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ตอนที่ ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด ารัสในเรื่องการศึกษาว่าการจัด
การศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอน
เนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชดาริให้มีการนาองค์ ๔ แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษาจริยศึกษา หัตถ
ศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถามและการเขียน ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น 
โดยทรงมีพระราชดาริให้นาทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา 
  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการ
ลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึง
นามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย ๒ โมงครึ่งหรือเวลา ๑๔.๓๐ น. แต่เวลาที่
โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย ๔ โมง หรือเวลา ๑๖.๐๐ น. 
ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน  โรงเรียน
จะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพ่ิมพูน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม และที่ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหา
ศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การ
จัดกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทา
ร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้เด็กๆรู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดย
เป็นการจาลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป 
  การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้นาด้านการศึกษาของโลก ที ่
เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ 
ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21อันได้แก่ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตที่ ใช้ได้จริง  
(กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกกาลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะ
ประสบความส าเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา 
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วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
  ๑. เพ่ือขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม 
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 ๓. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 ๕. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
ควำมหมำย 
  เพ่ือให้การน านโยบาย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนตรงกันจึงก าหนด 
ความหมายของค าส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 
๑. ลดเวลำเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน 
                             เป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ ให้น้อยลง 
๒. เพิ่มเวลำรู้ หมายถึง การเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรงคิดวิเคราะห์  
                             ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่
หลากหลายมากขึ้น 
๓. กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน หมายถึง การจัดสัดส่วนเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับ                          
                             ความรู้ให้น้อยลง และเพ่ิมเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง 
และสร้างความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการได้
เพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ความมีน้ าใจ การท างานเป็นทีม และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 

แนวคิดกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
 “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเพราะ 
โรงเรียนหลายแห่งด าเนินการอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
นักเรียน ผู้ปกครอง มีความกังวล สงสัยว่าท าไมต้องลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในประเด็นนี้ถ้าเราพิจารณา 
แล้วจะพบว่า ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากมีแหล่งเรียนรู้สื่อ 
และเทคโนโลยี เช่น Internet, Computer, Tablet หรือ Smart Phone และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ 
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นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ดังกล่าวไม่จาเป็นต้องจ ากัดเฉพาะในห้องเรียน 
ตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนต้องเปลี่ยน 
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัด 
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Base 
Learning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบัติจริง จากประสบการณ์ตรง ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน 
คิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการจัด 
กิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลอืนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จ และนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม 
หรือจากกลุ่มเพ่ือนมากข้ึน ซ่ึงการเรียนรู้ลักษณะนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมเป็นทางเลือก สนองตอบความสนใจความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 ๒. เรียนรู้หลักการ สร้างความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม (Process and Content) 
 ๓. ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น อิสระ และปลอดภัย 
 ๔. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาชี้แนะ (Coach & Mentor) 
 ๕. ครูผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง วิเคราะห์ 
คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียน มากกว่าการประเมินนักเรียนจากการสอบเท่านั้น 
 
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
 
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด กำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ คือทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivist) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ให้ควำมส ำคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่ำผู้เรียนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ได้ด้วย 
ตนเอง จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงกระตือรือร้น 
 
กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) 
 ๑. นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และนักเรียนแต่ละคนสร้างความรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งอาจแตกต่างกับแนวทางของผู้สอน 
 ๒. ประสบการณเ์ดิมของนักเรียนเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการสร้างความรู้ใหม่และนักเรียนแต่ละ 
คน มีความรู้และประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน 
 ๓. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีประสบการณ์ตรง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ของผู้เรียนมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ใหม่ 
 ๔. ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ตั้งค าถามที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้นสนับสนุนให้ 
นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุก ๆ ด้าน 
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   สมมติฐำนของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) 
 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีสมมติฐานเกี่ยวกับการสร้างความรู้ของนักเรียน ดังนี้ 

 ๑. มนุษย์สร้างความรู้ผ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งท าให้พวกเขา 
สร้างประสบการณ์ในการแก้ปัญหา โดยมีแผนภาพโมเดลการเพิ่มพลังการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการอธิบาย 
ความอยากรู้อยากเห็นการมีปฏิสัมพันธ์ ความขดัแย้ง การไตร่ตรอง การจัดโครงสร้างใหม่ การสร้างพลังกับ 
เพ่ือนทางปัญญาการเรียนรู้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ความอยากรู้อยากเห็นและความขัดแย้งเป็นกลไกส าคัญในการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน 
  ๑.๒ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
  ๑.๓ ความขัดแย้งทางปัญญาน ามาซึ่งการไตร่ตรอง 
  ๑.๔ การไตร่ตรองกระตุ้นให้เกิดการจัดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
  ๑.๕ จากข้อที่กล่าวข้างต้นเกิดเป็นวงจร โดยประสบการณ์ของนักเรียนมีผลต่อการเกิดของ 
วงจรและวงจรนี้เองที่ทาให้นักเรียนสามารถสร้างพลังการเรียนรู้ให้กับตนเอง 
 ๒. การสร้างความรู้ของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันและต่างจากท่ีผู้สอนคาดหวังผู้สอนต้อง 
ยอมรับและจัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผู้เรียนคิด 
 ๓. องค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
  ๓.๑ การรวบรวมสิ่งที่นักเรียนสร้างข้ึนให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง 
  ๓.๒ การสร้างแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความรู้ 
  ๓.๓ การวิเคราะห์ความคิดของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอน 
 ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ครูผู้สอนต้องใช้เวลาสอนเนื้อหาสาระให้ 
น้อยลง แต่จัดเวลาส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียน 
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งบทบาทการสอนของครูผู้สอนแม้จะน้อยลง แต่บทบาทที่เพ่ิมมากข้ึน 
ของครูผู้สอน คือ ต้องมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ 
เตรียมคาถามท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
หลักกำรของกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา 
การท างานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่ 
  2.1 ด้านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู้วิชาการท่ีจ าเป็นสาหรับการด ารงชีวิตการศึกษา และ 
การเรียนรู้ 
  2.2 ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสานึกท่ีดีต่อส่วนรวม 
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  2.3 ด้านหัตถศึกษา คือ ความรู้และทักษะในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
ต่องาน และเห็นคุณค่าของการทางาน 
  2.4 ด้านพลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกก าลังกายให้ 
เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วยโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมคีวามสุข 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้ชุมชน 
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้ 
น าเสนอ จดุประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพ่ือแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท างาน 
ที่ทุกคนในทีมเน้นความเป็นระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร จะทาให้ดีขึ้นอย่างไร 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
 9. จัดกิจกรรมเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic 
Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความส าคัญกับการประเมิน 
การปฏิบัติ (Performance Assessment) 
 
บทบำทครูในกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
  ครูผู้สอน ต้องลดบทบาทจากเดิมที่คอยสอนเนื้อหา สาระ ใช้เวลาในชั้นเรียนมาก สั่งการให้ 
นักเรียนได้ท าตามที่ครูก าหนด มาเป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวก ลดเวลาเรียนเนื้อหาในชั้นเรียน 
ให้น้อยลง และส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มเพ่ือนมากข้ึน เพ่ิมเวลารู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ครูจัดให้ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามความถนัด 
ความสนใจและความต้องการของนักเรียน ซ่ึงมีประเด็นส าคัญท่ีครูผู้สอนต้องค านึงถึงในการจัดการเรียนรู้ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ดังนี้ 
 ๑. ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเชื่อมโยง 
ความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นครูจึงควรน าแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการ 
 ๒. ครูผู้สอนต้องตระหนักว่าในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนนั้น ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ 
สนใจในการเรียนรู้ และมีก าลังในการเรียนรู้ ไม่ใช่เน้นแต่เพียงเนื้อหา ความรู้ที่จะสอนเท่านั้น 
 ๓. ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะน า สร้างบรรยากาศและจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
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ด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนจากค าบอกของผู้สอน 
 ๔. ครูต้องจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู และครูภายในสถานศึกษา 
เดียวกนัหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม 
ในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 

         ๕. ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครู 
และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพ่ือฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะส าคัญ 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๖. ครูออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว 
 ๗. ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ และแนวคิดท่ีส าคัญ มากกว่า 
การท่องจ าได้ 
 ๘. ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีทัศนคติท่ีดี และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง มากกว่าที่จะนาความรู้ไปใช้ในการสอบเท่านั้น 
 ๙. ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาและเข้าใจการเชื่อมโยงกันของเนื้อหา 
มากกว่าที่จะสอนเนื้อหาแยกกันเป็นเรื่องๆ 
 ๑๐. เน้นที่กระบวนการของการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการเน้นไปที่ผลการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว 
 ๑๑. ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการใช้คาถามกระตุ้น มากกว่าการให้นักเรียน 
ปฏิบัติตามคาสั่งเท่านั้น 
 ๑๒. ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
 ๑๓. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 ๑๔. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 
 ๑๕. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนด้อย 
ของผู้เรียน 
 ๑๖. ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณ์กับชีวิตจริงเพื่อฝึกการคิด 
การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ 
 ๑๗. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการที่นักเรียนเรียนรู้ 
จากการทาแบบฝึกหัดและท่องจา 
 ๑๘. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ทั้งในด้านความเหมาะสมกับนักเรียน 
มากกว่าการใช้วิธีสอนแบบเดียวกันกับนักเรียนทั้งหมดทุกคน 
 ๑๙. ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง ในการวิเคราะห์ 
คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียนมากกว่าการประเมินนักเรียนจากการสอบเท่านั้น 
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แผนภูมิแนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
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  การบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 
มีแนวทาง  ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจในการน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สูก่ารปฏิบัติ 
แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 2. ปรับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและจัดท าตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” แต่ละช่วงชั้น 
 3. เลือกก าหนดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย และวุฒิภาวะของผู้เรียน 
 4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของ 
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สถานศึกษาและชุมชน 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการจัด 
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
 7. ใช้การนิเทศภายใน การเสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) 
เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
และเป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
 8. ศึกษา วิจัยและพัฒนา “กระบวนการบริหารจัดการเวลาเรียน” อย่างเป็นระบบ 
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ตอนที่ ๒ 
กำรขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” สู่กำรปฏิบัติ 

กำรขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
  การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น โรงเรียนบ้าน
หนองขามนาดี ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ และข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
และชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2.ก าหนดตัวชี้วัดภาพความส าเร็จ ของการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน อย่างชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน 
 3.สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดาเนินงานแก่ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
 ๔.จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 
  5.วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
ความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ 
  6.ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามแนวทางการ 
บริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้ โดยแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
มีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างในเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และ 
ในชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ประกอบการด าเนินงาน 
 ๗. ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย สนองความสนใจ ความถนัด และ 
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการอยู่ และหรือเลือกจากกิจกรรม 
ในชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” หรือจากสื่อและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
 8.ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนที่ก าหนด 
 9.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
 10.ประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) น าผลไปใช้ใน 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 
บทบำทของผู้เกี่ยวข้องในระดับสถำนศึกษำ 
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ๑.๑ เป็นผู้น าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ระดับโรงเรียน และการบริหาร 
จัดการเวลาเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 ๑.๒ อ านวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ 
 ๑.๓ ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและ 
ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาร่วมในการบริหารจัดการเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
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เพ่ิมเวลารู้” 
 ๑.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ๑.๕ จัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
 ๑.๖ น าผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) และผลการประเมิน 
ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ส่งผลต่อคุณภาพของ 
ผู้เรียน 
 
๒. ครูผู้สอน 
 ๒.๑ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการ จ าแนกเป็นระดับชั้นเรียน และเป็นรายบุคคล 
 ๒.๒ ออกแบบกิจกรรม เพ่ิมเวลารู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักการและ 
แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 ๒.๓ จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจ 
นักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 2.4 ร่วมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ และนาผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.5 ประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน 
 ๒.6 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.7 รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
๓. ผู้เรียน 
 ๓.๑ สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางเรียน และวิธีการเรียนรู้ที่ก าหนดอย่างกระตือรือร้น 
และสนองตอบต่อกิจกรรมเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง 
 ๓.๒ ส ารวจความสนใจ ความต้องการ และศักยภาพของตนเองเพ่ือวางแผนการเรียนรู้ และ 
พัฒนาตนเอง 
 ๓.๓ ค้นหาความถนัด ความต้องการของตนเอง 
 ๓.๔ ฝึกฝน พัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง 
 ๓.๕ ประเมินและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๖ ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 ๓.๗ ร่วมน าเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ 
๔. ผู้ปกครอง 
 ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียน ในการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 ๔.๒ ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของผู้เรียน 
 ๔.๓ ประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน และร่วมชื่นชมผลงานของผู้เรียน 
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ตอนที่ ๓ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

-------------------------------------------------------- 
กรอบโครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน 
พ้ืนฐาน ซึ่งระบุการจัดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา ส่วนรายวชิาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ และบริบทของสถานศึกษาโดยการก าหนดเวลาเรียน ดังนี้ 
 
 ระดับประถมศึกษำ  
  ปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและบูรณาการการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน โดยรายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ ๘๔๐ ชั่วโมง/ป ีและ
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมง/ปี รวมทั้งสิ้น ๘๘๐ 
ชั่วโมง/ปี (๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด เวลาของ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี(๓ ชั่วโมง/สัปดาห์) จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” บังคับตามหลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยเวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่เกิน๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
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 โครงสร้ำงเวลำเรียน  
หลักสูตรโรงเรียนบ้ำนหนองขำมนำดี  พุทธศักรำช ๒๕๕๒  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2559) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 
สัดส่วนเวลำเรียน(ชั่วโมง/ป)ี 

ระดับประถมศึกษำ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

1.รำยวิชำพื้นฐำน  
1.1 ภาษาไทย ๒0๐ ๒0๐ ๒0๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
1.2 คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
1.3 วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
1.4 ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
1.5 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม            

- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

80  80  80 80 80 80 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 

          การด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร ์

1.6 สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
1.7 ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ ๘4๐ 
2.รำยวิชำเพิ่มเติม       

- หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40 
3.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้”       

- กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี          

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- ชุมนุม ชมรม 30 30 30 30 30 30 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณะประโยชน ์
10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑,000 ๑,000 ๑,000 ๑,000 ๑,000 ๑,000 
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หมำยเหตุ : ๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” บังคับตามหลักสูตรประกอบด้วย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
             ๒. วิชาหน้าที่พลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม แต่จัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการลงสู่ 
กิจกรรมที่โรงเรียน ดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและ 
กลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน 
แนวทำงกำรปรับตำรำงเรียน 
  ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนต้องบริหารจัดการเวลาเรียน โดยก าหนด 
โครงสร้างเวลาเรียน และโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการเรียนรู้รายวิชา ๘ กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม และมีเวลาในการท ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้มากขึ้น แล้วน าไป 
จัดตารางเรียนให้มีความยืดหยุ่น เพียงพอ ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงตลอดแนว ดังนี้ 
   ระดับชั้นประถมศึกษำ เวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ๘๘๐ ชั่วโมง/ปี หรือ 
เวลา ๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี หรือ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมเวลาเรียน 
ตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี หรือ ๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ ๕ ชั่วโมง/วัน โดยทั่วไป 
โรงเรียนจะเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรถึงชั่วโมงสุดท้าย เวลา ๑๔.๓๐ น. และเลิกเรียน เวลา ๑๕.๓๐ น. 
นักเรียนจะมีเวลาอยู่โรงเรียนอีก ๑ ชั่วโมง/วัน รวมเวลาทั้งสิ้น ๖ ชั่วโมง/วัน ซึ่งสามารถจัดตารางเรียน 
ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

เวลา กิจกรรมการเรียนรู้ 

ช่วงเช้า 
๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. จัดให้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ๘ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ หรือเรียนเนื้อหา สาระ ภาควิชาการ 

พักกลางวัน ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงบ่าย 

๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. - จัดให้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และภาคปฏิบัติ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร 

  ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

หมำยเหตุ 
๑. โรงเรียนสามารถยืดหยุ่น ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม และตามบริบทของโรงเรียน 
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” บังคับตามหลักสูตรประกอบด้วย 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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๓. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรม 
ที่โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม 
ตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็น 
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน จะลดเวลาในตารางเรียนได้ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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ตำรำงเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4 - 6     ปีกำรศึกษำที่ 1  / 2559 

วัน/เวลา ชั้น 
08.30-
09.30 

09.30 - 
10.30 

10.30 - 
11.30 

11.30 
- 

12.30 
12.30 13.30 

13.30 - 
14.30 

14.30 - 15.30 

จันทร์ 
4 สังคมศึกษา ดนตีรศึกษา ภาษาไทย 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเท

ี่ยง
 

วิทยาศสตร์ อังกฤษ   
บริษัทสร้างการดี 5 คณิตศาสตร์ อังกฤษ การงาน ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

6 ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ การงาน คอมพิวเตอร์   

อังคาร 

4 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ 
กิจกรรม
นักเรียน 

Nadee   Theater 5 ภาไทย ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 

6 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ วิทยาศาสตร์ 

พุธ 

4 ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

พลศึกษา “กีฬาสร้างสุขภาพ” 5 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 

6 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา 

พฤหัสฯ 
4 วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพละ คณิตศาสตร์ การงาน ลูกเสือ/เนต

นารี 

“สร้างวินัย สร้างคนดี  
5 อังกฤษ ภาษาไทย สุขศึกษาพละ คอมพิวเตอร์ ด้วยวิถีลูกเสือไทย” 
6 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์   

ศุกร์ 
4 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 

แนะแนว 
   “ภูมิใจในความเป็น

ไทย” 5 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ ดนตรีศึกษา 
6 ภำษำไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษาพละ อังกฤษเพ่ิมเติม 
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ตำรำงเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  -  3      ปีกำรศึกษำที่ 1  / 2559 

วัน/เวลา ชั้น 
08.30-
09.30 

09.30 - 
10.30 

10.30 - 
11.30 

11.30 
- 

12.30 
12.30 13.30 

13.30 - 
14.30 

14.30 - 
15.30 

จันทร์ 
1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเท

ี่ยง
 

กอท. 
บริษัทสร้างการดี 2 วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ 

อังคาร 
1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร ์ ศิลปะ 

กิจกรรม
นักเรียน 

Nadee   
Theater 

2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
3 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

พุธ 
1 ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ สุขศึกษา 

พลศึกษา 
“กีฬาสร้าง
สุขภาพ” 

2 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
3 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ประวัติศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

พฤหัสฯ 
1 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

ลูกเสือ/เนตนารี 
“สร้างวินัย 
สร้างคนดีด้วย
วิถีลูกเสือไทย” 

2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ กอท. 
3 ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ศิลปะ 

ศุกร ์
1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

แนะแนว 
   “ภูมิใจใน

ความเป็นไทย” 
2 ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 

3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย กอท. 
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แนวทางการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
  กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีโรงเรียนสามารถจัดได้อย่างหลากหลาย 
เพ่ือช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม และกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหา 
ศักยภาพและความชอบของตนเองเพราะมีความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับ 
ของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ 
ทั้งปฏิบัติด้วยตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม โดยการปฏิบัติกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะนักเรียน 
ห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทาร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้นักเรียน 
รู้จักการปรับตัว การช่วยเหลอืดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจาลองสภาพจริงใน 
สังคม ให้นักเรียนได้เรียนรู้จะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทย การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ได้ก าหนดหมวดกิจกรรมและแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
หมวดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตำมหลักสูตร) 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

หมวดที่ ๒ สร้ำงเสริมสมรรถนะและกำรเรียนรู้ 
๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) 
๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
๘. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หมวดที่ ๓ สร้ำงเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยม 
๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการ 

ด้านต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งม่ันในการทางาน กตัญญู) 
๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ 

หมวดที่ ๔ สร้ำงเสริมทักษะกำรท ำงำน กำรด ำรงชีพ และทักษะชีวิต 
๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๑๔. ฝึกการทางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน 
๑๕. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 
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กำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
  การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ส ารวจ สืบค้น รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ น าเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ จะทาให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ 
และได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนที่แตกต่างกันหลายช่วงวัยมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์ 
การเพ่ิมเวลารู้นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ จริยวัตร และวิถีปฏิบัติที่พึงให้กับ 
ผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศร่วมกันเรียนรู้ ถ่ายโอน ส่งทอดประสบการณ์จากนักเรียน 
ที่ต่างวัยกัน นอกจากนัน้ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน การวางแผน แบ่งปันหน้าที่กันทางาน สังเกต ส ารวจค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
ประเมินผล แก้ปัญหา ปรับปรุง นาเสนอ แลกเปลี่ยน สรุปความรู้ ทักษะทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและ 
ทักษะชีวิต โดยการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ดังกล่าว มีแนวทางในการดาเนินการได้ ดังนี้ 
  ๑. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สามารถจัดได้ทุกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนต้องจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย 

๒. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีแนวด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น 
ทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาเป็นเอกเทศ หรือจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ควรจัดกลุ่มนักเรียนเป็นชั้นช่วงชั้น 
คละหลายชั้น หรือรวมกลุ่มทั้งโรงเรียน (กรณีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก) ให้สอดคล้องกับจานวนครูที่รับผิดชอบ 
หรือเป็นผู้ดูแลกิจกรรม การจัดกิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กในบางพ้ืนที่ สามารถเดินทางไปมาสะดวก อาจน า 
นักเรียนหมุนเวียนกันไปจัดรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงได้ 

๒.๒ โรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ที่มีครูพอดีชั้น หรือมีครูเพียงพอควรจัดกลุ่มนักเรียนให้ 
เหมาะสมกับกิจกรรมได้ให้มีจานวนทั้งกลุ่มไม่มากเกินไปและค านึงถึงความสนใจและความต้องการของนักเรียน 
เป็นหลัก 

๒.๓ โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ที่มีนักเรียนจ านวนมากต้องมีการวางแผนที่รัดกุมเพราะ 
ทางโรงเรียนอาจมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ และต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ 
อาจเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาได้ตลอดวัน 

๒.๔ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับ 
บริบท ความพร้อมของโรงเรียน 

๓. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ควรเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการความสนใจ 
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง จุดเน้น และอัตลักษณ์ของโรงเรียน และศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากสมรรถนะส าคัญ 
๕ ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น  
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ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
  เมื่อโรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียน จัดทาโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และ 
จัดตารางเรียนที่เอ้ือต่อการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” แล้วขั้นตอนต่อไปครูต้องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ให้นักเรียนปฏิบัติ ควรมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของนักเรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 

๒. วิเครำะห์สภำพควำมพร้อมของโรงเรียน ทั้งด้านบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ สถานที่ งบประมาณ หรือประสานทรัพยากรภายนอกโรงเรียนมาให้การสนับสนุนโรงเรียน โดย 
แหล่งเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน ได้แก่ชุมชน ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม 
รอบตัวเรา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย แหล่งเรียนรู้หลากหลายประเภท 
ได้แก่ 

2.๑ บริเวณและสถานที่ต่าง ๆ ภูมิทัศน์ของโรงเรียนในชุมชน/ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
เช่น สวนป่า สวนพฤกษศาสตร์ สนามกีฬาโรงเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องครัว โรงอาหาร ห้องสมุด 
หอประชุม เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น เช่น วัด สถานีอนามัย ตลาด หอสมุด พิพิธภัณฑ์ ทุ่งนา 
ป่าชุมชน โรงพยาบาล เป็นต้น 

2.๒ ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
2.๓ เรื่องราว สถานการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ 
2.๔ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและวันส าคัญศาสนาและทางราชการ 

ห้องเรียนธรรมชาติ เป็นห้องเรียนแห่งประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับความงดงาม ระบบนิเวศ 
และความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั้งท่ีเป็นดิน น้า ป่าไม้ อากาศ ฯลฯ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในธรรมชาติ
จึงเป็นไปได้ทั้งในแนวทางเพ่ือการปลูกฝังเจตคติ จินตนาการ ฝึกฝนทักษะการคิด และการส ารวจรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอ การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อ่ืนฝึกการเป็นผู้นา ผู้
ตาม การทางานกลุ่ม และทักษะการตัดสินใจ เป็นต้น 

วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะและ
ความสามารถพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะการคิดและทักษะชีวิตอย่างหลากหลาย ทั้งการวางแผนการส ารวจ การ
สังเกต บันทึกรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอ การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
การฝึกมารยาททางสังคม รวมทั้งเกิดความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของตนเองผู้รู้ ภูมิปัญญา และ
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นศูนย์รวมปรัชญา แนวคิด หลักปฏิบัติส าคัญของกลุ่มคนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ รับการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีปฏิบัต ิจากผู้รู้ /ภูมิปัญญา หรือปราชญ์ชาวบ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และข่าวสาร (Electronics,Computer, Telecommunication and 
Information) ทาให้สังคมโลกสามารถสื่อสารกันได้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ได้พร้อมกัน สามารถเรียนรู้ได้ทุกขณะเวลาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
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๓. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพิ่มเวลำรู้ให้นักเรียนปฏิบัติ อาจจะก าหนดได้ ดังนี้ 

๓.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยใหน้ักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมถนัด 
ควำมสนใจ โดยอาจจะทากิจกรรมเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม มีครูเป็นที่ปรึกษา แนวทางนี้เหมาะสมสาหรับ 
ระยะเวลาเริ่มต้นที่นักเรียนยังไม่มีความพร้อม หรือยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการท ากิจกรรมอย่างแท้จริง 
หรืออาจจะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนากระบวนการคิด 
ความรับผิดชอบ และยังต้องค านึงถึงความพร้อมของอุปกรณ ์จ านวนครู ความรู้ ความสามารถของครู และ 
ความปลอดภัยของนักเรียนในการท ากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ก าหนดให้นักเรียนเลือกทา 
ได้แก่ กิจกรรมภาคปฏิบัติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมอิสระ 
ตามความถนัด ความสนใจของนักเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิชาการ (ศึกษา ค้นคว้า อิสระ) กิจกรรม 
สร้างสรรค์ท่ีครูก าหนดร่วมกับนักเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
ให้นักเรียนทาร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการ/ทักษะทางอาชีพ เป็นต้น 

๓.๒ โรงเรียนเปิดโอกำสให้นักเรียนแต่ละคนหรือรวมกลุ่มกันเสนอกิจกรรมที่จะปฏิบัติ โดย 
นักเรียนที่รวมเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นนักเรียนห้องเดียวกัน หรือนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน หรือนักเรียนหลาย 
ระดับชั้น มาทากิจกรรมร่วมกัน หรืออาจจะท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง/ชุมชน การเสนอกิจกรรมดังกล่าว 
ต้องมีครูเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะการท ากิจกรรมให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างค่านิยม 
ที่ถูกต้อง กิจกรรมที่นักเรียนนาเสนออาจจะเป็นกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ กลุม่กิจกรรมเสรี 
กลุ่มกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ กลุ่มกิจกรรมสอนเสริมวิชาการ หรือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์หรือจาลอง 
จากสภาพจริงในท้องถิ่น ในสังคม ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน หรือให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และหวงแหนในท้องถิ่นมากข้ึน เป็นต้น 

๓.๓ โรงเรียนใช้ทั้งสองแนวทำงร่วมกัน กรณีนี้เหมาะสาหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาหลาย 
ระดับ เช่น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้โรงเรียนพิจารณาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
๔. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำกิจกรรม ควำมพึงพอใจของ 
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ครูทุกคนเป็นที่ปรึกษาการทากิจกรรม เพ่ืออานวยความสะดวก 
ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
๕. จัดน ำเสนอผลงำนของนักเรียน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการ 
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๖. สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ใช้วิธีการวัดผลและ 
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเนน้การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) 
ใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติ (Performance 
Assessment) 
 

๑. หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร 
ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้ตัดสินผล 
การประเมินเป็น “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” ตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรก าหนด และเปน็ส่วนหนึ่งของการ 
จบหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. หมวดที่ ๒ – ๔ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและ 
ค่านิยม และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต ให้ประเมินผลความก้าวหน้า 
พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง โดยอาจจะบันทึก 
ผลการประเมินเป็นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียนรายบุคคล 
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ภำคผนวก 
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คู่มือการจัดกิจกรรม 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
  
 
 
 

หมวดที่..... : ............................................... 
 

กลุ่มกิจกรรมที่..... : .................................................... 
ชื่อกิจกรรม........................................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ครูที่ปรึกษา  ................................................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................... 

ครูที่ปรึกษา  ................................................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................... 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองขามนาด ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม..................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ก ำหนดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 

ออกแบบกิจกรรม 

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม 

เขียนแผนการจัดกิจกรรม 

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเมินและพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียนรายบุคคล 

ทบ
ทว

นก
าร

จัด
กิจ

กร
รม

ลด
เวล

าเร
ียน

 เพิ่
มเ

วล
าร

ู้อย
่าง

ต่อ
เน

ื่อง
  A

fte
r  

Ac
tio

n 
 R

ev
iew

  :
  A

AR
 

๑. นักเรียนเลือกหัวหน้า
และคณะกรรมการ
กิจกรรม  
๒. จัดท าปฏิทินการจัด
กิจกรรมชุมนุมรายภาค 
๓. คณะกรรมการและครูที่
ปรึกษาร่วมกันจัดท า
โครงการและรายละเอียด
ตามท่ีก าหนดในปฏิทิน 
๔. คณะกรรมการสรุปและ
รายงานผลการจัดกิจกรรม
ตลอดภาคเรียน 
๕. เสนอครูที่ปรึกษางาน
กิจกรรมลดเวลาเรียนกับ
กลุ่มบริหารวิชาการ 

รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

วิเคราะห์สภาพ บริบทของโรงเรียน ชุมชน 
และนโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
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กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เร่ือง .............................................................. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 

 

หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ ......................................................................................   
 

วัตถุประสงค์ 
 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง ........................................................ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 ๑. ................................................................................................................... ..................................... 
 ๒.  ......................................................................................................................... ............................... 
 ๓.  ....................................................... .................................................................................................  
 ๔.  ......................................................................................................................... ............................... 
 

เป้าหมาย 
 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถก าหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรม ได้ดังต่อไปนี้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. .....................................................
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ขั้นเตรียมการ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
........................................................................ ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 ๒.  ขั้นด าเนินการ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
..................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
๓.  ขั้นตรวจสอบประเมิน ทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) 
............................................................................................................................. ..................................................... 
......................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ........................................................................ 
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ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
............................................................................................................................. ..................................................... 
สถานที่จัดกิจกรรม 
................................................................................................................................................................ .................. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
     ลงชื่อ.......................................................ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
                        (……………… …………………………..) 
 
ความเห็นของหัวหน้ากิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
............................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
       

ลงชื่อ....................................................... 
                     (นางทัศนีย์  บุญมีสง่า) 
ความเห็นของหัวหน้างานวิชาการ 
........................................................................................................................ ..........................................................  
............................................................................................................................. .....................................................  
 

ลงชื่อ....................................................... 
                       (นางนุจิตรา   วรเชษฐ) 

            หวัหน้างานวิชาการ 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
....................................................................................................... ...........................................................................   
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

ลงชื่อ............................................................... 
                   (นายกนก     จ าปามูล) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 
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ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6 

วันที่ 
เรียน 

 

กิจกรรม 

 

ชั่วโมง 

 

หมวดกิจกรรม 

 

ครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    

จันทร์ บริษัทสร้างการดี   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

อังคาร Nadee   Theater   

หมวด.......  

   

 

 

 

 - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

 พุธ “กีฬาสร้างสุขภาพ”   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

พฤหัส “สร้างวินัย สร้างคนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

ศุกร์ “ภูมิใจในความเป็นไทย”   

หมวด....... 

 

 - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 
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ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6 

วันที่ 
เรียน 

 

กิจกรรม 

 

ชั่วโมง 

 

หมวดกิจกรรม 

 

ครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    

จันทร์ 

บริษัทสร้างการดี   

หมวด....... 

 

  - กิจกรรม.............. 1 

- กิจกรรม.............. 1 

- กิจกรรม.............. 1  

อังคาร 

Nadee   Theater   

หมวด.......  

   

 

 

 

- กิจกรรม.............. 1 

- กิจกรรม.............. 1 

 พุธ 

“กีฬาสร้างสุขภาพ”   

หมวด....... 

 

  - กิจกรรม.............. 1 

- กิจกรรม.............. 1 

พฤหัส 

“สร้างวินัย สร้างคนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย   

หมวด....... 

 

  - กิจกรรม.............. 1 

- กิจกรรม.............. 1 

ศุกร์ 

“ภูมิใจในความเป็นไทย”   

หมวด....... 

 

- กิจกรรม.............. 1 

- กิจกรรม.............. 1 
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ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6 

วันที่ 
เรียน 

 

กิจกรรม 

 

ชั่วโมง 

 

หมวดกิจกรรม 

 

ครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    

จันทร์ บริษัทสร้างการดี   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

อังคาร Nadee   Theater   

หมวด.......  

   

 

 

 

 - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

 พุธ “กีฬาสร้างสุขภาพ”   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

พฤหัส “สร้างวินัย สร้างคนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

ศุกร์ “ภูมิใจในความเป็นไทย”   

หมวด....... 

 

 - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 
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ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6 

วันที่ 
เรียน 

 

กิจกรรม 

 

ชั่วโมง 

 

หมวดกิจกรรม 

 

ครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    

จันทร์ บริษัทสร้างการดี   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1  

อังคาร Nadee   Theater   

หมวด.......  

   

 

 

 

 - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

 พุธ “กีฬาสร้างสุขภาพ”   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

พฤหัส “สร้างวินัย สร้างคนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 

ศุกร์ “ภูมิใจในความเป็นไทย”   

หมวด....... 

 

 - กิจกรรม.............. 1 

 - กิจกรรม.............. 1 
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ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6 

วันที่ 
เรียน 

 

กิจกรรม 

 

ชั่วโมง 

 

หมวดกิจกรรม 

 

ครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    

จันทร์ บริษัทสร้างการดี   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1  

อังคาร Nadee   Theater   

หมวด.......  

   

 

 

 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

 พุธ “กีฬาสร้างสุขภาพ”   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

พฤหัส “สร้างวินัย สร้างคนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

ศุกร์ “ภูมิใจในความเป็นไทย”   

หมวด....... 

 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 
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ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6 

วันที่ 
เรียน 

 

กิจกรรม 

 

ชั่วโมง 

 

หมวดกิจกรรม 

 

ครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6    

จันทร์ บริษัทสร้างการดี   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1  

อังคาร Nadee   Theater   

หมวด.......  

   

 

 

 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

 พุธ “กีฬาสร้างสุขภาพ”   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

พฤหัส “สร้างวินัย สร้างคนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย   

หมวด....... 

 

   - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

ศุกร์ “ภูมิใจในความเป็นไทย”   

หมวด....... 

 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 

 - กิจกรรม.............. ........... 1 
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แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่............... 

ครู..........................................................วันที่ท ากิจกรรม................................. กิจกรรมครั้งท่ี..............  
---------------------------- 

๑.ชื่อกิจกรรม............................................................................................................. ........................................... 
๒.เวลาที่ใช้.........................ชั่วโมง   
๓.วัตถุประสงค์ 

๑............................................................................................................................ .................................
 ๒............................................................................................................................ .................................
 ๓....................................................................................... ...................................................................... 

(หากใครมีมากหรือน้อยกว่าก็ให้ลดหรือเพ่ิมได้) 
๔.กิจกรรมการเรียนรู้ 
....................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
๕.สื่อการเรียนรู้ 
 ๑................................................................................................................................... ..........................
 ๒....................................................................................................... ......................................................
 ๓............................................................................................................... .............................................. 
๖.การวัดผลและประเมินผล 
 ๑.............................................................................................................................................. ...............
 ๒.................................................................................................................. ...........................................
 ๓............................................................................................................... .............................................. 
๗.ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

 

 

 

๘.อ้างอิง (ถ้ามี) 

 ๑................................................................................................................................... ..........................
 ๒....................................................................................................... ...................................................... 
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ตัวอย่างครับ   กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    

ครู นายชยพล  จ าชาติ    วันที่จัดกิจกรรม วันพุธ    จัดกิจกรรมครั้งท่ี  1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกิจกรรม     การพัฒนาทักษะและกติกาการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 

2. เวลาที่ใช ้  16  ชั่วโมง 

3. วัตถุประสงค์ 

    1.  นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 

    2. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของกฎกติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 

    3. เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดี 

    4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะและกติกาการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงที่ 1 

1. ครูแนะน ากีฬาวอลเล่ย์บอลให้กับนักเรียนได้เห็นความส าคัญ 

 2. ครูแนะน าการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน 

 3. นักเรียนได้ทดลองเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลขั้นพ้ืนฐานตามหลักการที่ถูกต้อง 

5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

 1. อุปกรณ์ลูกวอลเล่ย์บอล 

 2. สนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนอนุบาลไทรโยค 

6. การวัดและการประเมินผล 

     1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 

 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะให้ทดลองเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 

      2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
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7. ภาพประกอบ 

 

 

 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 https://kruorapan.wordpress.com/2011/11/23การสร้างเกมดว้ยโปรแกรม-m/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=2NTbnTomHBs 

            http://www.varietydd.com/it-computer-menu/151-create-game-education-with-excel-2007.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kruorapan.wordpress.com/2011/11/23การสร้างเกมด้วยโปรแกรม-m/
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แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  

เรียน ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

ชื่องาน  AAR ครั้งที ่  

วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน  วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  

วันที่ท า AAR  เวลาเริ่ม-สิ้นสุด  

 

 

ผู้ร่วม AAR 

 

 

 

 

 

เป้าหมายของงาน 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 

 

 

 

งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ดี 

 

 

 

 



39 

 

งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ไม่ดี 

 

 

 

 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 

 

 

 

 

ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 
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แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 

เรียน ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

ชื่องาน การพัฒนาทักษะและกติกาการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล AAR ครั้งที ่ 1 

วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน 2 พฤศจิกายน 2558 วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 22 กุมภาพันธ์ 2559 

วันที่ท า AAR 2 พฤศจิกายน 2558 เวลาเริ่ม-สิ้นสุด 14.30 – 15.30 น. 

 

 

ผู้ร่วม AAR 

นางนุจิตรา วรเชษฐ 

 

 

ตัวอย่างครับ 

 

เป้าหมายของงาน 

1. พัฒนาทักษะการเลน่กีฬาวอลเล่ย์บอลของนักเรียน 
2. นักเรียนเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์อลไดอ้ย่างถูกต้องตามหลักการ 
3. นักเรียนรู้ถึงกติกาการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลที่ถูกต้อง 

 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 

     จากผลการจัดกิจกรรมในชั่วโมงท่ี 1 พบว่า นักเรียนยังขาดทักษะในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลอย่างถูกต้องตาม 

หลักการ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการเล่น ท่าทางในการจับมือ และลักษณะของการตีลูกท่ีถูกต้อง 

 

 

งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ดี 

1. นักเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลของตนเองเป็นอย่างดี 
2. นักเรียนให้ความสนใจในการเล่น 
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งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ไม่ดี 

1. นักเรียนบางคนเกิดความไม่เข้าใจในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลตามขั้นตอน 
 

 

 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 

1. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้นักเรียนเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 
2. สภาพสนามไม่เอ้ืออ านวยในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 

 

 

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 

1. การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเล่นกีฬา 
2. ลักษณะท่วงท่าในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลที่ถูกวิธี 

 

 

ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 

1. การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 
2. ท่วงท่าในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลที่ถูกวิธี 
3. การอันเดอร์ลูกวอลเล่ย์บอลที่ถูกวิธี 
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แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 

เรียน ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

ชื่องาน การพัฒนาทักษะและกติกาการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล AAR ครั้งที ่ 2 

วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน 9 พฤศจิกายน 2558 วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 22 กุมภาพันธ์ 2559 

วันที่ท า AAR 9 พฤศจิกายน 2558 เวลาเริ่ม-สิ้นสุด 14.30 – 15.30 น. 

 

 

ผู้ร่วม AAR 

นางเชาวลี  จ าปามูล 

 

 

ตัวอย่างครับ 

 

เป้าหมายของงาน 

1. พัฒนาทักษะการเลน่กีฬาวอลเล่ย์บอลของนักเรียน 
2. นักเรียนเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์อลไดอ้ย่างถูกต้องตามหลักการ 
3. นักเรียนรู้ถึงกติกาการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลที่ถูกต้อง 

 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 

     จากผลการจัดกิจกรรมในชั่วโมงท่ี 2 พบว่า นักเรียนเริ่มมีทักษะในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลอย่างถูกต้องตาม 

หลักการ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการเล่น ท่วงท่าในการจับมือ และลักษณะของการตีลูกท่ีถูกต้อง 

 

 

งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ดี 

1. นักเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลของตนเองเป็นอย่างดี 
2. นักเรียนให้ความสนใจในการเล่น สามารถอันเดอร์ลูกวอลเล่ย์บอลได้ดีขึ้น 
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งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ไม่ดี 

1. นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลตามขั้นตอน 
 

 

 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 

1. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้นักเรียนเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 
2. สภาพสนามไม่เอ้ืออ านวยในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 

 

 

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 

1. การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเล่นกีฬา 
2. ลักษณะท่วงท่าในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลที่ถูกวิธี 
3. การอันเดอร์ลูกวอลเล่ย์บอลที่ถูกวิธี 

 

ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 

1. การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 
2. ท่วงท่าในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลที่ถูกวิธี 
3. การอันเดอร์ลูกวอลเล่ย์บอลด้วยตนเองท่ีถูกวิธี แบบอยู่กับที่ และ แบบเคลื่อนที่ 
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ปฏิทินการปฏิบัตกิิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เร่ือง ..................................................... 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
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แบบบันทึกผลการด าเนินกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ รายสัปดาห์ 
 

สัปดาห์ 
ที ่

ชั่วโมง 
ที ่

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ลงช่ือครู 

ที่ปรึกษาคนที่ ๑ 
ลงช่ือครู 

ที่ปรึกษาคนที่ ๒ 
๑ ๑     

๒     
๓     
๔     
๕     

๒ ๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
๓ ๑๑     

๑๒     
๑๓     
๑๔     
๑๕     

๔ ๑๖     
๑๗     
๑๘     
๑๙     
๒๐     

๕ ๒๑     
๒๒     
๒๓     
๒๔     
๒๕     

๖ ๒๖     
๒๗     
๒๘     
๒๙     
๓๐     
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สัปดาห์ 

ที ่
ชั่วโมง 

ที ่
วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

ลงช่ือครู 
ที่ปรึกษาคนที่ ๑ 

ลงช่ือครู 
ที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

๗ ๓๑     
๓๒     
๓๓     
๓๔     
๓๕     

๘ ๓๖     
๓๗     
๓๘     
๓๙     
๔๐     

 
 
บันทึกเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................................................................................................ ......................  
........................................................................................................... .......................................................................  
............................................................................................................................. .....................................................  
................................................................................................................................ ..................................................  
............................................................................... ...................................................................................................   
............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................................................................. .....................................................  
................................................................................................................................................................................ ..  
............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................................................................. .....................................................  
.................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ..............................................................................  
............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................................................................. .....................................................  
........................................................................ ..........................................................................................................   
............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................................................................. .....................................................  
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แผนการจัดกิจกรรมที่ ๑  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง.................................................      ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ระดับชั้น................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................... โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 
 
๑. ชื่อกิจกรรม.................................................................................................................. ...................................... 
๒. ลักษณะของกิจกรรม   รายกลุ่ม    รายบุคคล  

๓. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  
 ๑. .......................................................................................................................... ................................ 
 ๒. .......................................................................................... ............................................................... 
 ๓.  ......................................................................................................................... ................................ 
๔. ผู้ด าเนินกิจกรรม   
........................................................................................................................................ .......................................... 

๕. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  
จ านวน ๕  ชัว่โมง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ชั่วโมงท่ี ๑ 
....................................................................................................................................... ...........................................  

...................................................................................... ............................................................................................   
 

 ชั่วโมงท่ี ๒-๓ 
............................................................................................................................. .....................................................  

..................................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................. .....................................................  
 

 ชั่วโมงท่ี ๔-๕ 
............................................................................................................................. .....................................................  

..................................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. .....................................................  

.............................................................................................................................................................. ....................  

............................................................................................................. .....................................................................  
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๗. สื่อและอุปกรณ์ 
............................................................................................................................. .....................................................  

..................................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. .....................................................  

๘. วิธีการวัดและประเมินผล 
............................................................................................................................. .....................................................  

............................................................................................................................................................................... ...  

............................................................................................................................. .....................................................  

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. .....................................................  

............................................................................................................................................................................ ...... 

............................................................................................................................ ......................................................  

............................................................................................................................. .....................................................  

................................................................................................................................................. .................................  

๑๐. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
.................................................................. ................................................................................................................   

............................................................................................................................. .....................................................  

............................................................................................................................. .....................................................  

................................................................................................................................................................... ...............  

.................................................................................................................. ................................................................  
 
 

ลงชื่อ.......................................................ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
                 (………………………………………………………..) 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
                   (………………………………………………………..) 
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ชื่อกิจกรรม........................................................................................... 
 

ประธานกิจกรรม...........................................................................................นักเรียนชั้น ............................... 
จ านวนสมาชิกทั้งหมด..............คน ป. ๑ จ านวน..........คน   ป. ๒ จ านวน..........คน   ป. 3 จ านวน..........คน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น  เลขที่ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 
ลงชื่อ.................................................... 

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม 

 
ลงชื่อ...................................................... 

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม 
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แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม....................................................................... 
 

ค าชี้แจง  ๑. ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเขียน ชื่อ/สกุล/ชั้น ของสมาชิกทุกคน 
   ๒. ลงวันที่ของแต่ละเดือนที่มีการปฏิบัติกิจกรรม 
    ๓. ระบุสาเหตุ ป/ล/ข ด้วยปากกาแดง นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

ครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

จ า
นว

นชั่
วโ

มง
 

หม
าย

เห
ต ุ

ชั่ว
โม

งที่
 ๑

 
ชั่ว

โม
งที่

 ๒
 

ชั่ว
โม

งที่
 ๓

 
ชั่ว

โม
งที่

 ๔
 

ชั่ว
โม

งที่
 ๕

 
ชั่ว

โม
งที่

 ๖
 

ชั่ว
โม

งที่
 ๗

 
ชั่ว

โม
งที่

 ๘
 

ชั่ว
โม

งที่
 ๙

 
ชั่ว

โม
งที่

 ๑
๐ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๑

๑ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๑
๒ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๑

๓ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๑
๔ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๑

๕ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๑
๖ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๑

๗ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๑
๘ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๑

๙ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๒
๐ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น 

ครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

จ า
นว

นชั่
วโ

มง
 

หม
าย

เห
ต ุ

ชั่ว
โม

งที่
 ๒

๑ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๒
๒ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๒

๓ 
ชั่ว

โม
งที่

๒ 
๔ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๒

๕ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๒
๖ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๒

๗ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๒
๘ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๒

๙ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๓
๐ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๓

๑ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๓
๒ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๓

๓ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๓
๔ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๓

๕ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๓
๖ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๓

๗ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๓
๘ 

ชั่ว
โม

งที่
 ๓

๙ 
ชั่ว

โม
งที่

 ๔
๐ 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 



52 

 

 
แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ชื่อกิจกรรม.......................................หมวด..................................กลุ่มกิจกรรมที.่..................................... 
 

๑. การจัดกิจกรรม 
สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่จัด จ านวนนักเรียน 

 

  มาครบ 
มาไม่ครบ........................ 
........................................... 

 
 

  มาครบ 
มาไม่ครบ........................ 
........................................... 

 
 

  มาครบ 
มาไม่ครบ........................ 
........................................... 

 
 

 

 
๒. สรุป จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม………………………..คน คิดเป็นร้อยละ........................................... 

จ านวนนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม……………………..คน คิดเป็นร้อยละ............................ 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
๔. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ....................................ครูที่ปรึกษากิจกรรม   ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
 (……………………………………………..)  (………………………………………………..) 
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ลงชื่อ........................................................หวัหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
        (นางทัศนีย์    บุญมีสง่า) 
 
 

ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานวชิาการ 
            (นางนุจิตรา     วรเชษฐ) 
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(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม.......................................................... 

 

ชื่อครูที่ปรึกษา................................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้............ .......................... 
ชื่อครูที่ปรึกษา................................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................... 
หมวดกิจกรรมที่...........ชื่อกิจกรรม.....................................................................................ปีการศึกษา............... 
 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย√ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้  
๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย ๑ = นอ้ยที่สุด 
 

ข้อ กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ครูมีการเตรียมสื่ออุปกรณ์ในการจดักิจกรรม      
๒ การจัดบรรยากาศในการจัดกจิกรรม      
๓ กิจกรรมสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย      
๔ นักเรียนทราบจุดประสงค์การจัดกจิกรรมชัดเจน      
๕ การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์      
๖ การจัดกิจกรรมสนุกและน่าสนใจ      
๗ ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา      
๘ ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกนัเป็นทีม/กลุ่ม      
๙ ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคดิริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ ์      
๑๐ ครูยอมรับความคดิเห็นของนักเรียนท่ีต่างไปจากคร ู      
๑๑ ครูให้ความสนใจนักเรียนอย่างท่ัวถึงขณะจัดกิจกรรม      
๑๒ ครูใช้วิธีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย      
๑๓ ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นความหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ      
๑๔ ครูสามารถประยุกตส์ิ่งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม      
๑๕ ครูส่งเสริมใหฝ้ึกปฏิบตัิและท างานทั้งในและนอกช้ันเรียนสม่ าเสมอ      
๑๖ ครูจัดกิจกรรมใหเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกห้องเรียน      
๑๗ นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินกจิกรรมล่วงหน้า      
๑๘ นักเรียนมสี่วนร่วมในการประเมินกิจกรรม      
๑๙ ครูประเมินผลงานอย่างยตุิธรรม      
๒๐ ครูตั้งใจ ให้ค าแนะน าในการด าเนนิกิจกรรม      
๒๑ นักเรียนชอบกิจกรรมที่ครูจดัให ้      
๒๒ นักเรียนชอบครูที่จดักิจกรรมในครั้งนี้      
๒๓ นักเรียนน าความรู้จากการจัดกจิกรรมในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
๒๔ ความรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได ้      
๒๕ นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข      
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(ตัวอย่าง) 
เกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรม........................................................................... 

 

ค าชี้แจง แบบประเมินการจัดกิจกรรมของนักเรียน โปรดกาเครื่องหมาย √  ในช่องที่ท่านเลือก 
ชื่อกิจกรรม....................................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้...................... .............................. 
 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
๕ 

มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑. มีแผนงานก าหนดการและปฏิทินกิจกรรม      
๒. มีการเลือกตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน      
๓. มีข้ันตอนกระบวนการท างานที่เป็นระบบชัดเจน      
๔. กิจกรรมชุมนุมสนับสนุนนโยบายกิจกรรมลดเวลา  เพิ่มเวลารู้ ตาม
หมวดกิจกรรม ๔ หมวด ๑๖ กิจกรรม 

     

๕. ความถูกต้องสมบูรณ์ของกิจกรรม      
๖. กิจกรรมมีความสอดคล้องเหมาะสมและถูกต้อง      
๗. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน      
๘. การใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ      
๙. รูปแบบการจัดนิทรรศการในการน าเสนอและการตอบข้อซักถาม      
๑๐. การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและมีความคิดสร้างสรรค์      

รวม      
รวมทั้งสิ้น  

จุดเด่นของกิจกรรม 
............................................................................. .......................................................................................

............................................................................................................................. .....................................................

............................................................................................................................. .................. 
 

 

ลงชื่อ.............................................. 
คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม 

 

 

ลงชื่อ.............................................. 
คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม 

 

 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน  ๔๐ -๕๐  กิจกรรมระดับเหรียญทอง 
  คะแนน  ๓๐ -๓๙  กิจกรรมระดับเหรียญเงิน 

คะแนน  ๒๐ -๒๙  กิจกรรมระดับเหรียญทองแดง 
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สรุปและรายงานผลภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 
เริ่มวันที่................เดือน......................................... พ.ศ.  ................. 
สิ้นสุดวันที่.................เดือน....................................... พ.ศ. ................ 

๑. ชื่อกิจกรรม.......................................................................... .................................................................... 
๒. การด าเนินงานในภาพรวม 
 (  )  บรรลุเกินเป้าหมาย (   )  บรรลุตามเป้าหมาย    (   )  บรรลุต่ ากว่าเป้าหมาย 
๓. สภาพการด าเนินงาน 
 (   )  เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 (   )  เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด ร้อยละ ๕๐ - ๘๐ 
 (   )  เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
๔. สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ สภาพปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔.๒ ข้อเสนอแนะในการด าเนินการครั้งต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. การเผยแพร่ผลงานของนักเรียน 
 (  )  จัดนิทรรศการ (   )  สาธิตหรือแสดง      (   )  อื่นๆ................................................. 
๗. สิ่งที่ภาคภูมิใจของสมาชิกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
 ๗.๑ ............................................................................................................................. . 
 ๗.๒ ..............................................................................................................................  
 

ลงชื่อ.............................................ครูที่ปรึกษากิจกรรม      ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
 (………………………………………………..)   (…………………………………………..) 
 

ลงชื่อ..............................................................หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
     (นางทัศนีย์     บุญมีสง่า) 

 
ลงชื่อ...............................................................หัวหน้างานวชิาการ 

            (นางนุจิตรา     วรเชษฐ) 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  
            (นายกนก        จ าปามูล) 
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ภาพถ่ายกิจกรรม /ผลงาน 

ภาพถ่ายกิจกรรม /ผลงาน 
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ใบขอย้ายกิจกรรม 
 

วัน..........................ที่.......... เดือน....................................... พ.ศ. .....................  
 

เรียนคุณครูที่ปรึกษากิจกรรม 
 ด้วย ข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ.............................................................. เลขประจ าตัว...................  
ชั้น.................................. เลขที่ ...............ขอย้ายกิจกรรมในปีการศึกษา..................... เดิมข้าพเจ้าเป็นสมาชิก
กิจกรรม.........................................................................โดยมีคุณครู.................................. ...............เป็นที่ปรึกษา
กิจกรรม 
ข้าพเจ้าขอย้ายเข้าเป็นสมาชิกกิจกรรม.......................................................................................... .................โดยมี
คุณครู....................................................................เป็นที่ปรึกษากิจกรรม 
 
        ด้วยความเคารพอย่างสูง 
              ....................................................... 
            (.........................................................) 
           นักเรียนผู้ขอย้ายกิจกรรม 
 

 

ลงชื่อ.............................................. 
คุณครูที่ปรึกษากิจกรรมเดิม 

 

 

ลงชื่อ.............................................. 
คุณครูที่ปรึกษากิจกรรมใหม่ 

 

 
 
ความเห็นของหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 O   อนุญาต 
 O    ไม่อนุญาต  เพราะ....................................................................................................................   
 

ลงชื่อ........................................................... หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
                                    (................................................................)   
 
         
หมายเหตุ ๑. การย้ายกิจกรรมต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์นับแต่เริ่มเรียน 
  ๒. นักเรียนต้องเรียนอยู่ในจนจบหลักสูตร   
   ๓. การขอย้ายจะถูกต้องก็ต่อเมื่อ ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากหัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้เรียบร้อยแล้ว และจ านวนสมาชิกในชุมนุมยังคงอยู่ในเกณฑ์ นักเรียน ๒๕ คนต่อครู ๒ ท่าน ยกเว้นมี
กรณีจ าเป็น จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 



59 

 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๖ 
ที่  ๒๘๓  /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งทีม Smart  Trainers  นิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนนโยบำย  “ลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้”            
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

-------------------------------------- 

     ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖   ได้ด าเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนเชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนในสังกัด  ให้พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม  4 H  
พัฒนาการนิเทศ บริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”   
       เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งทีม 
Smart  Trainers  นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังนี้ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑. นายสนอง   สุดสะอาด ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                       ประธานกรรมการ           
๒. นายถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน          รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน           
๓. นายชัยณรงค์  แสงค า             รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน           
๔. นายวราธิศ  คุณขุนทด             รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน  
๕. นายมานะ  ฉางพิมาย            รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน 
๖. นายศุภพงษา  จันทรังษ์        รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน 
๗. นายคมกฤช  มุมไธสง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นม. ๖     กรรมการ    
๘. นายราเชนทร์  อดิศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๙. นายไพฑูรย์  หาญนอก ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๐. นายสุพจน์  บุญสงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖           กรรมการ 
๑๑. นางเพ็ญใจ  สันติวีรวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นม. ๖  กรรมการ 
๑๒. นางสาวเบ็ญจมาศ  ตุ้ยเต็มวงศ์    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นม. ๖         กรรมการ 
๑๓. นางวรารัตน์  สุริยาอรุณโรจน์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.นม. ๖   กรรมการ 
๑๔. นายสมเกียรติ  กระเดา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นม.๖     กรรมการ    
๑๕. นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง      ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการและเลขานุการ 
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๑๖. นายปัญญา   วรรณชัย              ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน               ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นายศุภวัฒน์  กลิ่นจันทน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            มีหน้ำที ่  เป็นที่ปรึกษา  วางแผน  สนับสนุน  การโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการ
เรียนเชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม  4 H  ดูแลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

คณะทีม Smart  Trainer นเิทศ ติดตำม นโยบำย“ลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้”  ประกอบด้วย 
๑. นายสนอง   สุดสะอาด ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                       ประธานกรรมการ           
๒. นายถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน          รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน           
๓. นายชัยณรงค์  แสงค า             รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน           
๔. นายวราธิศ  คุณขุนทด             รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน  
๕. นายมานะ  ฉางพิมาย            รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน 
๖. นายศุภพงษา  จันทรังษ์        รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         รองประธาน 
๗. นายสมเกียรติ  กระเดา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  
กรรมการ    
๘. นายสมภูมิ  อัจฉริยพรหม  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๙. นายจรูญศักดิ์   ธีรธัญปิยศุภร  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๑๐. นายวีระพงษ์  ตังตระกูล  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๑๑. นายสุพจน์  สอนวงแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๑๒. นายวิสุทธิ์  อิสระพายัพ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๑๓. นายเขมชาติ  ภูวทิตย ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ  
๑๔. นายอรุณ  วังพฤกษ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๑๕. นายทัติธน  ศาสตร์สกุลวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๑๖. นายทรงศิลป์  อามาตย์เสนา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                กรรมการ 
๑๗.  นายบุญส่ง  เริงชัยภูม ิ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                  กรรมการ 
๑๘. นายศิริศักดิ์  ไชยนรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี             กรรมการ 
๑๙. นายไตรภพ   สุวรรณัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแร้ง                   กรรมการ 
๒๐. นายประสิทธิ์  ศรีละครเลิศ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย          กรรมการ 
๒๑. นายประจักษ์  อาพัดนอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านช้าง           กรรมการ 
๒๒. นายไพบูลย์  ยศพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน          กรรมการ 
๒๓. นายประเทือง  รูขะจี  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐ๑๘           กรรมการ 
๒๔. นายสุภาพ  บุญสิทธิ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี       กรรมการ 
๒๕. นายอนันท์  ยิ่งนอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา         กรรมการ 
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๒๖. นายวีระชัย  บุญกลาง              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคง          กรรมการ 
๒๗. นายวีระศักดิ์  พวงสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า         กรรมการ 
๒๘. จ่าสิบเอกสมนึก  กล้าหาญ                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอนเมือง              กรรมการ 
๒๙. นายธนยศ  ปะเสทะกัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด                        กรรมการ 
๓๐. นายอุทัย  มาล าโกน              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง        กรรมการ 
๓๑. นายสมพร   หาญนอก                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโก              กรรมการ 
๓๒. นายประชัน   ชาวสามทอง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ          กรรมการ 
๓๓. นายมนูญ  ผลไม ้           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนส าราญ          กรรมการ 
๓๔. นายกนก   จ าปามูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี          กรรมการ 
๓๕. นายอิศรานุวัฒน์  วังหอม             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโคบาล          กรรมการ 
๓๖. นายบรรจบ   บุศย์ศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่           กรรมการ 
๓๗. นายศุภวัฒน์  กลิ่นจันทน์          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี        กรรมการ 
๓๘. นายชูเกียรติ  เกษมสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม                 กรรมการ 
๓๙. นายด ารงค์    เกิดไพร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง                 กรรมการ 
๔๐. นายยุทธพล   รักษาชนม์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคอม          กรรมการ 
๔๑. นายไพศาล  กล้าหาญ            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย          กรรมการ 
๔๒. นายประกาศิต   ศรีโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย                    กรรมการ 
๔๓. นางภัทรภร  ชัยรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านสามเมือง          กรรมการ 
๔๔. นายสถาพร  คิดการ   รก. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสว          กรรมการ 
๔๕. นายบุญเลิศ   แหล่งสะท้าน        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านมะค่า             กรรมการ            
๔๖. นายอภิชาติ  ศิริพยัคฆ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด             กรรมการ 
๔๗. นายภิรมย์  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรศิลป์                   กรรมการ 
๔๘. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๖  ทุกแห่ง                                      กรรมการ 
๔๙. นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและเลขานุการ 
๕๐. นายปัญญา  วรรณชัย     ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
๕๑. นางประไพพรรณ์   แก้วดอนรี    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
๕๒. นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน     ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๓. นายจิตราวรรณ  สุโพธิ์     ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๔. นางมาลินี  ค าศรีแก้ว  ไชยบัง    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๕. นางสาวนุชรี   ชายตะครุ  เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
               มีหน้ำที ่ นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการบริหารจัดการเวลาเรียน  และการจัดกิจกรรม“ลดเวลา
เรียน                    เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนในแต่ละศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ  ตาม
เครื่องมือที่ก าหนดให้              นิเทศเดือนละ  ๒  ครั้ง  สรุปรายงานในการประชุม AAR  ระดบัเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เดือนละ  ๑  ครั้ง                    รายละเอียดตามก าหนดการนิเทศ ดังแนบ               
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คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  ประกอบด้วย 
๑. นางเพ็ญใจ  สันติวีรวงศ์    ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาพร  ภูวทิตย ์     นักวิชาการพัสดุ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖                    กรรมการ 
๓. นางสาวโรสสุคนธ์   ผ่องแผ่ว    เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                    กรรมการ 
๔. นางสาวปุณรภา   สร้างไชยสิน    นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครราชสีมา เขต ๖                กรรมการ   
๕. นางสาวปานจิต   ฉวีวงศ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                   
 มีหน้ำที่  จัดท าเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ  เงินยืมและการล้างหนี้เงินยืม  ให้ถูกต้อง         
ตามระเบียบของทางราชการ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
๑. นายวราธิศ  คุณขุนทด         รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมเกียรติ  กระเดา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นม. ๖   รองประธานกรรมการ    
๓. นายสมภูมิ  อัจฉริยพรหม  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๔. นายจรูญศักดิ์   ธีรธัญปิยศุภร  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๕. นายวีระพงษ์  ตังตระกูล  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๖. นายสุพจน์  สอนวงแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๗. นายวิสุทธิ์  อิสระพายัพ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
 
๘. นายเขมชาติ  ภูวทิตย์   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ  
๙. นายอรุณ  วังพฤกษ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๑๐. นายทัติธน  ศาสตร์สกุลวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖         กรรมการ 
๑๑. นายทรงศิลป์  อามาตย์เสนา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                กรรมการ 
๑๒.  นายบุญส่ง  เริงชัยภูม ิ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                  กรรมการ 
๑๓. นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายปัญญา  วรรณชัย     ศึกษานเิทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
๑๕. นางประไพพรรณ์   แก้วดอนรี    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
๑๖. นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน     ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นายจิตราวรรณ  สุโพธิ์     ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
๑๘. นางมาลินี  ค าศรีแก้ว  ไชยบัง    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวนุชรี   ชายตะครุ  เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  จัดท าแบบประเมินและด าเนินการประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพ         
การเรียนเชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ  สรุปและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
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       ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วยความวิริยะ  
อุตสาหะ  ให้บรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการ  หากมีปัญหาและอุปสรรคใด  รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ทราบโดยด่วน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่    ๘   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

   
                                    
                                                        (นายสนอง   สุดสะอาด) 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖ 
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แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ส าหรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งท่ี 1 

ระยะที่ 1 การเตรียมการ : เดือน  พฤษภาคม  2559 
 

  ค าชี้แจง 
1. แบบนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้”ฉบับนี้ ใช้เป็นเครื่องมือเก็บ  

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการเพ่ือความพร้อมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเมื่อ            
เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559 

 2.  แบบนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ฉบับนี้มี 2 ตอน 
       ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
       ตอนที่ 2  ข้อมูลการเตรียมการเพ่ือความพร้อมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 3.  การบันทึกผลการนิเทศให้ผู้นิเทศท าเครื่องหมาย ในช่อง  ซึ่งตรงกับประเด็นที่โรงเรียน 
              ปฏิบัติจริง โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
   4.  ให้ผู้นิเทศสรุปสภาพความพร้อมในการเตรียมการของโรงเรียน พร้อมทั้งแนบตารางเรียนของ 
       แต่ละชั้นด้วย 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 ผู้นิเทศกรอกข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนที่ไปนิเทศตามประเด็นต่อไปนี้ 
1. โรงเรียน ................................................................ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ..............................เขต...... 
2. ประเภทโรงเรียน      ประถมศึกษา   ขยายโอกาสทางการศึกษา   มัธยมศึกษา 
3. ขนาดโรงเรียน      เล็ก       กลาง            ใหญ่        ใหญ่พิเศษ 
4. จ านวนครู .................... คน (ไม่รวมฝ่ายบริหาร) 

รายการ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รวม

ประถม 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวม
มัธยม 

จ านวนนักเรียน            
จ านวนห้องเรียน            
5. จ านวนชั่วโมงตามโครงสร้างในหลักสูตรสถานศึกษา (ตลอดปี) 

ระดับชั้น 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

         
6. แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
       โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือก  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอกิจกรรม 
       ใช้ร่วมกันทั้ง 2 แนวทาง ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 

ST1 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลการเตรียมการเพื่อความพร้อมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 การเตรียมการของโรงเรียนครอบคลุมการด าเนินงาน  4  ด้าน คือ การบริหารจัดการ  การส่งเสริม
สนับสนุน    การจัดระบบนิเทศภายใน และการทบทวนหลังการปฏิบัติ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการนิเทศติดตาม ค าอธิบาย 
1. การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 ศึกษาเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” 
 ก าหนดตัวชี้วัดภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน 
 จัดท าแผนการด าเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 อ่ืนๆ ..................................................................... .................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............ 
.............................................................................................................. ........................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ............ 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน 
รวมถึงการสังเกต การ
สมัภาษณ์ เกี่ยวกับการ
เตรียมการ การวางแผน 
ที่แสดงให้เห็นความ
พร้อมเพื่อการจดั
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ในวันเปิด
ภาคเรยีนที่ 2/2558 
และสรุปสะท้อนผลการ
นิเทศ ใหข้้อเสนอแนะ 
เพื่อหาแนวทางในการ 
พัฒนางานร่วมกัน 

2. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 สร้างความเข้าใจการน านโยบายสู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนและจัดท าตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
 เลือกก าหนดกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการและวุฒิภาวะของผู้เรียน 
 ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
 อ่ืนๆ .................................................................... ..................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................... ................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................. ....................... 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน 
รวมถึงการสังเกต การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
บริหารจดัการเวลาเรียน 
ตามรายการที่ก าหนดใน
ประเด็น            การ
นิเทศติดตาม  และสรุป
สะท้อนผลการนเิทศ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อหา
แนวทางในการ 
พัฒนางานร่วมกัน 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม ค าอธิบาย 

3. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
  มีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  มีการประชุมชี้แจงนักเรียน 
  มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 
  มีการประชุมชี้แจงกรรมการสถานศึกษา 
  มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ 
 อ่ืนๆ .................................................................... ..................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................................. ...................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ........... 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน 
รวมถึงการสังเกต          
การสัมภาษณเ์กี่ยวกับ
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจดั
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกโรงเรียน   และสรุป
สะท้อนผลการนเิทศ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนา
งานร่วมกัน 

4. การจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศจ าแนกเป็นระดับชั้นเรียน 
 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 การจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 
 การจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
 อ่ืนๆ ......................................................................................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ............ 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............ 
................................................................... ..................................................................... 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน 
รวมถึงการสังเกต การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
จัดกระท าข้อมลูของ
ผู้เรยีน แหล่งเรียนรู้ 
ผู้สนับสนุน ให้เป็น
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” และ
สรุปสะท้อนผลการ
นิเทศ ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนางานร่วมกัน 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต 
5. การจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน 
 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 วิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรียนด้าน
ครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ 
 จัดโครงสร้างเวลาเรียนตามความต้องการ
ของผู้เรียน 
 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
 ออกแบบตารางเรียนที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 อ่ืนๆ 
................................................................... .......
............................................... 
ข้อสรุปจากการ
นิเทศ…………………………………………………………
…………………………….…. 
…………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
..........................................................................
.............................................................. 
..........................................................................
............................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ต่อไป…………………………………………………………
…………. 
…………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
..........................................................................
.............................................................. 
..........................................................................
............................................................. 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย เอกสาร หลักฐาน รวมถึง การสังเกต การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการการจัดท าโครงสร้างเวลาเรียนตาม
รายการที่ก าหนด ในประเด็นการนิเทศติดตาม และสรุปสะท้อนผลการ
นิเทศ ให ้
ข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานร่วมกัน 
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6. การคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” 
 เลือกรูปแบบกิจกรรมตามความสนใจของ
ผู้เรียน 
 เลือกรูปแบบกิจกรรมตามบริบทของ
โรงเรียน 
 ก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมชัดเจน 
 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ตามตารางเรียนที่ก าหนด 
 อ่ืนๆ 
.................................................................... ......
............................................... 
..........................................................................
.............................................................. 
ข้อสรุปจากการ
นิเทศ…………………………………………………………
…………………………….…. 
…………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
..........................................................................
.............................................................. 
..........................................................................
............................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ต่อไป…………………………………………………………  
…………………………………………………………………  
..........................................................................
.............................................................. 
..........................................................................
.............................................................. 
..........................................................................
............................................................... 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย เอกสาร หลักฐาน รวมถึงการสังเกต การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามรายการที่ก าหนดในประเด็นการนิเทศ
ติดตามและสรุปสะท้อนผลการนิเทศ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนางานร่วมกัน 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต 
7. การออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” 
 ครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา 
 ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน 
 ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 มีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง 
 อ่ืนๆ 
..........................................................................
............................................... 

ข้อสรุปจากการ
นิเทศ…………………………………………………………

…………………………….…. 
…………………………………………………………………

……………………………………………………….. 
..........................................................................

.............................................................. 
..........................................................................

............................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน

ต่อไป…………………………………………………………
…………. 

…………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

..........................................................................
.............................................................. 

..........................................................................
............................................................... 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย เอกสาร หลักฐาน รวมถึงการสังเกต การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกแบบกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ ให้
ครอบคลมุ/พัฒนาคณุลักษณะที่ส าคัญแก่ผูเ้รียน และสรุปสะท้อนผลการ
นิเทศ ให้ข้อเสนอ แนะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานร่วมกัน 
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8. การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียน 
 บุคลากร 
 งบประมาณ 
 วัสดุ อุปกรณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ 
 การประสานงานองค์กรภายนอก 
 อ่ืนๆ 
.................................................................... ......
............................................... 

ข้อสรุปจากการ
นิเทศ…………………………………………………………

…………………………….…. 
…………………………………………………………………

……………………………………………………….. 
..........................................................................

.............................................................. 
..........................................................................

............................................................... 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน

ต่อไป…………………………………………………………
…………. 

…………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

..........................................................................
............................................................... 

..........................................................................
.............................................................. 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย เอกสาร หลักฐาน รวมถึงการสังเกต การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสนบัสนุนของโรงเรยีนในด้านต่างๆ ทีจ่ะ
ท าให้การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้” ประสบผลส าเรจ็ และ
สรุปสะท้อนผลการนเิทศ ให้ข้อเสนอ แนะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
งานร่วมกัน 

 

ประเด็นการนิเทศติดตาม ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต 
9. การจัดระบบการนิเทศภายใน 
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
 ก าหนดกรอบการนิเทศ 
 จัดท าปฏิทินการนิเทศ 

ผู้นิเทศพิจารณาร่องรอย 
เอกสาร หลักฐาน รวมถึง
การสังเกต การสมัภาษณ์
เกี่ยวกับการจดัระบบการ
นิเทศภายในท่ีจะส่งผลให้
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
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 จัดท าแบบบันทึกการนิเทศ 
 อ่ืนๆ ........................................................................................................................ 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. ............ 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............ 
..................................................................... ................................................................... 

เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ ตาม
รายการที่ก าหนดใน
ประเด็นการนิเทศติดตาม 
และสรุปสะท้อนผลการ
นิเทศ ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อหาแนวทาง ในการ
พัฒนางานร่วมกัน 

10. การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  วางแผนการทบทวน 
  ก าหนดประเด็นในการทบทวน 
  ก าหนดระยะเวลาในการทบทวน 
  การวางแผนใช้ผลการทบทวน 
 อ่ืนๆ ......................................................................................................................... 
ข้อสรุปจากการนิเทศ……………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................ . 
............................................................................................................................. ............ 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............ 
........................................................................................................................................  

ผู้นิเทศพิจารณา
ร่องรอย เอกสาร 
หลักฐาน รวมถึงการ
สังเกต การสัมภาษณ์
เก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ 
ทบทวนหลังการปฏบิัติ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ของ
โรงเรียน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ในครั้งต่อไป และสรุป
สะท้อนผลการนิเทศ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนา
งานร่วมกัน 

 
 
สรุปสภาพความพร้อมในการเตรียมการ (โปรดแนบตารางเรียนของโรงเรียน) 
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ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงชื่อ ................................................................... ผู้นิเทศ 
                     (..................................................................) 
                    ................./........................./...................... 
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แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 

ส าหรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งท่ี 2 –3  
ระยะที่ 2  การน าผลการเตรยีมสู่การปฏิบัติ : เดือน  มิถุนายน –  กรกฎาคม  2559 

การนิเทศครัง้ที่..........................วัน-เดือน-ปี.............................................................. 
โรงเรียน.....................................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................... ........ เขต .... 
ผู้นิเทศ.......................................................................ผู้รับการนิเทศ...................................................................ชื่อ
กิจกรรม............................................................................................................................................... 
ระดับชั้น................................................................................................................................................... 

หมวดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
  หมวดที ่2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
  หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
  หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต 

  ค าชี้แจง  1. แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ระยะที่ 2 :    
                  การน าผลการเตรียมสู่การปฏิบัติประกอบด้วยประเด็นการนิเทศ ติดตาม จ านวน 8 ประเด็น 

 2. ให้ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ตามประเด็นการนิเทศ ติดตามที่ตรงกับสภาพการด าเนินงาน 
ของการจัดกิจกรรมของโรงเรียน โดยเลือกได้มากกว่า 1 รายการ พร้อมบันทึกข้อค้นพบหรือ
ข้อสังเกต ลงในช่องข้อค้นพบ/ข้อสังเกต 

 
 

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ค าอธิบาย 

1. การเตรียมการจัดกิจกรรม  ผู้นิเทศตรวจสอบ ซักถามพูดคุยกบั
ครูผูส้อน และพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานของแผนการจัดกิจกรรม  
พิจารณาความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์กับกิจกรรมเวลา สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้  เครื่องมือวดัและประเมินผลมี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
การน าแผนการจัดกิจกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน และให้
ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาในครั้งต่อไป 

 มีแผนการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา 
 สื่อหรือแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม 
 เครื่องมือวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
................................................................................... ............................ 
................................................................................................ ............... 
.................................................................................................... ........... 

 

ST2 
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ค าอธิบาย 

2. การใช้สารสนเทศในการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศ พิจารณาจากข้อมลู ร่องรอย 
หลักฐาน ของการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ
ของผู้เรียน โดยมีการน าสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในประเด็นที่ก าหนดไว้ และท า
การสรุปให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางใน
การพัฒนา 

 การจัดสรรงบประมาณ 
 วางแผนการจัดกิจกรรม 
 จัดครูที่รับผิดชอบกิจกรรม 
 จัดกลุ่มผู้เรียน 
 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
..............................................................................................................
.................................................................................................... .......... 
.............................................................................................................. 

3. กระบวนการการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศสังเกตจากพฤติกรรมในการจัด
กิจกรรมของครผูู้สอน ว่าเป็นไปตาม
แผนการจดักิจกรรม  โดยพิจารณาตาม
ประเด็นที่ก าหนดไว้และท าการสรปุ พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง 
พัฒนา 

 บอกผลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบ 
 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในการน าเข้าสู่กิจกรรม 
 เสริมแรงแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 ผู้เรียนร่วมถกแถลงเมื่อจบกระบวนการจัดกิจกรรม 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
..............................................................................................................
............................................................................. ................................. 
.................................................................................................... .......... 

4. การใช้สื่อในการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศสังเกตการจดักิจกรรมโดยพิจารณา
ว่ามีใช้สื่อเป็นไปตามแผนการจดักจิกรรม
ตามรายการที่ก าหนดในประเด็นการนิเทศ
ติดตาม  และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนา 
 

 ใช้สื่อตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 
 เหมาะสมกับผู้เรียน 
 เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 เร้าความสนใจของผู้เรียน 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
..............................................................................................................
......................................................................... ..................................... 
.................................................................................................... .......... 
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ค าอธิบาย 
5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศสังเกตการการจัดกจิกรรมว่ามี

ใช้แหล่งเรียนรู้ในเป็นไปตามแผนการ
จัดกิจกรรมโดยพิจารณาตามรายการที่
ก าหนด ในประเด็นการนเิทศ ติดตาม 
และท าการสรุป พร้อมให้ผลสะท้อน
กลับให้ครผูู้สอน 
 

 ใช้สื่อตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม 
 เหมาะสมกับผู้เรียน 
 เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 เร้าความสนใจของผู้เรียน 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
................................................................................................................. ....
............................................................................................. .......... 
.................................................................................................... .......... 
6. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศโดยการพดูคุยซักถามหรือการ

สังเกตจากการจัดกิจกรรมของ
ครูผูส้อน  หรือพูดคุย ซักถามจาก
บุคลากรในโรงเรยีน ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องว่ามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมอยา่งไรบ้าง 

 บุคลากรภายในโรงเรียน 
 ผู้ปกครอง 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
 องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ 
 องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
.................................................................................................... .......... 
......................................................................................................... ..... 
.................................................................................................... .......... 
7. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม ผู้นิเทศ ซักถามพูดคุยกับครผูู้สอน 

สังเกตจากการจัดกิจกรรม พิจารณา
ร่องรอยหลักฐานจากเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  ว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เครื่องมือท่ีใช้มีความ
หลากหลาย  พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง พัฒนา 

 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลตามที่ก าหนดในแผนการจัดกิจกรรม 
 เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย 
 บันทึกผลการประเมินการจัดกิจกรรม 
 สะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียน 
 น าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาผู้เรียน 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
......................................................................................................... ..... 
......................................................................................................... ..... 
.................................................................................................... .......... 
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ค าอธิบาย 

8. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้นิเทศสังเกตผูเ้รียนระหว่างการรว่ม
ปฏิบัติกิจกรรม  สมัภาษณ์พูดคุยกับ
ผู้เรยีนเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม พร้อม
ใหผ้ลสะท้อนกลับ ไปยังครผูู้สอน และ
ร่วมกันวางแผนปรับปรุง แนวทางในการ
จัดกิจกรรม 

 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
 มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม 
 มีความกล้าแสดงออก 
 ร่วมน าเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ 
 ร่วมสรุปองค์ความรู้ 

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต (โปรดระบุ)........................................................... 
..............................................................................................................  
.................................................................... .......................................... 
 

สรุปสภาพการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................... ........................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................................. ......... 
 
       ลงชื่อ ................................................................... ผู้นิเทศ 
                     (..................................................................) 
                    ................./........................./...................... 
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แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

ส าหรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งท่ี 4 – 7  
ระยะที่ 2  การน าผลการเตรยีมสู่การปฏิบัติ : เดือน กรกฎาคม –  สิงหาคม 2559  

การนิเทศครั้งที่.............. วันที ่...................เดือน..............................................พ.ศ.............. ........  
โรงเรียน.............................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..................................เขต...........  

                --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบาย   ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนโดย 
      ด าเนินการดังนี้  

1. ผู้นิเทศบันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินงาน “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” และวิเคราะห์แนว 
    ทางการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมตามหมวดที่ 2 หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4  

      2.  ผู้นิเทศสังเกตและสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมของครู  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน พร้อม 
          ทั้งบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ ครูและนักเรียน  โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ า 
          หมวดกิจกรรม 
      3.  ผู้นิเทศ สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนตามประเด็นที่น าเสนอพร้อมทั้งบันทึกปัญหา อุปสรรค  
          และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน  โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ าหมวดกิจกรรม 
      4.  ผู้นิเทศบันทึกข้อค้นพบที่เกิดจากการนิเทศติดตาม พร้อมส าเนาให้โรงเรียน 1  ชุด เพื่อไว้ 
           เป็นหลักฐานในการนิเทศติดตามครั้งต่อไป 
      5.  การสัมภาษณ์ครูใช้ตัวแทนครูอย่างน้อย  4คน  นักเรียนอย่างน้อยระดับชั้นละ 2 คน 
           โดยพิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน 
 
ค าชี้แจง  แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ส าหรับการนิเทศ  
 ติดตาม ครั้งที่ 4 – 7 ระยะที่ 2  การน าผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : เดือน  กรกฎาคม 2559 –  
 สิงหาคม 2559  ฉบับนี้  มี 2 ตอน คือ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมที่โรงเรียนจัดตามนโยบายฯ  โดยให้ทีม Smart trainers  สรุป   
            จ านวนกิจกรรมของแต่ละชั้นเรียน ลงในแต่ละช่องตามเป้าหมายหลักของกิจกรรมที่ครอบคลุม             
            หลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่  
   1. ด้านพุทธิศึกษา (Head) คือ ความรอบรู้วิชาการท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตการศึกษา และ 
       การเรียนรู้  
   2. ด้านจริยศึกษา (Heart) คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน                       
       มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีส านึกท่ีดีต่อส่วนรวม  

ST3 



78 

 

   3. ด้านหัตถศึกษา (Hand) คือ ความรู้และทักษะในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  
      ต่องาน และเห็นคุณค่าของการท างาน  
   4. ด้านพลศึกษา (Health) คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกก าลัง   
                 กายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย 
 

ตอนที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ ของโรงเรียน  ให้ทีมSmart Trainers บันทึกผล 
  การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบาย ที่เกิดขึ้น  โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  
           ครู และนักเรียน  
 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์กิจกรรมที่จัดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน 

ชั้น 
จ านวนกิจกรรม 

รวมกิจกรรม 
Hand Heart Head Health 

ป.1      

ป.2      

ป.3      

ป.4      

ป.5      

ป.6      

รวมประถม      

ม.1      

ม.2      

ม.3      

รวมมัธยม      

รวมทั้งสิ้น      
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หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ลดเวลา เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน 
1. 

2. 

3. 

4. 

 
ตอนที่ 2  ผลการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ ของโรงเรียน  ให้ทีม Smart Trainers บันทึกผล 
  การจัดกิจกรรมฯ ตามนโยบาย ที่เกิดข้ึนโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

1.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  
 1. บริหารจัดการเวลาเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้”  อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 2. อ านวยความสะดวก ปรับปรุงพัฒนาปัจจัยต่าง  ๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 “ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้”  อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ....................................... 
...................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ................................................ 
 3.ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่และภูมิปัญญามาร่วมในการจัด
กิจกรรม  “ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้”  อย่างไรบ้าง 
........................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................. ...................................... 

 4. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างไรบ้าง  
....................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

บันทึกเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. สัมภาษณ์ครู (ตัวแทนอย่างน้อย  4 คน พิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน) 
ครูคนที่ .......... กิจกรรมที่รับผิดชอบ.................................................................................................. 
    ระดับชั้น.............................จ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม........................คน 
    ครูผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการการจัดกิจกรรม “เพ่ิมเวลารู้” อย่างไรบ้าง 

  เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
    ให้ความรู้ พานักเรียนปฏิบัติ    

  เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า  
 อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

บันทึกเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................ ............................... 
 

3. สัมภาษณ์นักเรียน(ตัวแทนระดับชั้นละ 2 คน พิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน) 

นักเรียนคนที่......   กิจกรรมที่เข้าร่วม........................................................................ ........................ 
    ระดับชั้น......................... 
 3.1  นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”  อย่างไรบ้าง 
   นักเรียนเลือกกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  นักเรียนเป็นผู้เสนอกิจกรรมเพ่ิมเติมตามความสนใจ 
  นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม  
 นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ)........................................................................................................ 

 3.2 สิ่งท่ีนักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ด้านความรู้……………………….....................................……………………………………………….. 
  ด้านทักษะ....................................................................................................................... 

 ด้านคุณธรรม................................................................................................................... 
 นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง 

........................................................................................................................................................... ......... 

........................................................................................................................................ ............................ 
  สิ่งที่ประทับมากท่ีสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
.................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................. ..................................................................................... 
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4. บรรยากาศในการจัดกิจกรรม 
  นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น  อยากเรียนรู้  มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  มีความอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด 
  มีความปลอดภัย ในทุกกิจกรรม 
บันทึกเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
    ลงชื่อ ……………………………………………………………………ผู้นิเทศ 
    (...........................................................................) 
             ................/.............................../........................ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ 

โรงเรียน............................................................  อ าเภอ............................................จังหวดั..... ........................ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................................................... เขต ..................... 

 

ค าชี้แจง1. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของครูที่ปรึกษากิจกรรม 
      ต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน 
 3. โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่อผลการด าเนินงาน 
 ของโรงเรียนเพียงระดับเดียว 
 

 

ตอนที่ 1ข้อมลูส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   หญิง     ชาย 

2. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 

           31-40 ปี         41-50 ปี  

         51 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

 

ST4 : ส าหรับครทูี่ปรึกษากิจกรรม 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของต่อการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้”ของโรงเรียน 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง     

2. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และมีก าลังใจในการเรียนรู้     

3. สร้างบรรยากาศที่กระตุน้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง     

4. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนครู ชุมชน เพือ่สร้างสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติกิจกรรม 

    

5. นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานเปน็ทีม เกิดการเรียนรูร้่วมกัน     

6. ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน     

7. ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์และแนวคิดที่ส าคัญมากกว่าการ
ท่องจ า 

    

8. ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีทัศนคติที่ดีและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

    

9. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจการเชื่อมโยงของเนื้อหาในแต่ละเร่ือง     

10. ช่วยให้นักเรียนสนใจกระบวนการการเรียนรู้มากกว่าผลการเรียนรู้     

11. ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน     

12. ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้เลือกกิจกรมตามความสนใจ     

13. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค ์     

14. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกท า และปรับปรุงตนเอง     

15. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มรู้ข้อดีและจดุควรพัฒนาของ
ตนเอง 

    

16. นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริงเพื่อฝึกการคิด การแก้ปัญหา และ
การค้นพบความรู ้
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17. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการ
เรียนรู้จากการท าแบบฝึกหัดและการท่องจ า 

    

18. ช่วยให้นักเรียนเลือกกิจกรรมได้เหมาะสมตามความสนใจของตนเอง     

19. ช่วยให้พัฒนานักเรียนได้เตม็ตามศักยภาพของแต่ละคน     

20. ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จากการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ 

โรงเรียน.............................................................  อ าเภอ......................................จังหวัด............................... 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา..................................................... เขต ................... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ค าชี้แจง1. แบบสอบถามฉบับน้ีใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรยีนต่อการจัดกิจกรรม 
 “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน 
 2. แบบสอบถามฉบับน้ี มี 2 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ของโรงเรียน 
 3. โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการด าเนินงานของโรงเรียนเพียงระดับเดียว 
 

ตอนที่ 1ข้อมลูส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     หญิง      ชาย 

2. อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี   20-40 ปี 

   41-60 ปี   มากกว่า 60 ป ี

3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ปริญญาตร ี

    สูงกว่าปริญญาตรี   อื่นๆ…………………. 

4. ความสัมพันธ์กับนักเรียน   บิดา - มารดา  พี-่น้อง 

      ญาต ิ  อื่นๆ…………………. 

 

 

 

 

ST4 : ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มีโอกาสให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการจัดกิจกรรมของโรงเรียน     

2. มีโอกาสส่งเสริมสนับสนนุการเรียนรู้ตามความต้องการของนักเรียน     

3. ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าการปฏบิัติกิจกรรมของนักเรียน     

4. ได้มีส่วนร่วมในการชืน่ชมผลงานและความส าเร็จของนักเรียน     

5. มีโอกาสให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนานักเรียน     

6. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน     

7. ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง     

8. ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคณุลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน     

9. ได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน     

10. ได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตส านกึการท าประโยชน์ต่อสังคมให้แก่นักเรียน     

11. มีโอกาสส่งเสริม สนับสนนุ การใช้แหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน     

12. ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนหนองขำมนำดี 
ที่       /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม  “ลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้”    ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
-------------------------------------- 

     ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖   ได้ด าเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนเชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนในสังกัด  ให้พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการที่ส่งเสริมกิจกรรม  4 H  
พัฒนาการนิเทศ บริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”   
       เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย โรงเรียนบ้าน
หนองขามนาดี จึงแต่งตั้งข้าราชการครู เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังนี้ 
 

วัน กิจกรรม ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 

จันทร์ 

กิจกรรม “บริษัทสร้างการดี    
             ด้วยวิถีพอเพียง” 

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ์ 
นางสาวรอมละห์ สาอิ 
นางนุจิตรา วรเชษฐ 

กิจกรรม “บริษัทสร้างการดี  
                 ดว้ยวิถี
พอเพียง” 

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

นายนิพนธ์  นานันท์ 
นางเชาวลี  จ าปามูล 
นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว 
นางทัศนีย์  บุญมีสง่า 
นายชยพล  จ าชาติ 
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วัน กิจกรรม ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 

อังคาร 

กิจกรรม “Nadee Theater” ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ์ 
นางสาวรอมละห์ สาอิ 
นางนุจิตรา วรเชษฐ 

กิจกรรม “Nadee Theater” ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

นายนิพนธ์  นานันท์ 
นางเชาวลี  จ าปามูล 
นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว 
นางทัศนีย์  บุญมีสง่า 
นายชยพล  จ าชาติ 

พุธ 

กิจกรรม“กีฬาสร้างสุขภาพ” ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ์ 
นางสาวรอมละห์ สาอิ 
นางนุจิตรา วรเชษฐ 

กิจกรรม“กีฬาสร้างสุขภาพ” ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

นายนิพนธ์  นานันท์ 
นางเชาวลี  จ าปามูล 
นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว 
นางทัศนีย์  บุญมีสง่า 
นายชยพล  จ าชาติ 

พฤหัสบดี 

กิจกรรม “สร้างวินัย สร้างคนดี  
             ด้วยวิถีลูกเสือไทย” 

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ์ 
นางสาวรอมละห์ สาอิ 
นางนุจิตรา วรเชษฐ 

กิจกรรม “สร้างวินัย สร้างคนดี  
             ด้วยวิถีลูกเสือไทย” 

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

นายนิพนธ์  นานันท์ 
นางเชาวลี  จ าปามูล 
นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว 
นางทัศนีย์  บุญมีสง่า 
นายชยพล  จ าชาติ 

วันศุกร์ 

กิจกรรม “ภูมิใจในความเป็น
ไทย” 

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ์ 
นางสาวรอมละห์ สาอิ 
นางนุจิตรา วรเชษฐ 

กิจกรรม “ภูมิใจในความเป็น
ไทย” 

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

นายนิพนธ์  นานันท์ 
นางเชาวลี  จ าปามูล 
นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว 
นางทัศนีย์  บุญมีสง่า 
นายชยพล  จ าชาติ 
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ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1.   วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ 

ความถนัดและความต้องการ จ าแนกเป็นระดับชั้นเรียน และเป็นรายบุคคล 
2.   ออกแบบกิจกรรม เพ่ิมเวลารู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักการและ 

แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
3.   จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจ 

นักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ร่วมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ และน าผล
มาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4.   ประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน 
5.   ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6.   รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  16  พฤษภาคม   พ.ศ. 2559 
 
 
     (ลงชื่อ)                                        
                                                                  ( นายกนก       จ าปามูล ) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 
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คณะผู้จัดท ำ 

 
 

ที่ปรึกษำ 
นายสนอง   สุดสะอาด ผู้อ านวยการ สพป. นครราชสีมา เขต 6 
นายชัยณรงค์  แสงค า  รองผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
นายสมเกียรติ กระเดา ผู้อ านวยการกล่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด 
                                     การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 
นายทรงศิลป์ อามาตย์เสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
นายศุภวัฒน์  กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระเบื้องสามัคคี  
                                     สพป.นครราชสีมา เขต 6 
นายมนูญ  ผลไม้  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                                     แก้งสนามนาง 2 

คณะผู้รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรม 
นายกนก    จ าปามูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 
นายนิพนธ์  นานันท์  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 
นางเชาวลี  จ าปามูล  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 
นางนุจิตรา  วรเชษฐ  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 
นางบุญช่วย  ม่วงเพชร ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 
นางเพ็ญจรัส อ่อนจันทร์  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 
นายชยพล  จ าชาติ  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 
นายฤทธิเดช  พลอยสุวรรณ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 
นางสาวสุพรรณี แสงทองเขียว ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 
นางทัศนีย์   บุญมีสง่า ครูวิทยฐานะช านาญการ   ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 
นางสาวรอมละห์ สาอิ ครู  ร.ร.บ้านหนองขามนาดี 

บรรณำธิกำร 
 นายกนก   จ าปามูล 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 6 
 


