและรวบรวมขอ้มูล 

น าเสนอขอ้มูล 

สรุปขอ้มูล 
ก าหนดภาระงาน 

วิเคราะหง์าน 

วางแผนในการท างาน 

ปฏิบติัตามแผน 

การน าไปใช ้

ประเมินผลการท างาน 

จดัท ารายงาน 

ค้นหาและรวบรวมข้อมูล 
ต้นก าเนิดผักตบชวา 

ในประเทศไทย 

น าเสนอข้อมูลต้นก าเนิด
ผักตบชวาในประเทศไทย 

การสร้างเครื่องมือก าจัด
ผักตบชวา 

สรุปข้อมูลพื้นที่ในประเทศไทย 
ที่มีผักตบชวา 

วิเคราะห์ผลกระทบของผักตบชวา 
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการก าจัดผกัตบชวาและ 
การน าไปใช้ประโยชน์   

ศึกษาค้นคว้าและออกแบบเครื่องมือก าจัดผักตบชวา  
การใช้ประโยชนจ์ากผักตบชวา เช่น การท าก๊าซ

ชีวภาพ ปุย๋หมัก และผลิตภัณฑ์   

การใช้ประโยชนจ์ากเครื่องมือ 
และผักตบชวา 

ประเมินผลส าเร็จของงาน 
วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย 

จัดท ารายงานการปฏิบัติงานโดยบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ น าเทคโนโลยมีาใช้

ในการท าเอกสารรายงาน 

สื่อการเรียนรู:้  
คอมพิวเตอร์, วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
สร้างชิ้นงาน 

Project-based Learning 



๓๓ 

 

บทท่ี ๔ 
การวัดและประเมินผลกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

 
               กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ได้แก่ การพัฒนาสมอง (Head)  
การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการพัฒนาสุขภาพ (Health) โดยการ
ออกแบบและสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผู้สอนต้องด าเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฝึกการท างาน  ฝึกทักษะ
ทางอาชีพ  ค้นหาศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง 

 

๔H 

เพ่ิมพูนทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

Head 
พัฒนาสมอง 

Heart 
พัฒนาจิตใจ 

Hand 
พัฒนาทักษะปฏิบัต ิ

Health 
พัฒนาสุขภาพ 

ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ท าประโยชน์
เพ่ือสังคม 

 

สร้างเสริมสุขภาวะ
สมรรถนะทางกาย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวัดของหลักสูตร 

การประเมินตามสภาพจริง, การสังเกตพฤติกรรม, การประเมินตนเองของผู้เรียน,  
การประเมินโดยเพื่อน, การประเมินการปฏิบัติ และการใช้ค าถาม 

แผนภาพที่ 6  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://lg.com/uk/support/guides/mobile/g5/health&bvm=bv.133053837,d.dGo&psig=AFQjCNFyX3LjaX2QjoCBMftE334j3T0FOQ&ust=1473996050380153


๓๔ 

 

กระบวนการวัดและประเมินผลกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
            ภาระงานของผู้สอนเมื่อออกแบบกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  ด้วยวิธีการก าหนดหัวเรื่อง (Theme)  
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน (๔H) โดยการเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร ผู้สอนจะต้อง
วางแผนการประเมินผู้เรียนว่า มีการพัฒนาการด้านใดเกิดขึ้นบ้าง ระหว่างร่วมกิจกรรมและภายหลังการจัด
กิจกรรมสิ้นสุดลง ผู้เรียนจะได้รับการประเมินเป็นระยะ ๆ ซ่ึงภารกิจดังกล่าวมีข้ันตอนปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 7  กระบวนการวัดและประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 
การคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  
การตัดสินใจ 
 

 

 

คุณลักษณะและค่านิยม 

ทักษะปฏิบัติ 

สุขภาวะ 

๑.  ออกแบบและพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

๓.  วางแผนการประเมิน 
- ศึกษาตัวชี้วัดของหลักสูตร 

- ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามตัวชี้วัด 
- เลือกวิธีการประเมิน 
- สร้าง/จัดหาเคร่ืองมือ 
-  เกณฑ์การประเมิน 

 

๔.  ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน 

๕.  ประเมินความก้าวหน้าระหว่างจัดกิจกรรม 

๖.  ประเมินความส าเร็จหลังการจัดกิจกรรม 

๗.  ส่งผลการประเมินให้ครูประจ าชั้น/ 
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ ารายวิชา 

๘.  รายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง 

HEAD 

HEART 

HAND 

HEALTH 

ข้อมลูปอ้นกลบั 

ข้อมลูปอ้นกลบั 

๒. ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ 



๓๕ 

 

วิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  

                กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ได้แก่ การพัฒนาสมอง 
(Head)  การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการพัฒนาสุขภาพ (Health) โดย
การออกแบบและสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการใช้กระบวนการคิดให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ดังนั้นการวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้สอนสามารถใช้วิธีการประเมิน ดังนี้ 

       1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  จึงควรใช้การประเมินการ
ปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน  และก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
(Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง         

      2.  การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน  โดย 
ไม่ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้ เรียน  การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ท าได้ตลอดเวลา แต่ควร 
มีกระบวนการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบมาตรประมาณค่า 
แบบตรวจสอบรายการ  สมุดจดบันทึก  เพ่ือประเมินผู้ เรียนตามตัวชี้ วัด  และควรสังเกตหลายครั้ ง  
หลายสถานการณ์ และหลายช่วงเวลาเพ่ือขจัดความล าเอียง   

      3.  การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment) การประเมินตนเองนับเป็น 
ทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะท าให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้ 
อย่างไร และผลงานที่ท านั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  

      4.  การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่
น่าจะน ามาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ  เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่า
ชิ้นงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขาก าลังตรวจสอบอะไรในงานของเพ่ือน 
ฉะนั้น ผู้สอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะลงมือประเมิน  การที่จะสร้างความมั่นใจว่า
ผู้เรียนเข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ควรมีการฝึกผู้เรียน  

       5. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือ
กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมินลักษณะนี้ 
ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การท า
โครงการ/โครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การสร้างแบบจ าลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต การทดลอง
วิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)  
การประเมินการปฏิบัติ จะช่วยตอบค าถามที่ท าให้เรารู้ว่า “ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ดีเพียงใด” 
ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติในระดับชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องท าความเข้าใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้  
                   1)  สิ่งที่เราต้องการจะวัด (พิจารณาจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ)  
                   2)  การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการประเมินการปฏิบัติ  
                   3)  รูปแบบหรือวิธีการประเมินการปฏิบัติ  
                   4)  การสร้างเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ  
                   5)  การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน (Rubrics)  



๓๖ 

 

             6. การใช้ค าถาม (Questioning)  ค าถามเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้น/ชี้แนะให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
พัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้น เทคนิคการ
ตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่ผู้สอนต้องเรียนรู้และน าไปใช้ ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นกลวิธีส าคัญที่ผู้สอนใช้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รวมทั้งเป็นเครื่องสะท้อนให้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ซึ่ง เบนจามิน 
บลูม   (Benjamin S.Bloom) แบ่ งระดับค าถามตามแนวกระบวนการคิดทางการเรียนรู้  Bloom’s 
Taxonomy ด้าน Cognitive Domain ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
  6.1 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับความรู้ความจ า  (Remembering)  หมายถึง  
การถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มามีสาระอะไรบ้าง การที่ผู้เรียน
สามารถตอบได้นั้นได้มาจากการจดจ าเป็นส าคัญ ดังนั้น ค าถามที่ใช้มักเป็นค าถามถึงข้อมูล สาระ รายละเอียด
ของสิ่งที่เรียนรู้  
ตัวอย่าง: สมเด็จพระนเรศวร มีพระนามเดิมว่าอะไร 

6.2 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ ในระดับความเข้าใจ  (Understanding) หมายถึง  
การถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนเข้าใจความหมายความสัมพันธ์และโครงสร้างของสิ่งที่เรียนและ
สามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้นั้นได้ด้วยค าพูดของตนเอง ผู้เรียนที่มีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลังจากได้
ความรู้ในเรื่องนั้นมาแล้ว จะสามารถแสดงออกได้หลายทาง เช่น ตีความ แปลความ เปรียบเทียบได้ บอกความ
แตกต่างได้ เป็นต้น 
ตัวอย่าง: ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านนี้คืออะไร 
  6.3 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับการน าไปใช้ (Applying) หมายถึง การถาม
ค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถน าพ้ืนฐานข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจที่ได้เรียนรู้มาแต่เดิม ไปใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้น ค าถามในระดับนี้ มัก
ประกอบด้วยสถานการณ์ที่แปลกใหม่ที่ผู้เรียนจะต้องดึงความรู้ ความเข้าใจ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ
ลุล่วง 
ตัวอย่าง: นักเรียนมีวิธีประหยัดพลังงานในบ้านของนักเรียนอย่างไร? 
  6.4 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์  (Analyzing) หมายถึง การถาม
ค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดที่ลึกซึ้งเนื่องจากไม่สามารถหาค าตอบได้จากข้อมูลที่มีอยู่ได้
โดยตรง ผู้เรียนต้องใช้ความคิดจากการแยกแยะข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แยกแยะนั้น หรืออีก
นัยหนึ่งคือ การเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียน สามารถจับได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลหรือแรงจูงใจที่ท าให้
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งเกิดข้ึน 
ตัวอย่าง: อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นไทยติดมือถือ 
  6.5 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับการประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง การถาม
ค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน พิจารณาคุณค่า เลือกหรือไม่เลือก 
จัดล าดับ ให้รางวัล ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถตั้งเกณฑ์ในการประเมิน หรือตัดสินคุณค่าต่างๆ ได้ 
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นได้อย่างมีหลักเกณฑ ์
ตัวอย่าง: นักเรียนเชื่อตามข่าวที่ส่งต่อกันมาในสื่อออนไลน์ดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  6.6 การถามค าถามเพ่ือการเรียนรู้ในระดับการสร้างสรรค์  (Creating) หมายถึง การถาม
ค าถามให้ผู้เรียนท้าทายความสามารถให้คิดค้นสิ่งใหม่ ที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
ตัวอย่าง: กระดาษท่ีใช้เพียงหน้าเดียวน ามาประดิษฐ์สิ่งใดได้บ้าง 



๓๗ 

 

    7.  การสนทนา  เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถ
ด าเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียน  
เกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัย 
ข้อปัญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
 
การน าผลการประเมินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ไปใช้ 

การออกแบบกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  ได้ออกแบบโดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ซึ่งมี
ทั้งด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เมื่อครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้และ
ประเมินผลผู้เรียนแล้ว  ผลการประเมินจะสะท้อนตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนั้น ๆ  ผู้สอนสามารถน า
ผลการประเมินไปใช้ในการผ่านตัวชี้วัดเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ ถ้าผลการประเมินกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ สะท้อนถึง
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน
สามารถน าผลการประเมนินั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลดังกล่าวได้ 
 



๓๘ 

 

บทท่ี 5 
การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 
 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4H มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อม
ส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ การด าเนินงานตาม
นโยบายให้ประสบความส าเร็จ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
กลไกการขับเคลื่อนสูก่ารปฏิบัต ิ
  การขับเคลื่ อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิ มเวลารู้ ” ไปสู่ การปฏิบั ติ อย่ างเป็ นรูปธรรมนั้ น 

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ร่วมมือ สนับสนุนการด าเนินงาน เกิดเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน ดัง
แผนภาพที่ 8 
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กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย 

ประกาศนโยบาย 

 

ส่งเสริมสนับสนุน 

ก ากับ ติดตาม 

รายงานผล 

 

สพฐ. 

รายงานผล 

ก ากับ ติดตาม 

สนับสนุน 

วางแผน 

 
ภาคีเครือข่าย 

- องค์กรภาครัฐ 
- องค์กรภาคเอกชน 
- เครือข่ายผู้ปกครอง 
- ชุมชน 
     ฯลฯ 
 

  

สพป./สพม. 

รายงานผล 

นิเทศภายใน 

สนับสนุน 

วางแผน 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

สนับสนุน 

วางแผน 

รายงานผล 

 

สถานศึกษา 

กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติ 

แผนภาพที่ 8 กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติ 

 

จัดกิจกรรม 



๔๐ 

 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วยส านัก/สถาบันต่างๆ
ในสังกัดเป็นคณะกรรมการ และส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ บทบาทของแต่ละหน่วยงานและข้ันตอนการด าเนินงาน มีดังนี้ 

  

กระทรวงศึกษาธิการ 
1. ประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยให้แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  
3. ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. วางแผนก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
2. ก าหนดหน่วยงานภายในสังกัดรับผิดชอบในด้านการสนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ 
๑) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย โดย

จัดท าคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชุดเอกสารกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียน จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าเสนอผลงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่ประสบผลส าเร็จ 

๒) ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดอบรมทีม Core 
Smart Trainer และ Smart Trainer จัดท าระบบรายงานออนไลน์ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ให้กับทีม Smart 
Trainer พร้อมทั้งคู่มือการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และจัดท า
เอกสารแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 4H 

๓) ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดท าคู่มือการใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุนลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก และท าการวิจัย เรื่อง การศึกษายุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔) ส านักทดสอบทางการศึกษา จัดท าเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน และสรุปรายงานผล
การขับเคลื่อนนโยบาย 

๕) ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการน า
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ไปปฏิบัติในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในโครงการ 

๖) ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จัดท าเว็บไซต์กลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
                 ๗) ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เผยแพร่การอบรมผ่านระบบ TEPE ออนไลน์ 
               ๘) ส านักอ านวยการ ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของโครงการผ่านสื่อต่างๆ 
               ๙) ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดูแลด้านงบประมาณของโครงการ 



๔๑ 

 

 10) ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดจัดฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ 4H 
 11) ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดจัดฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ 4H 
 ๑๒) ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดฐานกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 
(Health) 
 ๑๓) ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการ 
 14) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ผ่านระบบ DLTV และ DLIT 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. วางแผน ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในระดับเขตพ้ืนที่ จัดท า

มาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนนโยบาย (Core Smart Trainer) 

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ 
๑) คณะท างาน ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มี

ผู้อ านวยการกลุ่ม ประธานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายในระดับเขตพ้ืนที่ 
๒)  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือ

โรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
๓) กลุ่มอ านวยการ มีหน้าที่ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๔) กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ิม

เวลารู้ 
๕ ) กลุ่ ม ส่ ง เส ริม การศึ กษ า มี ห น้ าที่ ป ระสานความร่ วมมื อ  สนั บ สนุ น แห ล่ ง เรี ยน รู้ 
๖) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 

3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินการ  

๔. ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในแนวปฏิบัติให้ผู้บริหาร คร ูและผู้ที่เก่ียวข้อง 
๕. นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก

ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
๖. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
๗. รายงานผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้า อุปสรรค

และความส าเร็จ 
๘ . เผยแพร่ผลการด าเนินงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 



๔๒ 

 

สถานศึกษา 
๑. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๒. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
๓. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการด าเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๔. ก าหนดภาพความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๕. วิเคราะห์และปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ และบริบท

ของสถานศึกษา 

๖. จัดท าสารสนเทศตามความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๗. จัดเตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
๘. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
๙. ออกแบบกระบวนการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
๑๐. ออกแบบกระบวนการสะท้อนผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
๑๑. เผยแพร่ผลการด าเนินงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

 
บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษา คือ หน่วยงานระดับปฏิบัติตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บุคลากรในสถานศึกษา 
มีบทบาท และหน้าที่ ดังนี้ 

ผู้บริหาร 
1. เป็นผู้น าการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ระดับโรงเรียน สร้างความตระหนัก ความ

เข้าใจ อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานการจัดกิจกรรม  
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้  
๓. ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาต่างๆ และความร่วมมือจากชุมชน  
๔. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
๕. จัดประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) และน าผลไปใช้ใน

การพัฒนาต่อไป 
 

ครูผู้สอน 
๑. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด 

ความต้องการ จ าแนกเป็นระดับชั้นเรียนและรายบุคคล 
๒. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบและออกแบบกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
๓. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจผู้เรียน จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
๔. ประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้  
๕. ประชุม เสวนา ทบทวนหลงัการปฏิบัติ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรม 
  
 
 



๔๓ 

 

ผูเ้รียน 
1. ส ารวจความสนใจ ความต้องการ และศักยภาพของตนเองเพ่ือวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ตามตารางเรียน และวิธีการเรียนรู้ที่ก าหนดอย่างกระตือรือร้น และ

สนองตอบต่อกิจกรรมเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง 
๓. ร่วมน าเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ 

 

ผู้ปกครองและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
๓. ประเมินความก้าวหน้าและให้ข้อมูลย้อนกลับในการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  
๔. ร่วมชื่นชมผลงานของผู้เรียนและสถานศึกษา 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์กรต่างๆ ได้จัดท าเว็บไซต์เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ดังนี้ 

1. http://mcmk.obec.go.th 
 เว็บไซต์กลางการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการ
เผยแพร่ข้อมูล จัดท าโดยส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php  

http://mcmk.obec.go.th/
http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php


๔๔ 

 

คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้
ครูได้น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา จัดท าโดย
ส านักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) http://www.esdc.go.th/home/dawnhold/4h 
ระบบการนิเทศติดตาม และรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ส าหรับ Core 

smart trainer และโรงเรียนในโครงการ จัดท าโดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔) http://www.dlit.ac.th/ 

http://www.esdc.go.th/home/dawnhold/4h
http://www.dlit.ac.th/


๔๕ 

 

คลังวีดิโอและสื่อการสอนประเภทต่างๆ ที่ครูสามารถ Download ไปศึกษาได้ จัดท าโดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕) www.thaiteachers.tv 
แหล่งรวมวีดิโอและสื่อการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการพัฒนาครู จัดท าโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖) http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=486 

http://www.thaiteachers.tv/
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=486


๔๖ 

 

แนวทางการด าเนินงานนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้านสุขภาพ จัดท าโดยส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

ภาคผนวก ก 
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Benjamin Bloom 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างกิจกรรม 



๕๔ 
 

ผังมโนทัศน์การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 

 
 

 

 

เกมล่าท้าสื่อ
HEAD

คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ พิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย โดยใช้หลักเหตุผล

ในการตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ

HEART
การมีจิตส านึกที่ดี ในการเลือกใช้สื่อเพ่ือ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

HEALTH
ตรวจสอบสื่อโฆษณา ที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพ และเลือกบริโภคได้อย่าง

เหมาะสม

HAND
การใช้ทักษะสืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ตัวช้ีวัด

• ท 1.1 ป.4/3-6, ท 1.1 ป.5/4-5, ท 1.1 ป.6/5, ท 1.1 ม.2/2-6, ท 1.1 ม.3/8
• พ 1.1 ม.3/3, พ 4.1 ป.5/3, พ 5.1 ป.5/4

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

• ความสามารถในการสื่อสาร
• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

• ซื่อสัตย์สุจริต
• มีวินัย
• มุ่งม่ันในการท างาน



๕๕ 
 

ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ป.4/3-6, ท 1.1 ป.5/4-5,  
ท 1.1 ป.6/5, ท 1.1 ม.2/2-6,  
ท 1.1 ม.3/8,  
พ 1.1 ม.3/3, พ 4.1 ป.5/3,  
พ 5.1 ป.5/4 

 

น ำกิจกรรมไปใช้อย่ำงไร 
 - ใช้กับนักเรียนระดับชั้นป.๑ – ม.3 โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับวัย 
- สามารถจัดกิจกรรมคละชั้นเรียนได้  
- เลือกสื่อทีน่ ามาใช้ให้เหมาะสมกับวัย 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และ
ความสนุกสนาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกมล่าท้าสื่อ 
 

ควรเรียนรู้อะไรมำก่อน 
-  ประเภทและชนิดของแหล่งขอ้มูล 
-  วิธีการสืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

พัฒนำผู้เรียนอย่ำงไร 

ความรู้ 
นักเรียนจะได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ พิจารณา
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
โดยใช้หลักเหตุผล     

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

      ความสามารถในการสื่อสาร 

        ความสามารถในการคิด 

      ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ซื่อสัตย์สุจริต  
     มีวินัย 

     มุ่งม่ันในการท างาน  

  

เกณฑ์ควำมส ำเร็จ 
    1. รู้ เข้าใจ สามารถเล่า/ตอบค าถาม/อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ได้จากสื่อ 
   2. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย โดยใช้หลัก
เหตุผล เพ่ือตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ  
    3. สามารถน ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
ข้อเสนอแนะ 
  สามารถปรับเนื้อหา หรือขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน 



๕๖ 
 

กระบวนการจัดกิจกรรม 
 

 

1. แจกตัวอย่าง ข่าว ภาพ โฆษณา เนื้อหาต่างๆ จากสื่อ ให้นักเรียนแต่ละคน 
2. ถามนักเรียนด้วยค าถามต่อไปนี้ 

- นักเรียนได้รับข่าวสารหรือเนื้อหาเรื่องใด 
- ข่าวสารหรือเนื้อหาที่นักเรียนได้รับ มาจากสื่อประเภทใด 
- นักเรียนได้อะไรจากข่าวสารหรือเนื้อหาดังกล่าว และรู้สึกอย่างไร 
- นักเรียนมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเนื้อหาสื่อที่ได้รับอย่างไร 
- นักเรียนเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือเนื้อหาจากสื่อที่ได้รับ 

3. นักเรียนดูวีดิโอข่าว “ช็อกดับคาห้องนอน ว่าที่เจ้าสาวกินยาเสริมความงาม” 
    ชี้ให้เห็นปัญหาการเชื่อข่าวสาร ค าโฆษณาท่ีส่งผลต่อชีวิต 
4. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 - 5 คน นักเรียนค้นคว้าภาพ ข่าว หรือ โฆษณาชวนเชื่อ   
    จากอินเทอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆ จากนั้นน าเสนอหน้าห้อง ให้เพื่อนๆ ช่วยกันแสดง 

         ความคิดเห็น 
๕. ให้นักเรียนดูรูปภาพ Feed ข่าวต่างๆ ที่ปรากฏบน Facebook ให้นักเรียนดู ชี้ให้เห็นว่ามี 
ข่าว feed มากมายในแต่ละวันมาจากหลายแหล่ง มีทั้งข่าวสาร รูปภาพ โฆษณาขายของ  
แล้วตั้งค าถาม  

- นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เห็น 
- นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าข่าวไหนจริง ข่าวไหนลวง อันไหนเชื่อถือได้ อันไหน 
  ไม่ควรเชื่อ 
- ท าอย่างไรจะสามารถพิสูจน์ข่าวได้ 

๖. อภิปรายวิธีการสังเกตภาพ ข่าว วิธีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยการสืบค้นข้อมูล 
ประกอบการตัดสินใจ ฯลฯ 
๗. แนะน ารูปแบบการเล่นเกม “เกมล่าท้าสื่อ” ในรอบต่างๆ พร้อมกฎกติกา  

              ท าความเข้าใจร่วมกัน 
๘. นักเรียนเริ่มเล่นเกม (ดูรายละเอียดที่ใบกิจกรรม “เกมล่าท้าสื่อ”)  
๙. ร่วมกันเฉลยค าตอบแต่ละค าถามในแต่ละรอบ หลังแข่งขันเสร็จ พร้อมให้ข้อคิด/ 
เหตุผลในการพิจารณาสื่อในแต่ละข้อ พร้อมอภิปรายแนวทางในการน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน  
๑๐. รวมคะแนน ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดได้เล่นต่อในรอบท่ี 4 “พิชิตราชาล่าท้าสื่อ”  
หากตอบถูก ทีมผู้ชนะจะได้ต าแหน่ง “ราชาล่าท้าสื่อ” และได้รับรางวัล (ครูเตรียม 
รางวัลเล็กๆน้อยๆ ให้ผู้ชนะ และรางวัลปลอบใจส าหรับทีมที่เหลือ) 
๑๑. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ “เกมล่าท้าสื่อ” ได้แก่  

-    ความประทับใจ   
- เทคนิคในการเล่นเกม เช่น กระบวนการคิดที่น ามาซึ่งการตัดสินใจ 

การใช้เหตุผลเพื่อเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อ 
๑๒. สรุปความส าคัญของการใช้การรวบรวมข้อมูลเพ่ือคิดพิจารณาเสพสื่ออย่าง 

 สร้างความสนใจ 

ส ารวจและค้นหา 

อธิบายและลงข้อสรุป 

ขยายความรู้ 

ประเมิน 



๕๗ 
 

รอบคอบ ระมัดระวัง ตามหลักเหตุผล เพื่อตัดสินใจเชื่อ-ไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารที่ 
หลากหลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 - http://www.youtube.com 

- http://www.m-culture.go.th/ 
 - http://www.inetfoundation.or.th/icthappy/index.php  
 
การประเมินผล 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรค านึง 

-  ครูควรเลือกสื่อที่น ามาใช้ให้เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้ได้อย่างหลากหลาย 
-  ครูควรปรับเปลี่ยนภาพ หรือโจทย์ที่ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
-  ครูควรชี้ให้เห็นว่าตัวเราล้อมรอบไปด้วยสื่อนานาชนิด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

เนื่องจากมีผู้ออกแบบ มีผู้ผลิตสื่อเพ่ือโน้มน้าวชักจูงให้เราเชื่อ ให้เราคิดคล้อยตามอย่างที่เขาต้องการ ดังนั้น 
เราจึงต้องรู้เท่าทันการโฆษณา เท่าทันต่อเนื้อหาต่างๆ ที่น าเสนอผ่านสื่อ เท่าทันต่อเทคนิคท่ีใช้ในการสร้าง
และปรับแต่งสื่อ  
 

http://www.youtube.com/
http://www.inetfoundation.or.th/icthappy/index.php


๕๘ 
 

 

 กติกา “เกมล่าทา้สื่อ” 
1. แบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมจะได้รับอุปกรณ์คือ tablet 1 เครื่อง เพ่ือดูสื่อมัลติมีเดีย และค้นหา

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (ใช้ค้นหาได้ทุกรอบการแข่งขัน) 
2. เกมใช้ระบบสะสมคะแนน ทีมได้คะแนนรวมจากเกมทั้ง 3 รอบมากที่สุด เป็นทีมที่ชนะ 
3. เกมแบ่งเป็น 3 รอบ แต่ละรอบมีรูปแบบเกมที่ต่างกัน ดังนี้ 

3.1  รอบที่ ๑ “ภาพแต่งลวงตา” (10 ภาพ ภาพละ 2 คะแนน) 
รูปแบบเกม ทายว่าภาพใดเป็นภาพที่มีการแต่งเติม ตัดต่อ หรือเป็นภาพลวงตา พร้อมให้เหตุผล  

3.2  รอบที่ ๒ “ข่าวนี้มีที่มา” (10 ค าถาม ค าถามละ 5 คะแนน) 
รูปแบบเกม นักเรียนดูข่าว แล้วสามารถตรวจเช็กข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่ การตอบให้บอก
วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องกับแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เช่น ข่าว “สงกรานต์ปิดตั้งแต่วันที่ 12” 
ตอบว่าต้องตรวจสอบกับ “กระทรวงมหาดไทย” เป็นต้น (ค าตอบอาจมีมากกว่าหนึ่งค าตอบ) 

3.3  รอบ “ข่าวจริง-ข่าวลวง” (3 ค าถาม ค าถามละ 10 คะแนน) 
รูปแบบเกม ดูคลิปวีดิโอ/ข่าวที่แชร์ในโซเชียล แล้วหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตอบว่าเชื่อ/ไม่เชื่อ 
เพราะอะไร (เช่น  เชื่อ เพราะพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์/มีประสบการณ์มาก่อน/มีการ
อ้างอิงตามหลักวิชาการ (scholarly resources citation) ฯลฯ ไม่เชื่อ เพราะรูปประกอบมีการ
ตัดต่อ/ค้นหาในเว็บไซต์พบว่าเป็นข่าวปลอมพร้อมค าอธิบาย/เป็นไปไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ 
ฯลฯ) 

3.4  รอบ “พิชิตราชาล่าท้าสื่อ” 
รูปแบบเกม ดูภาพและข้อความท่ีอ้างว่าเป็นค าพูดของอับราฮัม ลินคอล์น แล้วตอบว่าเป็นค าพูด
ของลินคอล์นจริงหรือไม่ พร้อมระบุเหตุผล โดยไม่ใช้อุปกรณ์ค้นหาข้อมูล ให้เวลา 30 วินาที 

4. ในการค้นหาข้อมูล ทีมสามารถใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ ช่วยหาข้อมูลได้ แต่มีข้อแม้ว่า 
จ านวนอุปกรณ์เพ่ิมเติมต้องเท่ากันทุกทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ตัวอย่างภาพค าถามรอบท่ี 1 “ภาพแต่งลวงตา” 
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ตัวอย่างค าถามรอบท่ี 2 “ข่าวนี้มีท่ีมา” 
ค ำถำม : “จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่ำวเหล่ำนี้ได้จำก...”  
1. “ประกาศ คสช. ฉบับที่ 9 สั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งหยุดท าการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึง 

1 สิงหาคม 2559” 
2. “วันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ ร้านเจ้ต้อยแจกข้าวมันไก่ฟรีทั้งร้าน!!!” 
3. “ราคาน้ ามันปรับตัวขึ้นอีก 50 สตางค์” 
4. “พายุลูกใหญ่จะเข้าสู่อ่าวไทยในวันพรุ่งนี้” 
5. “รัฐบาลประกาศเพ่ิมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็น 20 เปอร์เซ็นต์” 
6. “ธนาคารจะเพ่ิมดอกเบี้ยเงินฝากรายบุคคลเป็นร้อยละ 2” 
7. “ก่อนขับรถออกจากบ้าน ต้องติดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เพื่ออุ่นเครื่องยนต์” 
8. “สัปดาห์หน้าจังหวัดจะจัดมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัด” 
9. “เดินทางไปฟิลิปปินส์ต้องท าวีซ่าหรือไม่” 
๑๐. “ใช้ที่หนีบดั้งจมูกแบบนักระบ าใต้น้ า แล้วดั้งจะโด่งขึ้น” 

 
 

ตัวอย่างค าถามรอบท่ี 3 “ข่าวจริง – ข่าวลวง” 
ข่าวที่ 1 ขายยาเสริมความงาม 

 
 

ที่มา Facebook : เมย์-ขายยาลดความอ้วน-และครีมหน้าขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

ข่าวที่ 2  ลดน้ าหนักด้วยน้ าตาล 

 
 
 
ข่าวที่ 3 ลอกผิวขาว 
 

  
 

ที่มา : http://pantip.com/topic/32282625 

 
 
 



๖๒ 
 

 
ค าถามรอบ 4 “พิชิตราชาล่าท้าสื่อ” 

นี่คือค ำพูดของลินคอล์น ประธำนำธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกำ จริงหรือไม…่ 
“อย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณได้อ่านบนอินเทอร์เน็ตแค่เพียงเพราะว่ามีรูปภาพกับค ากล่าว
(ที่ว่ากันว่า)คน ๆ นั้นได้กล่าวไว้วางอยู่คู่กัน” – อับราฮัม ลินคอล์น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“อย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณได้อ่าน
บนอินเทอร์เน็ต แค่เพียง
เพราะว่ามีรูปภาพกับค ากล่าว 
(ที่ว่ากันว่า) คนๆนั้นได้กล่าว
ไว้ วางอยู่คู่กัน”  
– อับราฮัม ลินคอล์น 

 



๖๓ 
 

ผังมโนทัศน์การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) 

 

 
 

 

 

น้ าจะหมดโลกจริงหรือ
HEAD

การคิดวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ภัยแล้ง

HEART
รู้จักบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างในสังคม มี
จิตสาธารณะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีใน

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน

HAND
การแสดงบทบาทสมมุติ ในบทบาท

หน้าที่ต่างๆ

ตัวช้ีวัด

• ว ๑.๑ ป.๒/๕, ว ๒.๒ ป.๓/๒-๓, ว ๑.๑ ป.๔/๒, ว ๖.๑ ป.๕/๒, ว ๒.๒ ป.๖/๔,                                                        
ว ๖.๑ ม.๑/๗, ว ๖/๑ ม.๒/๗, ว ๒.๑ ม.๓/ ส ๕.๒ ป.๕/๓

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

• ความสามารถในการสื่อสาร
• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการแก้ปัญหา
• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

• อยู่อย่างพอเพียง
• มีจิตสาธารณะ
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ตัวชี้วัด 
ว ๑.๑ ป.๒/๕, ว ๒.๒ ป.๓/๑–๒, ว ๑.๑ ป.๔/๒, 
ว ๖.๑ ป.๕/๒, ว ๒.๒ ป.๖/๔, ว ๖.๑ ป.๖/๓   
ว ๖.๑ ม.๑/๗, ว ๖/๑ ม.๒/๗, ว ๒.๑ ม.๓/๓,  
ว ๒.๒ ม.๓/๓,  ส ๔.๒ ป.๑/๒, ส ๕.๒ ป.๒/๔, 
ส ๕.๒ ป.๓/๒, ส ๕/๒ ป.๔/๒, ส ๕.๒ ป.๕/๓ 

     ส ๕.๒ ม.๒/๓, ส ๕.๒ ม.๓/๓ 
  

น ำกิจกรรมไปใช้อย่ำงไร 
  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
นักเรียนทุกระดับชั้น ในการปลูกฝัง
จิตส านึก และการแสดงออกถึงการ       
แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนด 

 ควรเลือกใช้ค าถามที่เหมาะกับ
วัยของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ าจะหมดโลกจริงหรือ 
 
 

ควรเรียนรู้อะไรมำก่อน 
   1. ทรัพยากรน้ า 
   2. บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้น า 

พัฒนำผู้เรียนอย่ำงไร 
       ผู้เรียนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนด
ผ่านสถานการณ์สมมติ เพื่อรู้จักและเข้าใจบทบาท
หน้าที่ ที่แตกต่างในสังคม   
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา 

การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ
ชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง 

 

เกณฑ์ควำมส ำเร็จ 
 ๑.  นักเรียนคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
 ๒.  นักเรียนน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและวิธีการอนุรักษ์น้ าได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรวางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 



๖๕ 
 

กระบวนการจัดกิจกรรม 

 
1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง “น้ าจะหมดโลกจริงหรือ” 

(https://youtu.be/GWyIb6bfkHQ) และจับใจความส าคัญ 

 
ภาพวีดิทัศน์ เรื่อง “น้ าจะหมดโลกจริงหรือ” 

 
2. ครูพูดกระตุ้นชักชวนให้เด็กเกิดความสนใจในกิจกรรมที่ก าลังจะท า  

                         - ช่วยกันสังเกตว่ามีอะไรที่น่าสนใจในคลิปบ้าง 
                         - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับคลิปวีดิโอที่ชม 

3. ถามค าถาม และอภิปราย  
- นักเรียนเคยเห็นปรากฏการณ์ เช่น น้ าแห้งขอด ดินแตกระแหง ฯลฯ ในท้องถิ่น /

ชุมชนของนักเรียน หรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
- นักเรียนคิดว่า สิ่งที่เห็นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร (ฝนแล้ง) 
- การขาดแคลนน้ าส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศอย่างไร (ไม่

มีน้ าใช้/ประปาไม่ไหล/บ่อบาดาลแห้ง/ข้าวไม่ออกรวง/ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหาย/เกษตรกรขาดทุน/ราคาสินค้าเกษตรถีบตัวสูงขึ้น/ค่าครองชีพสูงขึ้น/ฯลฯ) 

4. แบ่ งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จ านวน 6 กลุ่ม สมมติสถานการณ์ ให้นักเรียนเป็น
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ว่าราชการ นายกรัฐมนตรี นักบริหารจัดการน้ า ผู้สื่อข่าว 
นักเรียนออกมาน าเสนอบทบาทหน้าที่ ในประเด็นต่อไปนี้ 
- สถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง 
- ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง 
- แนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละบทบาทท่ีได้รับ 
- สรุปข้อคิดท่ีเกิดจากแสดงบทบาทสมมติ 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. เมื่อแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติจบ ครูตั้งค าถามว่า ตามบทบาทการแสดงของเพ่ือนที่

ผ่านมา นักเรียนจะมีส่วนร่วมแก้ปัญหาน้ าจะหมดโลกได้อย่างไร 
7. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาในฐานะบทบาทต่าง ๆ  

การรวบรวมข้อมูล 

การประเมินคุณค่า 

การปฏิบัต ิ

การตัดสินใจ 



๖๖ 
 

8. ถามค าถาม “ในการแก้ปัญหาตามวิธีของนักเรียน นอกจากตัวนักเรียนเองแล้ว ยังต้อง
ท างานร่วมกับใครเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามแผน (เช่น หากนักบริหารจัดการน้ าเสนอให้
สร้างเข่ือน  ก็ตอบว่าต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล ชุมชน เป็นต้น)  

9. ครูสนทนาเชื่อมโยงถึงบทบาทของนักเรียนในการประหยัดทรัพยากรน้ า 
- นักเรียนจะมีวิธีในการประหยัดน้ า ในบ้าน โรงเรียน ชุมชนได้อย่างไร 
- นักเรียนจะมีแนวทางในการรณรงค์ให้เพ่ือน ครอบครัว และชุมชนร่วมกัน

ประหยัดน้ าได้อย่างไร 
10. นักเรียนร่วมกันสรุปว่า ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องการการแก้ไข และในการ

แก้ปัญหานี้ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม และต้องท างานร่วมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง “น้ าจะหมดโลกจริงหรือ” (https://youtu.be/GWyIb6bfkHQ) 
๒. เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ า http://www.dwr.go.th/home 

 
การประเมินผล 
 ๑. ผลงานนักเรียน 
 ๒. การน าเสนอผลงาน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรค านึง 
  ควรพิจารณาเลือกเนื้อหาสาระ รูปแบบ ในการน าไปจัดกิจกรรมแก่นักเรียนให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่น าไปบูรณาการ 



๖๗ 

 

ผังมโนทัศน์การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) 

 

 

ตามรอยพระราชา
HEART

ความจงรักภักดี ความซาบซึ้ง ความภูมิใจต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของไทย

HEAD
มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักการ

คิดวิเคราะห์ เพ่ือน ามาปฏิบัติตนตาม
รอยพระราชาได้เหมาะสมกับตนเอง

HEALTH
ความสุข ในการด ารงชีวิต        

ตามรอยพระราชา

HAND
ปฏิบัติตนโดยใช้แนวทางตาม  

รอยพระราชาในชีวิตประจ าวัน

ตัวช้ีวัด

• ส ๔.๓ ป.๑/๒, ส ๔.๓ป.๓/๒, ส ๒.๒ป.๔/๓, ส ๓.๑ป.๔/๓, ส ๓.๑ป.๕/๒, ส ๓.๑ม.๑/๓ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

• ความสามารถในการสื่อสาร
• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการแก้ปัญหา
• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

• รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
• ซื่อสัตย์สุจริต
• ใฝ่เรียนรู้
• อยู่อย่างพอเพียง



๖๘ 

 

 

ตัวชี้วัด 
            ส ๔.๓ ป.๑/๒, ส ๔.๓ ป.๓/๒, ส ๒.๒ ป.๔/๓,      
            ส ๓.๑ ป.๔/๓, ส ๓.๑ป.๕/๒, ส ๓.๑ ม.๑/๓  

 

น ำกิจกรรมไปใช้อย่ำงไร 
  เป็ นกิจกรรมที่ เหมาะสมกับ
นักเรียนทุกระดับชั้น ในการสร้างเสริม
ปลูกฝังจิตส านึก และประพฤติปฏิบัติตน
เป็นคนดี ตามรอยพระราชา เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามรอยพระราชา 
 

 

ควรเรียนรู้อะไรมำก่อน 
- พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ 
พระราชกรณียกิจ โครงการ   
ในพระราชด าริ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ในพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน 

พัฒนำผู้เรียนอย่ำงไร 
 ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดี     

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน าไปเป็น
แบบอย่างสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา 
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และการใช้ 
ทักษะชีวิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งม่ันในการ
ท างาน 

 
 
  

 
เกณฑ์ควำมส ำเร็จ 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย และความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. นักเรียนสามารถน าข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม “ตามรอยพระราชา” มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. เหมาะกับนักเรียน ๓๕ - ๔๐ คน 
  ๒. ควรวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 



๖๙ 

 

กระบวนการจัดกิจกรรม 

 

 

 
 
 

๑. ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- ในหลวงปัจจุบันทรงพระนามว่าอะไร 
   (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) 
- รูปที่นักเรียนคิดว่าทุกบ้านที่มีคือรูปของใคร 
   (รูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) 
- ท าไมทุกบ้านจึงมีรูปของในหลวง 
   (เพราะทุกคนรักในหลวง) 
- ท าไมทุกคนจึงรักในหลวง 
   (เพราะในหลวงรักประชาชน ห่วงใยประชาชน ทรงงานหนักเพ่ือความสุขของ    
    ประชาชน)  

๒. เตรยีมวีดิทัศน์เพลง “ในหลวงของแผ่นดิน”  (https://youtu.be/LxuHkx-43LU)  ครูพูด   
                กระตุ้นเชิญชวนใหน้ักเรียนเกิดความสนใจชมวีดิทัศน์   

๓. นักเรียนชม วีดิทัศน์เพลง “ในหลวงของแผ่นดิน”   
๔. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงหลังจากชมวีดิทัศน์ ดังต่อไปนี้ 

- เนื้อเพลงเล่าเรื่องเกี่ยวกับใคร 
   (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) 
- ในหลวงทรงงานอะไรบ้าง 

        (ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร ทรงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน) 
- สถานที่ส่วนใหญ่ที่ในหลวงทรงเสด็จพระราชด าเนินไปเป็นแบบใด 
  (เป็นถิ่นทุรกันดาร)  
- ท าไมในหลวงจึงเสด็จไปในถิ่นทุรกันดาร 
  (เพราะในหลวงทรงเห็นว่าประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีความเดือดร้อน และต้องการ 
ความช่วยเหลือ) 
- นักเรียนสังเกตเห็นหรือไม่ว่าในหลวงทรงงานท่ีใดบ้าง 
  (ในหลวงทรงงานทุกท่ี ทั้งในป่า ภูเขา เกาะ กลางแดด กลางฝน)  
- ห้องทรงงานในหลวงมีอะไรบ้าง 
  (แผนที่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป ดินสอ)  
- ท าไมในหลวงจึงไม่ประทับอย่างสุขสบายในพระราชวัง  
  (เพราะในหลวงอยากเห็นทุกข์สุขประชาชนของพระองค์) 
- ท าไมในหลวงจึงทรงงานหนัก 

สร้างความตระหนัก 

ประเมินเชิงเหตผุล 

https://youtu.be/LxuHkx-43LU


๗๐ 

 

  (เพราะในหลวงทรงรักและห่วงใยประชาชน) 
                     ๕. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้ไปศึกษาพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จ          
                          พระเจ้าอยู่หัวตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจ จากเว็บไซต์ วีดิทัศน์ ห้องสมุด ฯลฯ 

 ๖. นักเรียนบรรยายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ศึกษามา  
- พระราชกรณียกิจส าคัญในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอะไรบ้าง (การเสด็จ 

                  เยี่ยมราษฎร เป็นประจ า โครงการแก้มลิง ฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ 
                  เกษตรในพระราชด าริ โครงการชั่งหัวมัน ฯลฯ) 
      - พระราชกรณียกิจที่ทรงงานเกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างไร (ประชาชนมีอาชีพ   
                 และสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การพัฒนาการคมนาคม 
                 การแก้ปัญหาน้ าท่วม แก้ปัญหาขาดแคลนน้ าที่ใช้ในการเกษตร ฯลฯ) 

     - สรุปข้อคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าพระราชกรณียกิจ (ความทุ่มเทในการท างาน  
           ความเสียสละ ความอดทนอดกลั้น การมีจิตสาธารณะ ฯลฯ)  

- จะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ 
                   เจ้าอยู่หัว (ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการปฏิบัติ 
                   ตนเป็นคนดี ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความพอเพียง รักษา 
                   สิ่งแวดล้อม บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณใน 
                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  

๗. นักเรียนท ารายงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
๙. นักเรียนประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชา” เพ่ือให้นักเรียนทั้ง

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
๑๐. นักเรียนร่วมกันสรุป 
       - พระเจ้าอยู่หัวทรงท าทุกอย่างเพ่ือประชาชนของพระองค์ เพราะพระองค์        

รักประชาชน เราสมควรตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ 
ปฏิบัติตนตามรอยพระราชา 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 - วีดิทัศน์เพลง “ในหลวงของแผ่นดิน”  (https://youtu.be/LxuHkx-43LU)   
  
กำรประเมินผล 

๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 

ก าหนดค่านิยม 

วางแนวปฏิบัต ิ

ปฏิบัติด้วยความช่ืนชอบ 

https://youtu.be/LxuHkx-43LU
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เพลง ในหลวงของแผ่นดิน 
 
 

มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว 
ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่องใจ 

ตื้นตันเพียงได้มอง 
พนมมือทั้งสอง ก้มลงกราบด้วยหัวใจ 

 

มอง พระผู้ทรงเมตตา 
เฝ้าดูแลประชา ทั่วอาณาใกล้ไกล 

เมื่อยามอ่อนล้า หมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักน าหัวใจ 
ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวัง 

 

ในหลวงของแผ่นดิน 
หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ 

หยดน้ า หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน 
ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน 

 

ในหลวงของแผ่นดิน 
ทรงเป็นที่รักและท่ีพ่ึงพิงให้เราแสนนาน 

ตั้งแต่เล็ก จนโตจ าได้ทุกอย่าง 
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น 

 

ในหลวงของแผ่นดิน 
ทรงเป็นที่รักและท่ีพ่ึงพิงให้เราแสนนาน 

ตั้งแต่เล็ก จนโตจ าได้ทุกอย่าง 
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น 

 

แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ 
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม 

 

ในหลวงของแผ่นดิน 
หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ 

หยดน้ า หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน 
ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน 

 

ในหลวงของแผ่นดิน 
ทรงเป็นที่รักและท่ีพ่ึงพิงให้เราแสนนาน 

ตั้งแต่เล็ก จนโตจ าได้ทุกอย่าง 
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น 

 

แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ 
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม 
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ผังมโนทัศน์การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) 

 

 

พี่ชวนน้องท่องแดนบุญ
HEART

การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ในศาสนาที่ตนนับถือ 
การมีจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ที่วัด

HEAD
การฝึกคิด วิเคราะห์จากค าถาม
ที่ครูกระตุ้น การเขียน การพูด

เพ่ือการสื่อสาร

HEALTH
มีสุขภาพจิตที่ดีจากการปฏิบัติตน

เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี

HAND
การสวดมนต์ การไหว้ และการ
กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

ตัวช้ีวัด

• ส 1.2 ป.1/1, ส 4.3 ป.1/2, ส 1.2 ป.2/2, ส 2.1 ป.2/2, ส 1.2 ป.3/1-๒, ส 1.2 ป.4/3, 
ส ๑.๑ ป.๕/๗, ส ๑.๒ ป.๕/๒-๓ ส 1.1 ป.6/9, ส 1.2 ป.6/1-๔, ส 1.1 ม.2/11

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

• ความสามารถในการการสื่อสาร
• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการแก้ปัญหา
• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
• ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

• รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
• รักความเป็นไทย
• มีจิตสาธารณะ
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ตัวชี้วัด 
ส 1.2 ป.1/1, ส 4.3 ป.1/2, ส 1.2 ป.2/2,  
ส 2.1 ป.2/2, ส 1.2 ป.3/1-๒,  
ส 1.2 ป.4/3, ส ๑.๑ ป.๕/๗, ส ๑.๒ ป.๕/๒-๓ 
ส 1.1 ป.6/9, ส 1.2 ป.6/1-๔, ส 1.1  
ม.2/11 

 

 

 

 

น ำกิจกรรมไปใช้อย่ำงไร 
    การจัดกิจกรรม เริ่มจากการสร้างจิตส านึก
และกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ในการร่วม
กิจกรรม ทั้งที่ห้องเรียนและที่วัด  ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ  ครูต้องคอยดูแล แนะน า และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน   
    การออกแบบ และการประเมินชิ้นงาน ควร
เน้นในแง่ของแนวคิดที่น าเสนอ มากกว่า 
องค์ประกอบของชิ้นงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่ชวนน้องท่องแดนบุญ 
 

ควรเรียนรู้อะไรมำก่อน 
- การสวดมนต์ไหว้พระ 
- มารยาทในการปฏิบัติตนในศาสนสถาน 
 

 

พัฒนำผู้เรียนด้ำนใดบ้ำง 
ความรู้ 
ข้อปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ในศาสนาที่ตนนับ
ถือ   
สมรรถนะ 

     ความสามารถในการการสื่อสาร 

     ความสามารถในการคิด 

     ความสามารถในการแก้ปัญหา 

     ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

     ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะ 
     รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  
     มีจิตสาธารณะ 
  มีจิตสาธารณะ 

เกณฑ์ควำมส ำเร็จ 
1. นักเรียนที่เป็นรุ่นพ่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อรุ่นน้อง 
2. นักเรียนอธิบายหลักปฏิบัตติตนที่ดีตามศาสนาที่ตนนับถือได้ 
3. การปฏิบติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและอยีร่วมกันอย่างมีความสุข   

ข้อเสนอแนะ 
 เหมาะกับนักเรียนทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่  และจ านวนครูที่ดูแลกิจกรรมต้องมีสัดส่วนที่
เหมาะสม ดูแลกิจกรรมอย่างใกล้ชิด   



๗๔ 

 

กระบวนการจัดกิจกรรม 
 

1. สนทนาเก่ียวกับวัด หรือศาสนสถานในชุมชน  โดยใช้ภาพประกอบ 
2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  การสวดมนต์ไหว้พระ การ

ปฏิบัติตนเมื่อไปวัด หรือสถานที่ส าคัญทางศาสนา   
3. ทบทวนเกี่ยวกับสวดมนต์ไหว้พระ และการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์   
4. ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และมารยาทในการปฏิบัติตนที่วัด  
5. มอบหมายให้นักเรียนรุ่นพ่ี ไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติของวัดหรือศาสนสถาน ภายใน

ชุมชน จากผู้น า / ผู้รู้ในชุมชน 
6. นักเรียนและครูร่วมสนทนาถึงการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อไปวัด หรือศาสนสถาน 
7. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจ  เพื่อศึกษาสถานที่ส าคัญต่างๆ ภายในวัดหรือ 

ศาสนสถานในชุมชน  
8. จับคู่ดูแลน้องโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย   
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นหาค าตอบ โดยพี่แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนสถานและการ

ปฏิบัติตนให้เหมาะสมภายในวัด หรือศาสนสถาน 
10. พระหรือผู้น าทางศาสนาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา การสวดมนต์

ไหว้พระ การนั่งสมาธิ หรือปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
๑๑. สนทนาเก่ียวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ที่วัด หรือ 
      ศาสนสถาน โดยใช้ค าถามกระตุ้นความคิด เช่น   
       “นักเรียนคิดว่าวัด หรือศาสนสถานมีความส าคัญกับคนในชุมชนหรือไม่ อย่างไร” 

 “นักเรียนคิดว่า เราควรมีส่วนช่วยดูแลรักษาสถานที่ส าคัญของวัด หรือศาสนสถาน    
      หรือไม่  เพราะเหตุใด” 

       “นักเรียนคิดว่า สถานที่ส าคัญในวัดหรือศาสนสถาน ส่วนใดบ้างที่นักเรียนอยากมี
ส่วนช่วยเหลือดูแล”   
        “นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรและต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง”  
        “นักเรียนจะมีวิธีการแบ่งหน้าที่ของพ่ีและน้องๆ ในกลุ่มอย่างไรจึงจะท างานได้มี
ประสิทธิภาพที่สุด”  

    ๑๒. น านักเรียนไปวัด หรือศาสนสถานในชุมชน  เพ่ือฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีนักเรียนวางแผนไว้  และ
บันทึกภาพกิจกรรม 

         ๑๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นจากประเด็น
ค าถาม พร้อมกับส่งตัวแทนมาน าเสนอ ดังนี้ 
              “นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการเป็นศาสนิกชนที่ด”ี 
              “นักเรียนรู้สึกพอใจที่ปฏิบัติกิจกรรมใดมากที่สุด  เพราะเหตุใด” 
             “เมื่อนักเรียนไปวัดหรือศาสนสถานนักเรียนคิดว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง” 

การรวบรวมความรู ้

การประเมินคุณค่า 

การตัดสินใจ 

การปฏิบัติ 
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 ๑๔. นักเรียนนวิเราะห์หลักธรรมที่ได้จากพระหรือผู้น าทางศาสนา สรุปเป็นแนวทางการด าเนิน
ชีวิต และน าไปปฏิบัติให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 

๑๕. เปิดภาพนักเรียนที่ท ากิจกรรมต่างๆที่วัด  และสนทนาเกี่ยวกับภาพนั้นๆ   
๑๖. นักเรียนเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจ 
๑๗. นักเรียนวาดภาพ  และเขียนบรรยายภาพที่นักเรียนประทับใจ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง   
๑๘. นักเรียนน าเสนอผลงานการเขียนเรื่องจากภาพ โดยเล่าเรื่องจากชิ้นงานที่นักเรียนท า และ 
       รว่มกันประเมินผลงานที่เพ่ือนน าเสนอ 
๑๙. นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการไปปฏิบัติกิจกรรมที่วัดหรือศาสนสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1. วัด หรือศาสนสถานอื่น ในชุมชน 
2. ภาพวัด หรือศาสนสถานในชุมชน   
3. ภาพกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติที่วัด 

 
กำรประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม  
2. ตรวจชิ้นงาน  การเขียนเรื่องจากภาพ  
3. ประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อควรค านึง 

     1. ครูต้องศึกษาเพ่ิมเติม เกี่ยวกับประวัติ และข้อมูลของวัดหรือศาสนสถาน เพ่ืออธิบายแนะน า 
              นักเรียนอย่างถูกต้อง และควรให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๒. ครูสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามหลักศาสนาที่นับถือ ตามบริบทของสถานศึกษา 

 



๗๖ 

 

ผังมโนทัศน์การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) 

00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนมถ้วยไทยโบราณ
HAND

ทักษะการท าขนมถ้วยไทยโบราณ
การท าบัญชีรายรับ รายจ่าย

HEAD
การคิดราคาต้นทุน ราคาขาย

HEALTH
คุณค่าของสารอาหารที่ได้จากขนมถ้วย  

ไทยโบราณ ส่งผลต่อสุขภาพ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีซึ่งเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพ

HEART
เห็นความส าคัญและรู้คุณค่าของ
อาชีพในท้องถิ่นท่ีเป็นอาชีพสุจริต

การท าบัญชีครัวเรือน

ตัวช้ีวัด

• ง ๑.๑ ป.๑/๑, ง ๑.๑ ป.๒/๑, ง ๑.๑ ป.๓/๓,ง ๑.๑ ป.๔/๒, ง ๑.๑ ป.๕/๑, ง ๑.๑ ป.๖/๑, 
ง ๔/๑ ม.๑/๑ - ๓, ง ๔.๑ ม.๒/๓

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

• ความสามารถในการสื่อสาร
• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการแก้ปัญหา
• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

• ใฝ่เรียนรู้
• อยู่อย่างพอเพียง
• มุ่งม่ันในการท างาน



๗๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนมถ้วยไทยโบราณ  
 
 

 

 

พัฒนำผู้เรียนอย่ำงไร 
 การสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับอาชีพใน
ท้องถิ่น อาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด 
และความสนใจของตน เอง  โดยการซั กถาม 
อภิ ป ราย  และการศึกษาค้นคว้ า  ห าความรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

• ความสามารถในการสื่อสาร 

• ความสามารถในการคิด 
• ความสามารถในการแก้ปัญหา 
• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง และ 

มุ่งม่ันในการท างาน 
  

 

 

น ำกจิกรรมไปใช้อย่ำงไร 
        เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน
ทุกระดับชั้น ในการสร้างเสริมทักษะ
เกี่ยวกับอาชีพ ตามความรู้ ความถนัด และ
ความสนใจของตนเอง ซึ่งน าไปสู่ 
การประกอบอาชีพได้  
 

เกณฑ์ควำมส ำเร็จ 
 ๑.  นักเรียนท าขนมถ้วยไทยโบราณได้ 
 ๒. นักเรียนคิดหาราคาต้นทุนและราคาขายได้ 

3. นักเรียนสามารถสร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนด้วยอาชีพที่ตนเองมีความรู้ ความถนัด และ
ความสนใจ สามารถน าไปสู่การท ามาค้าขายได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. เหมาะกับนักเรียนไม่เกิน ๔๐ คน 
  ๒. ควรวางแผนให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและบริบทของสถานศึกษา 

๓. ครอูาจจัดกิจกรรม “เส้นทางสู่อาชีพ” ในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงานอาชีพของ
แต่ละกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 

ตัวชี้วัด 
    ง ๑.๑ ป.๑/๑, ง ๑.๑ ป.๒/๑, ง ๑.๑ ป.๓/๓, 
    ง ๑.๑ ป.๔/๒, ง ๑.๑ ป.๕/๑, ง ๑.๑ ป.๖/๑,  
    ง ๔/๑ ม.๑/๑ - ๓, ง ๔.๑ ม.๒/๓  

 

ควรเรียนรู้อะไรมำก่อน 
        - อาชีพในท้องถิ่น  
        - ขนมไทยโบราณ 



๗๘ 

 

กระบวนการจัดกิจกรรม 

                              1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนสนใจด้วยค าถามต่อไปนี้  
  - อาชีพในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ นักเรียนรู้จักอะไรบ้าง 
 - นักเรียนคิดว่าอาชีพในท้องถิ่นอะไรบ้างที่มีมาตั้งแต่โบราณ 
 - ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ นักเรียนมีอาชีพท าขนมโบราณอะไรบ้าง 
2. ส ารวจความสนใจของนักเรียนแต่ละคนที่มีต่องานอาชีพในท้องถิ่น 
3. ครูสรุปอาชีพในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจมากที่สุด คือ “การท าขนมถ้วยไทยโบราณ” 

 
ภาพ ขนมถ้วยไทยโบราณ 

ที่มา http://www.mmo-thai.com/ 
๔. นักเรียนเสนอชื่อผู้รู้ ในการท าขนมถ้วยแบบไทยโบราณ และมอบหมายตัวแทน
นักเรียนติดต่อและนัดหมายผู้รู้ที่เชี่ยวชาญในการท าขนมถ้วยไทยโบราณ เพ่ือที่จะพา
นักเรียน ไปศึกษาวิธีการ ขั้นตอน ในการท าขนมถ้วยไทยโบราณ 
๕. นักเรียนศึกษาขั้นตอน / วิธีการ / อุปกรณ์ ในการท าขนมถ้วยไทยโบราณตามท่ีผู้รู้
สาธิตให้ดูและลงมือปฏิบัติตาม 

 
ภาพ ส่วนผสมขนมถ้วยโบราณ 
ที่มา http://9leang.com/ 

การสังเกต รับรู ้

การท าตามแบบ 



๗๙ 

 

 5.1 นักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการเลือกชนิดของแป้ง/ 
น้ าตาล/ กะทิ / ตามส่วนผสมที่ผู้รู้แนะน า 
 5.2 นักเรียนลงมือท าขนมถ้วยไทยโบราณ ตามที่ผู้รู้แนะน า 

6. ครูสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติกับผู้รู้ ในการท า
ขนมถ้วยไทยโบราณ 

 - ความรู้สึกในการลงมือปฏิบัติ 
 - รสชาติของขนมถ้วยที่นักเรียนฝึกท าเป็นอย่างไรบ้าง 
 - นักเรียนคิดว่าสามารถน ามาท าเป็นอาชีพได้หรือไม่ เพราะอะไร 
7. นักเรียนลงมือปฏิบัติท าขนมถ้วยไทยโบราณ เป็นกลุ่ม 
๘. ตรวจผลงานของนักเรียนเชิงคุณภาพด้านรสชาติ ความอร่อย ความสวยงาม  
๙. นักเรียนในกลุ่มร่วมประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือหาจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุง   
    การท างานครั้งต่อไป 
๑๐. นักเรียนคิดหาต้นทุน – ราคาขาย  
๑๑. นักเรียนลงมือปฏิบัติในการท าขนมถ้วย น าไปขาย ทั้งจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
และบัญชีครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. บุคคลที่ประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
๒. บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
๓. บัญชีครัวเรือน 

 
การประเมินผล 

4. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม  
5. ตรวจผลงาน ขนมถ้วยไทยโบราณ  
6. ประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

ข้อควรค านึง 
  ครคูวรแนะน าให้นักเรียนพิจารณาเลือกอาชีพในท้องถิ่นที่ตนเองเลือก โดยเน้นอาชีพสุจริต ความเหมาะสม
กับระดับชั้น การมีส่วนร่วมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การท าโดยไมม่ีแบบ 

การฝึกให้เกดิทักษะ 



๘๐ 

 

ผังมโนทัศน์การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 

 
 

 
 

เกมหรรษา
HEALTH

การใช้เวลาว่างในกิจกรรมนันทนาการ ความสนุกสนาน
จิตใจแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรงด้วย

HEAD
คิดวางแผนเพื่อประยุกต์ใช้กิจกรรม

ในการพัฒนาตนเองในชีวิตจริง และคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการหลากหลาย

รูปแบบ

HAND

ทักษะการเล่นกีฬา
HEART

เจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย 
การเล่นกีฬา และการรักสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด

• พ 3.1 ป.1/2, พ 3.2 ป.1/1-2, พ.3.1 ป.2/2, พ.3.2 ป.2/2

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการแก้ปัญหา
• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

• ซื่อสัตย์สุจริต
• มีวินัย



๘๑ 

 

ตัวชี้วัด 
พ. 3.2 ป. 4/2 เล่นเกมเลียนแบบและกิจจรรมแบบผลัด 
พ.3.1 ป.5/4 แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกจิกรรม
ทางกายและเล่นกีฬา 
พ.3.1 ป.6/5 ร่วมกิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย 1 
กิจกรรม แล้วน าความรู้และหลักการที่ไดไ้ปใช้เป็นฐาน
การศึกษาหาความรู้เรื่องอื่นๆ 

น ำกิจกรรมไปใช้อย่ำงไร 
- กิจกรรมที่ 2 - 3 สามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมตามความเหมาะสมกับระดับชั้น
ของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 
- กิจกรรมที่ 4 นอกจากนักเรียนจะ
สร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการขึ้นมาเอง 
และเป็นผู้น าเพื่อนเล่นแล้ว ถ้าเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น อาจ
ปรับเป็นการสืบค้น ค้นหากิจกรรม
นันทนาการทีช่อบ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกมหรรษา 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 
-  การเตรียมความพร้อมให้กับ

ร่างกายก่อนเล่นเกมหรือกีฬา 
ที่ต้องเคลื่อนไหว 

- การป้องกันตนเองจากการเล่น
กิจกรรมหรือกีฬาเบื้องต้น 

พัฒนำผู้เรียนอย่ำงไร 
- นักเรียนคิดวางแผนสัดส่วนการใช้เวลาใน 

แต่ละวันระหว่างเวลาในการเรียนและเวลาว่าง 
- นักเรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรม

นันทนาการ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
• ความสามารถในการคิด 
• ความสามารถในการแก้ปัญหา 
• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ซื่อสัตย์สุจริต, มีวินัย 

 
  

 
เกณฑ์ควำมส ำเร็จ 
   นักเรียนอธิบายคุณค่าของประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ และสามารถน าไปเล่นกับเพื่อนเพ่ือ 
ผ่อนคลายความเครียดและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในช่วงเวลาว่างจากการเรียนในชีวิตประจ าวันได้ 
ข้อเสนอแนะ 

เหมาะกับนักเรียนจ านวน 30 - 40 คน และหากจัดกิจกรรมแบบคละชั้น ควรมีกิจกรรม
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเล่นได้ตามความถนัด ความสนใจ  



๘๒ 

 

กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 1 
สูตรแบ่งเวลาการเรียน  

 

๑. นักเรียนศึกษา Infographic1 หัวข้อ “1 วัน” ของเด็กใน “โลกมือ
ถือ” เพ่ือใช้เป็นข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากค าถามของครู เช่น 
- จากข้อมูลสอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวนักเรียนหรือไม่  
- ท าอย่างไร เราจะลดเวลาในการใช้มือถือให้น้อยลง 
- หากเราไม่อยู่ในโลกมือถือ เราจะใช้เวลาท าอะไร 
- เราจะบริหารเวลาใน 1 วัน อย่างไรจึงจะเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

          

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 

ส ารวจในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กในหัวข้อ  “1 วันในชีวิตเด็กไทย”  
จากส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เดือน
มกราคม 2556 โดยกลุ่มตัวอย่าง 3,058 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้
สถิติที่น่าสนใจมากๆ รวมทั้งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 อินโฟกราฟิก (infographics) เป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย งานกราฟิกประเภทนี้นิยมใช้ส าหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน
ตัวอย่างเช่น ป้าย แผนที่ งานวิจัย โดยอินโฟกราฟิกนี้ยังคงนิยมใช้ในสายงานด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพื่อให้แสดงถึงข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายข้ึน 

การสร้างความตระหนัก 

หากเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น อาจปรับกิจกรรมเป็นการพูดคุย การเล่านิทาน ใช้การ์ตูนภาพ 
การ์ตูนเคลื่อนไหว หรือภาพยนตร์สั้น ตามความเหมาะสม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๘๓ 

 

 

๒. ครูยกตัวอย่าง “สูตรแบ่งเวลาการเรียน”  

 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
        http://clpd.psu.ac.th 
 
 ให้นักเรียนแต่ละคน ออกแบบสูตรแบ่งเวลาเรียนที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียน 
๓. นักเรียนน าเสนอสูตรแบ่งเวลาเรียน บนบอร์ดแสดงผลงาน 
๔. นักเรียนร่วมกันคิด 
      “ท าไมเราต้องแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมและการพักผ่อน”   
      “มีอะไรบ้างที่เราจะท าในช่วงเวลาพักผ่อนและในช่วงกิจกรรม” 
  “ประโยชน์ของการแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมและการพักผ่อนมี
อะไรบ้าง” 

 
 

  
 
 
    ข้อเสนอแนะ ตัวอย่างชิ้นงานของชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

 
 

 

ข้อควรค านึง 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น สามารถใช้การวาด ระบายสี และภาพมาใช้ในการท าชิ้นงาน  
ส าหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท าชิ้นงาน 

น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน   

ขั้นสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน 

น ำเสนอผลงำน 

สรุปกิจกรรม 

http://clpd.psu.ac.th/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0PCZrejOAhWIqY8KHTjRDgUQjRwIBw&url=http://www.dek-d.com/education/24777/&psig=AFQjCNEbM48DZ_pj7BdqTfj25DKhhJECYA&ust=1472619355430424


๘๔ 

 

กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 “เกมเสือกินวัว”  

 

 
 
 

๑. ให้นักเรียนยืนล้อมวงเป็นวงกลม จับมือกัน 
๒. ครูเลือกนักเรียน 1 คน เป็นเสือ อยู่นอกวง นักเรียนอีก 1 คน 

เป็นวัวอยู่ในวง 
๓. เมื่อครูให้สัญญาณเริ่มเล่น เสือไล่จับวัวให้ได้ โดยนักเรียนที่ยืนจับ

มือล้อมวง ให้วัวผ่านได้ แต่ต้องคอยกั้นไม่ให้เสือผ่านไปจับวัวได้ 
๔. ภายใน 2 นาที ถ้าเสือจับวัวได้ เสือชนะ เสือจับวัวไม่ได้ วัวชนะ 

 
 
 
        = คร ู
 
        = วัว 
         
       = เสือ เกม 
 
       = นักเรียน 

๕. ตั้งค าถาม: 
- หลังจากเล่นกิจกรรม เกม “เสือกินวัว” นักเรียนได้ประโยชน์

อะไร 
- ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะกับการเล่นเกม “เสือกินวัว”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

ด าเนินกิจกรรม 

สรุปกิจกรรม 



๘๕ 

 

กระบวนการจัดกิจกรรมที ่3 
 “ว่ิงผลัดเปลี่ยนบอล”  

 

 
 
 

 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
 2. นักเรียนทุกกลุ่มยืนเป็นแถวตอน หลังกรวยประจ ากลุ่มของตนเอง โดยคน
แรกของกลุ่มถือลูกบอลเอาไว้ 
 3. ครูน ากรวยไปวางตรงข้ามแถว ห่างกันประมาณ 10 เมตร 
 4. เมื่อครูให้สัญญาณเริ่มเล่น นักเรียนคนแรกของทุกแถววิ่งไปอ้อมกรวย 
แล้วกลับน าบอลมาส่งให้เพื่อนคนต่อไป แล้วตัวเองไปต่อท้ายแถว ท าอย่างนี้
ต่อไปเรื่อย ๆ 
 5. แถวไหนวิ่งครบทุกคนก่อน แถวนั้นชนะ 
 
 
 

       = นักเรียน 
  =  ทิศทาง 
       =  ครู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.  ตั้งค าถาม: 
- หลังจากเล่นกิจกรรม เกม “เสือกินวัว” นักเรียนได้ประโยชน์

อะไร 
- ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะกับการเล่นเกม “เสือกินวัว”  

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

สรุปกิจกรรม 



๘๖ 

 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4: 
 “เกมแชร์บอล”  

 

กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 “คิดเอง เล่นเอง”  

 

 
 
 
 

1.   แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาหรือ
สร้างสรรคก์ิจกรรมนันทนาการ อาทิ เกม การละเล่นพ้ืนเมือง 
การละเล่นประจ าท้องถิ่น ที่จะน าไปเล่นในยามว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย  โดยครูก าหนดกรอบการเลือกกิจกรรมให้นักเรียนดังนี้ 

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสนุกสนานในหมู่คณะ 
- ลดความตึงเครียดจากการเรียน 
- มีกติกา กฎ การเล่นชัดเจน 
- พัฒนาการท างานเป็นทีม 
- เวลาในการเล่นกิจกรรมแต่ละครั้งไม่เกิน 5 นาท ี

2.   นักเรียนน าเสนอกิจกรรมนันทนาการตามประเด็นในข้อ 1 ก่อน
น าไปเล่น และ 
 
 
 
3.   นักเรียนทดลองเล่น และเตรียมเป็นผู้น าการเล่นกิจกรรม
นันทนาการ 
4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันน าเพ่ือนเล่นกิจกรรมของกลุ่มตนเอง 
5.  นักเรียนร่วมกันท า Mind Mapping สรุปประโยชน์ของการเล่น
กิจกรรมนันทนาการ 
ตัวอย่าง mind mapping “ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจเพิ่มประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับเหตุผลที่สนใจกิจกรรมนันทนาการนั้น นอกเหนือจากประเด็นในข้อ 
1  เช่น จุดเด่น จุดด้อย และข้อจ ากัดของเกมต่อผู้เล่นแต่ละบุคคล 



๘๗ 

 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

- Infographic หัวข้อ “1 วัน” ของเด็กใน “โลกมือถือ” 
- Infographic “สูตรแบ่งเวลาการเรียน”  

 
การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
1 นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 นายบุญรักษ ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3 นางสุกัญญา  งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
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ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
4 นายสิริชัย  มากมูลผล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
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ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
คณะท ำงำนจัดท ำร่ำงเอกสำรคู่มือกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน  
เพ่ิมเวลำรู้” ระหว่ำงวันที่ 26 - 31 สิงหำคม 2559  ณ โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์  
ถนนพระรำม 6 กรุงเทพมหำนคร 
1 นางพรรณภา  พูลบัว ข้าราชการบ านาญ 
2 นางสายสวาท  รัตนกรรดิ ข้าราชการบ านาญ 
3 นางวนิดา  ปาณีกิจ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 27 
4 นางวาสนา  ค าเพ็ง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29 
5 นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 32 
6 นางอาทิตยา  ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 40 
7 นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
8 นางกนกรัตน์  สุพรรณอ่วม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  
9 นางวาสนา  ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 

10 นางพะยอม  รัตนาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
11 นางละออ  ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 
12 นางระเบียบ  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 
13 นางเบญจมาศ  มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 
14 น.ส.จารุวรรณ  พูพะเนียด ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม. เขต 9 
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15 นางปราณี  รัตนธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 
16 นายวิรัตน์  แสงกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม  สพม. เขต 32 
17 นายโกศล  เสนาปักธงไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม  สพม. เขต 32 
18 นายวัลลภ  วิบูลย์กูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา  สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
19 นายธนา  โด่งพิมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
20 นายสถานุ  เกตุคัมธิวัตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต 6 
21 นายวิเชียร  ปรารมภ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน สพป.ล าพูน เขต 1 
22 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 
23 นายวัชระ  ป้านภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะอี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  
24 นายสัมฤทธิ์  สันเต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขว้างใหญ่  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  
25 น.ส.เสาวภา  ประพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ  สพป.ล าพูน เขต 1 
26 นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวงิ้ว  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
27 นายคมสัน  แท่งทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป.ชลบุรี เขต 1 
28 นายสุวริศร์  กสิรัตน์บ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1 
29 นายพิทักษ์  ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1 
30 นายประชัน  ชาวสามทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
31 น.ส.รุจิรา  เรือนเหมย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สพป.ตาก เขต 2 
32 น.ส.นาทยาพร  ผลบุญ ครโูรงเรียนกุดครองวิทยาคาร  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
33 นางสุกัญญา  ไชยคิรินทร์ ครโูรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  สพม. เขต 27 
34 นางรัชนี  มากแก้ว ครโูรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40  
35 นายสุเมธ  ราชประชุม ครโูรงเรียนห้วยกรดวิทยา  สพม.เขต 5 
36 นางทัศนียา  เลื่อนลอย ครโูรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
37 น.ส.กัญญา  หนูพรหม ครโูรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
38 นายอภิชาต  กรีแสง ครโูรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม 
39 น.ส.ชนิดา  ศรีส าราญ ครโูรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม 
40 น.ส.วไลรัตน์  ใจน้อม ครโูรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตหนองจอก กทม. 
41 นายวรศักดิ์ วัชรก าธร ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
42 นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
43 นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
44 น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
45 นางผาณิต  ทวีศักดิ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
46 น.ส.พรนิภา  ศิลป์ประคอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
47 นางเสาวภา  ศักดา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
48 นายสิริชัย  มากมูลผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
49 น.ส.จรูญศรี  แจบไธสง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
50 นางณัฐา  เพชรธนู ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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51 นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
52 นางอัสมะ  หะยีโซะ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
53 น.ส.พรทิพย์  ดินดี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
54 นายพุฒิพงษ์  เจริญชาศรี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

คณะท ำงำนบรรณำธิกำรกิจเอกสำรคู่มือกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน   
เพ่ิมเวลำรู้” ระหว่ำงวันที่ 7 - 11 กันยำยน 2559  ณ โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์              
ถนนพระรำม 6 กรุงเทพมหำนคร 
1 นางพรรณภา  พูลบัว ข้าราชการบ านาญ 
2 นางสายสวาท  รัตนกรรดิ ข้าราชการบ านาญ 
3 นางกนกรัตน์  สุพรรณอ่วม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  
4 นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
5 นางมินตรา  เกษศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
6 นางอาทิตยา  ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 40 
7 น.ส.นวพร  จุทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก  สพป.สงขลา เขต 2 
8 นายวัลลภ  วิบูลย์กูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
9 นายวิเชียร  ปรารมภ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน สพป.ล าพูน เขต 1 

10 น.ส.เสาวภา  ประพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป.ล าพูน เขต 1 
11 นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวงิ้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
12 นางวราภรณ์  ไชยเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนสระวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 
13 นางสาวสมจิต  ตาค าแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 
14 น.ส.รุจิรา  เรือนเหมย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สพป.ตาก เขต 2 
15 นายสมศักดิ์  จิตรเอ้ือตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 
16 นายคมสัน  แท่งทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป.ชลบุรี เขต 1 
17 น.ส.จารุวรรณ  พูพะเนียด ผู้อ านวยการโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม. เขต 9 
18 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี  จินะ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 
19 นายวัชระ  ป้านภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะอี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
20 นายสัมฤทธิ์  สันเต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขว้างใหญ่  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
21 นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ สพป. ตาก เขต 2 
22 นางวันทนา  บัวทอง คร ูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต 5 
23 นายสุเมธ  ราชประชุม ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  สพม. เขต 5 
24 นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
25 นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
26 น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
27 นางผาณิต  ทวีศักดิ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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28 น.ส.พรนิภา  ศิลป์ประคอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
29 นางเสาวภา  ศักดา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
30 นายสิริชัย  มากมูลผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
31 น.ส.จรูญศรี  แจบไธสง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
32 นางณัฐา  เพชรธนู ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
33 นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
34 นางอัสมะ  หะยีโซะ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
35 น.ส.กัญญาวีร์    โลหะสวัสดิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
36 นายพุฒิพงษ์  เจริญชาศรี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
บรรณำธิกำรกิจขั้นสุดท้ำย 
1 นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2 น.ส.รัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
3 นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
4 นางเสาวภา  ศักดา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
5 นางณัฐา  เพชรธนู ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
6 นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 


