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คานา
ตามที่รั ฐ บาลมี น โยบายปฏิ รูป การศึ กษาอย่างเป็ น รูป ธรรม และกระทรวงศึก ษาธิการได้
ประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” โดยให้ ลดเวลาเรียนภาควิชาการลงถึงเวลาประมาณบ่าย ๒
หลังจากนั้น ให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และสานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ศึกษาประกอบการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า โรงเรียนเอกชนมี
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และจากการประชุมปฏิบัติการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
เวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเอกชน เมื่อวั นที่ ๑๑
– ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร พบว่าการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและ
การจัดตารางเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” นั้น แม้ว่าจะยังคงหลักการการจัดจานวนชั่วโมง
เรี ยนและกิจกรรมเป็ น ไปตามคู่มือบริห ารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” แต่ยังคงมีความ
แตกต่างกัน ไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงได้รวบรวม
รูป แบบการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนไว้ จานวน ๑๐ โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางสาหรับโรงเรียน
เอกชนทั่วประเทศ ที่ต้องการบริห ารจัด การเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สามารถ
ดาเนินการได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนต่อไป
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอขอบคุณคณะทางานทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
ระดมสมอง ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนทั้ง ๑๐ โรงเรียนที่ได้นาเสนอตัวอย่างการบริหารจัดการไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งมีความยินดีที่จะให้
ข้อมูลเพิ่มเติมกับโรงเรียนที่สนใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย อันเป็นความร่วมมือ
ร่วมใจของโรงเรียนเอกชนที่จะขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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ตามที่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
นโยบาย “ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)” โดยการปรับ ลดเวลาเรี ย น
วิช าการในชั้ น เรี ย นถึ งเวลา ๑๔.๐๐ น. และช่ ว งเวลาต่ อ จากนั้ น ให้ โรงเรีย นจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก
ให้เหมาะสมตามวัย โดยให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะหน่วยงานกากับดูแล
โรงเรียนเอกชน และได้กาหนดพันธกิจในการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยการเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน จึงได้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(Moderate Class More Knowledge)” เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย
และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเอกชน
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ผู้บริหาร
และครูโรงเรียนเอกชน เพื่อรวบรวมรูปแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนของโรงเรียนเอกชนตามบริบทที่หลากหลาย
และน าไปสู่ การขับเคลื่ อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)” ของ
โรงเรียนเอกชนต่อไป
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
๒. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โดยมีหลักการคือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
ควำมหมำยของนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
เพื่อให้การนานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ไปสู่การปฏิบัติ มีความชัดเจนตรงกัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๘) ได้กาหนดความหมายของคาสาคัญไว้ ดังนี้
ลดเวลำเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ให้น้อยลง
เพิ่มเวลำรู้ หมายถึง การเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง
คิดวิเคราะห์ ทางานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น
การบริหารจัดการเวลาเรียน หมายถึง การจัดสัดส่วนเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ให้น้อยลง และเพิ่มเวลาของกิจ กรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง และ
สร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการ
ได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ความมีน้าใจ การทางานเป็นทีม และมีความสุขในการเรียนรู้
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แนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงเวลำเรียนและโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (๒๕๕๘) กาหนดให้ โรงเรียนสามารถปรับ
โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาได้ ดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษำ ปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความ
เหมาะสมและบูรณาการเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้ างเวลาเรียน โดยรายวิชา
พื้นฐานเท่ากับ 840 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
เท่ากับ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี รวมทั้งสิ้น ๘๘๐ ชั่วโมงต่อปี (๒๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) โดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี
(๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บังคับตามหลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่เกิน
๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี
๒. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สถานศึกษาจัดแบ่งจานวนหน่วยกิตที่เรียนของแต่ละรายวิชา
ต่อภาคเรียนได้ตามความเหมาะสม และบูรณาการการเรียนรู้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนด โดยรายวิชาพื้นฐาน เท่ากับ ๘๘๐
ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น เท่ากับ ๒๐๐ ชั่วโมง
ต่อปี รวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ ชั่วโมงต่อปี (๒๗ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) โดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี (๓ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บังคับตามหลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่เกิน ๑,๒๐๐
ชั่วโมงต่อปี
กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนของโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
จึงดาเนินการตามคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๘) ทั้งในเรื่องโครงสร้างเวลาเรียนและการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนจึงมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน จากการประชุม
ปฏิบัติการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นเอกชน เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ – ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยั ล ริ เ วอร์
กรุงเทพมหานคร สรุปแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในบริบท
ของโรงเรียนเอกชนได้ ดังนี้
๑. จัดโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือ
บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดตารางเรียนภาควิชาการและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยยึดหลักนักเรียนต้องเรียนรู้อย่างมีความสุข
หก
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กำรขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” สู่กำรปฏิบัติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาหลายหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพป. / สพม.) สถานศึกษา รวมทั้งบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง โดยมีสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับสานักต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้กาหนดบทบาทของหน่วยงานเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติไว้ ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน การนานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติในโรงเรียน
เอกชน และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในโรงเรียนเอกชน
๒. ศึกษาคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และชุดเอกสารกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเอกชน ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียนเอกชน
๔. ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. รับสมัครโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมและประสงค์จะดาเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่ มเวลารู้” ในภาคเรีย นที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็น โรงเรียนเอกชนน าร่อง และเตรีย มขยายผล
ต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของโรงเรียนเอกชน
๗. สรุปและรายงานผล
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ตอนที่ ๑
ตัวอย่ำงกำรบริหำรจัดกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ในโรงเรียนเอกชน
จากการที่ โรงเรียนเอกชนมีลั กษณะการจัดการเรียนการสอนที่ห ลากหลาย การปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนจึงมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน จากการ
ประชุมปฏิบัติการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
สรุปแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในบริบทของโรงเรียนเอกชนได้
ดังนี้
๑. จัดโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือ
บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดตารางเรียนภาควิชาการและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยยึดหลักนักเรียนต้องเรียนรู้อย่างมีความสุข
หก

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รวบรวมตัวอย่างการบริหารจัดการของ
โรงเรียนเอกชนไว้ จานวน ๑๐ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนสาธิตพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๒. โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
กรุงเทพมหานคร
๓. โรงเรียนภูมิสมิทธ์
กรุงเทพมหานคร
๔. โรงเรียนอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๕. โรงเรียนเพลินพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
๖. โรงเรียนสัตยาไส
จังหวัดลพบุรี
๗. โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘. โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี
๙. โรงเรียนปรียาโชติ
จังหวัดนครสวรรค์
๑๐. โรงเรียนบ้านคุณแม่
จังหวัดเชียงใหม่
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๑. โรงเรียนสำธิตพัฒนำ
ที่อยู่

๓๘๐ ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2915-5390-2 โทรสาร 0-2915-5501 www.satitpattana.ac.th

ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
รูปแบบกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ยุทธศำสตร์ของกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรใน 4 มิติ
มิติที่ 1 ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ควรมีน้าหนักและระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกัน
มิติที่ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เป็นช่วงอายุที่ชอบการสารวจหรือค้นหา
ความสนใจของตนเอง (Explore) ดังนั้น ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลายๆด้าน เพื่อให้เลือกได้มากขึ้น
สาหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เริ่มรู้จักตนเองมากขึ้นว่ามีความถนัดหรือสนใจอะไร โดยการ
ทดลองเรียนในสิ่งที่เหมาะกับตนเอง (Experiment) ก็จะประสบความสาเร็จกับสิ่งนั้นในเชิงลึก และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จะมีความชัดเจนในเรื่องศักยภาพของตนเองมากขึ้น รู้จักคิด รู้จักตัดสิน ใจ
เลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะกับความสามารถของตนเอง ต่อยอดศักยภาพของตนเองได้ชัดเจน (Extend)
ในระดับหนึ่ง
มิติที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องค่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามระดับชั้น โดยในระดับ
ที่สูงขึ้น อาจมีการเรียนร่วมกันในบางโอกาส บางวิชา
มิติที่ 4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านความรู้และทักษะ เด็กทุกคนจะได้รับเท่าเทียมกัน
แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีวิชาที่เป็นส่วนเสริมให้มากขึ้นตามระดับชั้นและความสามารถของนักเรียน ดังแผนภาพ
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กรอบยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำหลักสูตรตำมแนวคิด FUN FIND FOCUS FULFILLMENT และ FRUITION
จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สามารถแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่เป็นเนื้อหาสาระทางด้านความรู้ (Knowledges) และกลุ่มที่เน้นด้านทักษะ (Skills)
โดยโรงเรียนได้จัดหลักสูตรที่เป็นความรู้และทักษะพื้นฐานหรือวิชาหลัก (Core Subject) ให้กับนักเรียนทุกคน
ในแต่ละระดับชั้นได้เรียนเหมือนๆกัน และในขณะเดียวกัน ก็ได้เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความรู้และทักษะเสริมในเชิงลึก
และกว้าง (Advance) กว่าที่เรียนในหลักสูตรปกติ ดังแผนภาพ

กรอบโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหลักสูตรตำมแนวคิด FUN FIND FOCUS
FULFILLMENT และ FRUITION
จากแนวคิ ด ดั งกล่ าว โรงเรี ย นสาธิ ต พั ฒ นาจึ งได้ ป รั บ หลั ก สู ต รโดยการเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายคือ โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามระดับศักยภาพ
ความสามารถความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนมีความสาคัญเท่าเทียมกัน
แม้ว่าศักยภาพจะต่างกัน แต่การเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัดและสนใจ เขาจะเรียนได้ดี
และเรียนอย่ างมีความสุข ดังนั้ น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เด็กๆ จะได้เรียนอย่างสนุกสนาน
(FUN และ FIND) กับตลาดนัดวิชา โดยในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จะเน้นที่การเปิดโอกาส
ให้นักเรียนสารวจความสนใจและความถนัดของตนเอง (Explore) เมื่อขึ้นมาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
เขาก็จะค้นพบ (FIND และ FOCUS) ศักยภาพ ความถนัด ความชอบและความสนใจของตนเองได้บางส่วน
โดยนักเรียนได้ทดลองเรียนรู้วิชาต่างๆ (Experiment) ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่วนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบจุดเด่นหรือศักยภาพที่แท้จริงของ
ตนเองได้ (FOCUS และ FULLFILMENT) ในระดับหนึ่ง โดยการเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัดสนใจและชอบจริงๆ
เพื่อต่อยอดความรู้ความสามารถและทักษะของตนเองให้สูงยิ่งขึ้น (Extend) เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตนเอง
(FULFILLMENT) เมื่อนักเรียนทุกคนได้เรียน ได้ค้นพบตัวตนของตนเอง เขาจะเป็นคนที่รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ
รู้จักเลือกสรรสิ่ งที่ดีๆมีคุณ ค่า มีประโยชน์ต่อตัวเขาเอง และมีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องตนเองจากสิ่งต่างๆได้
โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการส่งเสริมเติมเต็ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล
อันจะส่งผลต่อการรู้จักคิด และตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง
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และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเอง (FRUITION) ดังนั้น การปรับหลักสูตรของ
โรงเรียนจึงเป็นไปตามแนวคิด FUN FIND FOCUS FULFILLMENT และ FRUITION ดังแผนภาพ
หลักสูตรตามแนวคิด FUN FIND FOCUS FULFILLMENT และ FRUITION

หลักกำร

หลักสูตรตามแนวคิด FUN FIND FOCUS FULFILLMENT และ FRUITION ต้องการพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีหลักการของหลักสูตร ดังนี้
๑. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนชอบ สนใจ และมีความถนัด เพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองตามความชอบ ความถนัดที่
แตกต่างกัน
๓. มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้
๔. สามารถจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบตามบริบทและสถานการณ์ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
๕. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนได้ร่วมกันจัดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำระกำรเรียนรู้

โครงสร้ำงหลักสูตร

กาหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยได้จัดเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรก ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นความรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียน
จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เท่าเทียมกัน เรียกว่า วิชำบังคับ
กลุ่มที่สอง ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นทักษะพื้นฐาน ได้แก่ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความสนใจ
ความถนัด นักเรียนทุกคนต้องเรียน แต่สามารถเลือกได้ เรียกว่า วิชำบังคับเลือก
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นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียน เพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล โดยการเปิดวิชาที่เน้นทั้งด้านความรู้และด้านทักษะ ให้นักเรียนได้เลือกเรียน
ตามความสนใจ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล เรียกว่า วิชำเลือกเสรี
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เน้นกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เลือกด้วยตนเองตาม
ความถนั ดและความสนใจ เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ได้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการทาประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ได้แก่
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กำรจัดเวลำเรียน
โรงเรียนได้กาหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
มีเวลาเรียนประมาณปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชัว่ โมง
โดยเฉลี่ยวันละ ๕ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
มีเวลาเรียนประมาณปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชัว่ โมง
โดยเฉลี่ยวันละ ๖ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
มีเวลาเรียนประมาณปีละไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชัว่ โมง
โดยเฉลี่ยวันละ ๖ ชั่วโมง
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โครงสร้ำงเวลำเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- หน้าทีพ่ ลเมือง
- เลือกเสรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ในเวลาเรียน)
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชมรม/เลือกเสรี/การศึกษา
อิสระ
- ห้องสมุด สืบค้น
- แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(นอกเวลาเรียน)
- บาเพ็ญประโยชน์ โฮมรูม
จิตอาสา
- สนทนายามเช้าและทักษะ
ชีวิต
- ชมรม บาเพ็ญประโยชน์
รวมคำบเรียนต่อสัปดำห์
รวมชั่วโมงเรียนต่อปี

จำนวนคำบเรียนต่อสัปดำห์ (คำบเรียนละ ๕๐ นำที)
ระดับประถมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3

ป.1

ป.2

6
5
2
2

6
5
2
2

6
5
2
2

5
4
3
2

5
4
3
2

5
4
3
2

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

3
25

3
25

3
25

2
23

2
23

2
23

3
22

3
22

3
22

3
-

3
-

3
-

5
1
-

5
1
-

5
1
-

4
2
2
2
1
1

4
2
2
2
1
1

4
2
2
2
1
1

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

-

-

-

1

1

1

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี

35
1000

35
1000

35
1000

35
1000

35
1000

35
1000

ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี
36
36
36
1200 1200 1200
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8.30-9.20

9.30-10.20

10.2011.10

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
(ครูไทย)

สังคมศึกษา

11.10-12.10

8.00-8.30

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ
13.0013.50

13.5014.40

ภาษาอังกฤษ
(ครูต่างชาติ)

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
(ครูไทย)

เลือกเสรี

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
(ครูต่างชาติ)

ภาษาจีน

เลือกเสรี

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
(ครูต่างชาติ)

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

บังคับเลือก

เลือกเสรี

พฤหัสบดี

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
(ครูต่างชาติ)

บังคับเลือก

เลือกเสรี

ศุกร์

บังคับเลือก

ภาษาไทย

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ
(ครูต่างชาติ)

บังคับเลือก

เลือกเสรี

จันทร์

พุธ

สนทนา

อังคำร
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พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.1013.00

วัน / เวลำ

11

วัน / เวลำ

8.30-9.20

9.3010.20

10.2011.10

11.1012.00

จันทร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

English
Core

อังคำร

สุขศึกษา

สังคมศึกษา

พุธ

คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

พฤหัสบดี

ศุกร์

12.00-12.50

ตำรำงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
13.4014.30

14.4015.30

บังคับเลือก

คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

ภาษาจีน

เลือกเสรี

วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม

บังคับเลือก

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม

English
Elective

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

สังคมศึกษา

English for
Everyday

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

เลือกเสรี

ประวัติ
ศาสตร

English
Core

คณิตศาสตร์

บังคับเลือก

วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม

บังคับเลือก

ลูกเสือเนตรนารี

คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม

สังคมศึกษา

ภาษาจีน

วิทยาศาสตร์

English
Core

บังคับเลือก

เลือกเสรี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.5013.40
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๒. โรงเรียนอยู่เย็นวิทยำ
ที่อยู่

๑๙/๓ หมู่ ๑๕ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๖๙๕๐, ๐ ๒๔๔๘ ๖๗๒๒
www.facebook.com/pages/yooyenwitthaya.school

ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย ประถมศึกษา
รูปแบบกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยาได้ออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยนามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มาจั ด การเรี ยนรู้ แ บบบู ร ณาการ 8 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบ YMMIA MODEL’43
(Yooyenwitthaya Mandala Mind mapping Integrated Approach) ตามแก่นเรื่อง (Theme) ที่โรงเรียน
ได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

กำรปรับกระบวนกำรเรียนรู้จำกกิจกรรมภำคเรียนที่ 1 เข้ำกับนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
8 สาระการเรียนรู้
(22 ช.ม./สัปดาห์)
แนะแนว
ลูกเสือ (1 ช.ม.)

เนตรนารี
(1 ช.ม.)

รำยวิชำ IS
PBL

ชมรม
สาธารณะประโยชน์
(1 ช.ม.)

กิจกรรม
ลดเวลาเรียน
(5 ช.ม.)

หน้าที่
พลเมือง
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8.20-14.30

*** รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
เป็นฐานโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ป.4-6 จัดเป็นรายวิชาเพิม่ เติม 1 ช.ม./
สัปดาห์ และเป็นหน่วยการเรียนรู้บรู ณาการ
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ป.1-3 จัดเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

14.40–15.40

*** รายวิชาเพิ่มเติมหน้ำทีพ่ ลเมือง
ในภาคเรียนที่ 2บูรณาการเวลาเรียน
ในรายวิชาสังคมและกิจกรรมลดเวลาเรียน
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยาได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) จัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐาน (Project Based learning) เชื่อมโยงเข้า
แก่นเรื่อง (Theme) ที่โรงเรียนวิเคราะห์ จากบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมท้องถิ่นที่นักเรียน
อาศัยอยู่ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเป็นผู้บริโภค ผู้ประกอบการ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเป็น
พลเมือง สังเคราะห์สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficiency Economy) เกษตรทฤษฏีใหม่ (New
Theory Agriculture) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
โดยกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 ได้ดาเนินการมาแล้ว คงเหลือกิจกรรมที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1
ดังตารางด้านล่าง มาจัดในช่วงเวลา 14.40 น. - 15.40 น. ตามนโยบาย“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ตามหมวด head heart hand
กิจกรรมในนวัตกรรม “Growing ASEAN Plants”
ภำคเรียนที่ 1 (ดำเนินกำรแล้ว)

ภำคเรียนที่ 2

กิจกรรม ฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎี
ใหม่เชื่อมโยงสู่เส้นทางLogisticในอาเซียน
กิจกรรม การค้นคว้าขอมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
- ทัศนศึกษา

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในประจาปี
Theme การจัดงาน “Growing ASEAN Plants”
กิจกรรม งานวิชาการโรงบุญคนดีศรีอยู่เย็น (เวทีการ
นาเสนอผลงานต่อชุมชน) ผลกาไรจากการจาหน่าย
ผลงานของนักเรียน นาเข้าวัดพระบาทน้าพุช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ (กิจกรรม CSR)
กิจกรรม งานวันร่วมใจสู่ลูกรักTheme การจัดงาน
“Growing ASEAN Plants”(เวทีการแสดงความกล้า
แสดงออกของนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ด้านศิลปะการแสดงแบบไทยและสากล)
กิจกรรม สนุกกับภาษาจีน

กิจกรรม การนาเสนอหัวข้อโครงงานบูรณาการ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรม การออกแบบโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
กิจกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
กิจกรรม การสร้างแบรนด์ (ตราสินค้า)
กิจกรรม การแต่งคาร้องเพลง
กิจกรรม การออกแบบโลโก้เสื้อกีฬาสี
ใน Theme“Growing ASEAN Plants”
กิจกรรม การลงปฏิบัติการศึกษา ทดลอง โครงงาน
กิจกรรม การประกวดโครงงาน (การสื่อสารเพื่อ
นาเสนอผลงาน)

กิจกรรม ภาษาอังกฤษช่วยได้
กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมอื่นๆ

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 13
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โครงสร้ำงเวลำเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียน

เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับประถมศึกษำ
ป.3
ป.4

ป.1

ป.2

ป.5

ป.6

200
200
80
80

200
200
80
80

200
200
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
840
40

40
840
40

40
840
40

80
840
40

80
840
40

80
840
40

120
40
40
40

120
40
40
40

120
40
40
40

120
40
40
40

120
40
40
40

120
40
40
40

1000

1000

1000

1000

1000

1000
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วัน / เวลำ

8.20-9.20

9.20-10.20

10.3011.30

จันทร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

อังคำร

วิทยาศาสตร์

พุธ

11.30-12.30

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ (ประถมศึกษำปีที่ 1 – 3)
13.3014.30

14.4015.40

ประวัติศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

พลศึกษา

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ดนตรี

ชุมนุม

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาจีน

การงานฯ และ
เทคโนโลยี

ลูกเสือ
เนตรนารี

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ศุกร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

สุขศึกษา

แนะแนว

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

12.3013.30

13.3014.30

14.4015.40

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.3013.30

11.30-12.30

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ (ประถมศึกษำปีที่ ๔ – 6)
8.20-9.20

9.20-10.20

10.3011.30

จันทร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ดนตรี
นาฎศิลป์

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

อังคำร

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ศิลปะ

ภาษาอังกฤษ

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

การงานฯ และ
เทคโนโลยี

ชมรม
สาธารณ
ประโยขน์

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

แนะแนว

ลูกเสือ
เนตรนารี

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

พุธ

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

พฤหัสบดี

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ประวัติศาสตร์

คณิตศาสตร์

สุขศึกษา

วิทยาศาสตร์

ศุกร์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลำ
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๓. โรงเรียนภูมิสมิทธ์
ที่อยู่

๕๕๕ หมู่ ๖ ถนนหทัยราษฎร์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๐ ๓๒๒๒, ๐๘๔ ๖๕๑ ๕๑๑๑ www.phumsamit.com

ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย ประถมศึกษา
โรงเรียนภูมิสมิทธ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียน
ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนภูมิสมิทธ์ได้จัดการเรียนการสอน
แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสามัญ และหลักสูตร English Program ซึ่งทั้งสองหลักสูตรทางโรงเรียนจัด
ให้มีการสอนเสริมวิชาภาษาจีนกลางลงในหลักสูตรดังกล่าว และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง มีความพร้อมที่จะดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สำระกำรเรียนรู้

โครงสร้ำงหลักสูตร

โรงเรี ย นภู มิ ส มิ ท ธ์ จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และรายวิชาเพิ่มเติมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรียน มุ่งให้ ผู้ เรียนได้พั ฒ นาตนเองตามศักยภาพ พั ฒ นาอย่างรอบด้าน
เพื่ อ ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ งร่ างกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั งคม เสริ ม สร้า งให้ เป็ น ผู้ มี ศี ล ธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ
คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม
โดยให้ครูประจาชั้นให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์
โดยจัดให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน้นการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจ
ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ
16 การบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนเอกชน
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กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้ นักเรียนได้เลือกเรียน
เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล โดยการเปิดวิชาที่เน้นทั้งด้านความรู้และด้านทักษะด้านต่างๆ
และมุ่งเน้นทักษะชีวิต เพื่อให้ นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ เพื่ อเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนเป็น
รายบุคคล
กำรจัดเวลำเรียน
ระดับประถมศึกษากาหนดให้มีชั่วโมงเรียนปีละ 1,000 ชัว่ โมงเรียนต่อสัปดาห์ สัปดาห์ละ
25 ชั่วโมง และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5 ชั่วโมง ดังนี้
สาระวิชาการ (8 กลุ่มสาระ)
21 ชั่วโมง
รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน)
1
ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
ชั่วโมง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5
ชั่วโมง
โครงสร้ำงเวลำเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียน

เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับประถมศึกษำ
ป.3
ป.4

ป.1

ป.2

ป.5

ป.6

200
200
80
80

200
200
80
80

200
200
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
840
40

40
840
40

40
840
40

80
840
40

80
840
40

80
840
40

120
40
40
40

120
40
40
40

120
40
40
40

120
40
40
40

120
40
40
40

120
40
40
40

1000

1000

1000

1000

1000

1000
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วัน / เวลำ

8.30-9.30

9.30-10.30

10.3011.30

จันทร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

อังคำร

วิทยาศาสตร์

พุธ

11.30-12.30

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ (ประถมศึกษำปีที่ 1 – 3)
13.3014.30

14.3015.30

ประวัติศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

พลศึกษา

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ดนตรี

ชุมนุม

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาจีน

การงาน

ลูกเสือ
เนตรนารี

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ศุกร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

สุขศึกษา

แนะแนว

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

13.30-14.30

14.3015.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.3013.30

12.30-13.30

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ (ประถมศึกษำปีที่ ๔ – 6)
8.30-9.30

9.30-10.30

10.3011.30

11.3012.30

จันทร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

ประวัติศาสตร์

แนะแนว

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

อังคำร

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

ดนตรี

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษา

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

พุธ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

การงาน

การงาน
(คอมฯ)

ชุมนุม

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ลูกเสือ
เนตรนารี

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ศุกร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สุขศึกษา

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

18 การบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนเอกชน

วิทยาศาสตร์
ศิลปะ

ภาษาจีน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลำ
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๔. โรงเรียนอุดมศึกษำ
ที่อยู่

329 ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2934 8260 (3 สาย) , 0 2538 7438 (3 สาย) โทรสาร : 0 25382956,
0 2530 4676 E-Mail : info@udomsuksa.ac.th

ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย ประถมศึกษา
โครงสร้ำงเวลำเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
Conversation
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว/
Exploring
- กิจกรรมชมรม/กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์
- ลูกเสือ/เนตรนารี
รวมเวลำเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
และทักษะชีวิต
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
และทักษะอาชีพ
- กิจกรรมคุณธรรม
สร้างสรรค์
รวมเวลำเรียนและกิจกรรม
รวมชั่วโมงเรียนต่อปี

ป.1

จำนวนคำบเรียนต่อสัปดำห์ (คำบเรียนละ ๕๐ นำที)
ระดับประถมศึกษำ
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5

ป.6

5
4
2
2

5
4
2
2

5
4
2
2

4
4
3
2

4
4
3
2

4
4
3
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

2
22

2
22

2
22

2
22

2
22

2
22

3
1
1

3
1
1

3
1
1

3
1
1

3
1
1

3
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

35
1000

35
1000

35
1000

35
1000

35
1000

35
1000

บูรณาการ
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8.20-9.10

9.1010.00

10.1011.00

11.0011.50

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

อังคำร

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

พุธ

คณิตศาสตร์

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

12.3513.25

13.2514.15

14.2515.15

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ดนตรี

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

พลศึกษา

ศิลปะ

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

ลูกเสือ
เนตรนารี

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์

แนะแนว

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ภาษาไทย

ประวัติ
ศาสตร

สุขศึกษา

ชมรม

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

สังคมศึกษา
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Conver
sation

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลำ

11.50-12.35

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ
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๕. โรงเรียนเพลินพัฒนำ
ที่อยู่

33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103 www.plearnpattana.com

ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย มัธยมศึกษาตอนต้น
รูปแบบกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้โครงงาน PBL : Problem-Based Learning
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1. แจกคู่มือ PBL ให้นักเรียนทุกคน
ครูประจาชั้นรับคู่มือที่ห้องประสานงานชั้น 3
(ถ้าหายต้องซื้อใหม่และต้องเขียนงานอยู่ในสภาพปัจจุบัน)
ส่วนกาหนดการอย่าเพิ่งแจกนักเรียน
2. ปีการศึกษานี้จะบันทึกการทางานในคู่มือ PBL ซึ่งผู้ปกครองจะช่วยติดตามความก้าวหน้าด้วย
3. อธิบายเป้าหมาย PBL และกระบวนการทางาน
3.1. การหาผู้เชี่ยวชาญ
3.2. นาเสนอความก้าวหน้า
3.3. การเก็บคะแนน
4. ให้นักเรียนเตรียมเขียนแบบนาเสนอหัวข้อ
4.1. เทอมนี้เป็นหัวข้อแบบเปิด
5. การนาเสนอความก้าวหน้า
5.1. ทุกๆ 2 สัปดาห์ นักเรียนจะต้องนาเสนอความก้าวหน้าแบบเป็นทางการ
5.1.1. ให้ครูที่ปรึกษาและกลุ่มเพื่อนที่อยู่กับครูที่ปรึกษาเดียวกันได้ฟัง
5.1.2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการนาเสนอเป็นระยะๆ และ ฝึกดูเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ
5.2. ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ระบุสถานที่ที่รวมกลุ่มประจาแต่ละสัปดาห์
6. การนาเสนอในวันนิทรรศการ
6.1. นักเรียนที่สนใจจะนาเสนอในห้องประชุมใหญ่
6.1.1. เทอมนี้เปิดโอกาสแค่วันเดียว คือ วันพฤหัสที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.40 - 17.30 น.
6.1.2. เสนอชื่อก่อนมีสิทธิ์ก่อน
6.2. นักเรียนทุกคนต้องนาเสนอแบบบูธในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
7. ครูที่ปรึกษา
7.1. นักเรียนเลือกที่ปรึกษาจากคณะครูผู้สอนหน่วยวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
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โครงสร้ำงเวลำเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ศาสนา
ดนตรีวิจักษณ์
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ภาษาจีน
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- โครงงาน PBL
- Intensive
- Reading Time
- กิจกรรมชมรม
รวมเวลำกิจกรรม
รวมชั่วโมงเรียนต่อปี
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เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๒
มัธยมศึกษำปีที่ ๓
120
120
120
120

120
120
120
120

120
120
120
120

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

120
880

120
880

120
880

80
40
40
40
40
240

80
40
40
40
40
240

80
40
40
40
40
240

40
40
15 (บูรณาการ)
40
40
20
30
225
1120

40
40
15 (บูรณาการ)
40
40
20
30
225
1120

40
40
15 (บูรณาการ)
40
40
20
30
225
1120
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จันทร์

อังคำร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

8.10-9.00 9.00-9.50

10.0510.55

10.5511.45

12.4513.35

13.3514.25

แนะแนว

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์
พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สุขศึกษา

สังคมศึกษา

ดนตรี

วิทยาศาสตร์

Intensive

ภาษาไทย

ประวัติ
ศาสตร

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน

ศิลปะพื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลำ

11.55-12.45

ตำรำงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
14.4015.30

PBL

พลศึกษา

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

ลูกเสือ

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน

Intensive

ภาษาไทย

ชมรม
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๖. โรงเรียนสัตยำไส
ที่อยู่

๙๙ หมู่ ๒ ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖ ๗๙๐๐๔๑
โทรสาร ๐๓๖ ๗๙๐๐๕๐

ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
รูปแบบกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ปรัชญำโรงเรียน “ปลายทางของการศึกษา คืออุปนิสัยที่ดีงาม”
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เอกลักษณ์

สร้างคนดีเหนือสิ่งใด
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ปกครอง โดยยึดหลักคุณค่า
ความเป็นมนุษย์เพื่อให้มีอุปนิสัยที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีและยกระดับจิตใจให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์
๒. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสม สอดคล้องต่อการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางคุณธรรม วิชาการ การกีฬาและทักษะ
ต่าง ๆ ตามศักยภาพ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕. บริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิด
ความสมดุล สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียนสัตยำไส
เด็กดี
Duty -รู้หน้าที่
Discipline - มีวินัย
Discrimination -ใช้วิจารณญาณ
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โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับประถมศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
คุณค่าความเป็นมนุษย์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียน

เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับประถมศึกษำ
ป.3
ป.4

ป.1

ป.2

ป.5

ป.6

200
200
80
80

200
200
80
80

200
200
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
840

40
840

40
840

80
840

80
840

80
840

120
40
120
40
40
30
10

120
40
120
40
40
30
10

120
40
120
40
40
30
10

120
40
120
40
40
30
10

120
40
120
40
40
30
10

120
40
120
40
40
30
10

1120

1120

1120

1120

1120

1120
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โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมชั่วโมงเรียนต่อปี
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เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๒
มัธยมศึกษำปีที่ ๓
120
120
120
120

120
120
120
120

120
120
120
120

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

120
880
200

120
880
200

120
880
200

36
35
34
15
1200

36
35
34
15
1200

36
35
34
15
1200
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วัน / เวลำ

7.30-8.30 8.30-9.30

10.0011.00

11.0012.00

12.00-13.00

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ
13.0014.00

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

อังคำร

คุณค่าความ
เป็นมนุษย์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

พุธ

คุณค่าความ
เป็นมนุษย์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

พฤหัสบดี

คุณค่าความ
เป็นมนุษย์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ลูกเสือ/
ยุวกาชาด

ศุกร์

คุณค่าความ
เป็นมนุษย์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ดนตร /
ศิลปะ

จันทร์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คุณค่าความ
เป็นมนุษย์

พลศึกษา/
สุขศึกษา

14.0015.00

15.3016.30

กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งผลผลิต
บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ + หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยง
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหนึ่งห้อง
หนึ่งความด

แนะแนว

กิจกรรม
ลานศิลป์
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๗. โรงเรียนจิระศำสตร์วิทยำ
ที่อยู่ ๔๕ หมู่ ๑ ถนนชีกุน ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร ๐๓๕-๒๔๑๕๕๙, ๐๓๕-๒๔๑๘๓๓ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๑๑๐๖
E-mail : jirasart_70@hotmail.com
ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
รูปแบบกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โมเดลจิระศำสตร์ (JIRASART Teaching’s Model)
1. ควำมเป็นมำ

เนื่ องจากโรงเรี ยนจิร ะศาสตร์วิทยา มีป รัช ญาโรงเรียน ความว่า “ฉลาดและมีคุณ ธรรม”
กล่าวคือ นักเรียนทุกคนที่ได้รับการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเฉลียวฉลาด
และต้องมีคุณธรรมประจาใจ โดยเฉพาะความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เป็นต้น
การพัฒ นาผู้เรียนให้มีศักยภาพความพร้อมทั้งด้านความรู้คู่คุณธรรมอย่างสมดุลนั้น ผู้สอน
อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ หรือ กระบวนการ ตลอดจน “เทคนิควิธีการ” ต่างๆมากมายสอดแทรกบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้นคณะครูผู้สอนจึงได้ร่วมกันคิดและพัฒนาโมเดลการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ มเดลจิ ร ะศาสตร์ (JIRASART Teaching’s Model) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ต าม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น “คนดี มีปัญญา และมีความสุข”
เจตนารมณ์

ปรัชญา

การจัดการเรียนรู้

ตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียน

โดยใช้โมเดล

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

จิระศาสตร์วิทยา

จิระศาสตร์

2542แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
2 พ.ศ. 2545
เน้นให้ผู้เรียน
“เป็นคนดี มีปัญญา และ
มีความสุข”

JIRASART Teaching’s Model

เน้นให้ผู้เรียน

J (Joyful to Learning)
I (Integrating Knowledge)
R (Reflecting Observation)

“ฉลาด
และมีคุณธรรม”

A (Acting Experimentation)
S (Satisfaction)

A (Achievement)
แผนภาพ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาโรงเรี
ยน
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลจิระศาสตร์ (JIRASART Teaching’sRModel)
(Research &Development)
T(Teamwork)
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2. วัตถุประสงค์

ในปี พ.ศ. 2542 เป็นช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น สาคัญ ในช่วงนั้น คณะครูได้ร่วมกันระดมความคิดว่าจะทาอย่างไรจึงจะทาให้ นักเรียนของเรา
“เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข ” สนุกสนานกับการเรียนรู้ จึงเกิดแนวความคิดว่าโรงเรียนของเราน่าจะมี
“รูปแบบการสอนของตนเอง” ปรากฏว่าได้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ชื่อว่า “โมเดลจิระศาสตร์
JIRASART Teaching’s Model”

3. ขั้นตอนกำรทำงำนหรือกำรพัฒนำงำน
ในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลจิระศาสตร์นั้น คณะครูผู้สอนได้นา
พยั ญ ชนะต้ น ของค าว่ า JIRASART มาก าหนดเป็ น แนวทางในการจั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ดังต่อไปนี้ คือ J มาจากคาว่า Joyful to Learning หมายถึง การทาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข I มาจาก
คาว่า Integrating Knowledge หมายถึ งการบู รณาการความรู้ R มาจากค าว่า Reflecting Observation
หมายถึง การสะท้อนความรู้สึกนึกคิด A มาจาก คาว่า Acting experimentation หมายถึง การลงมือปฏิบัติ/
ทดลอง S มาจากค าว่ า Satisfaction หมายถึ ง การสร้ า งความภาคภู มิ ใ จในผลงาน A มาจากค าว่ า
Achievement หมายถึงการดาเนินงานสู่ความสาเร็ จ R มาจากคาว่า Research & Development หมายถึง
การวิจัยและพัฒนา T มาจากคาว่า Teamwork หมายถึง การทางานเป็นทีม

Teamwor
k
Research
&Developme

Joyful to
learning

JIRASART
Teaching’s
Model

nt

Achievement

Integratin
g
Knowledg
e

Reflecting
Observatio
n

Acting
Experimentation
Satisfaction

แผนภาพ 2 แสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลจิระศาสตร์ (JIRASART Teaching’s Model)
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4. วิธีกำรนำสู่กำรปฏิบัติ
หลังจากนั้น ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลจิระศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุ ข (Joyful to learning) โดยการใช้เกม เพลง หรือกิจกรรมประกอบบทเรียนทาให้ นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น สนใจในการเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ขั้นการบูรณาการความรู้
(Integrating Knowledge) โดยการทบทวนความรู้เดิมและเสริมความรู้ใหม่ให้แก่นักเรียน 3) ขั้นการสะท้อน
ความรู้และความคิด (Reflecting Observation) โดยการพูดหรือเขียนซึ่งสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 4) ขั้นการลงมือปฏิบัติ/ทดลอง (Acting Experimentation) โดยการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติ/ทดลองของนักเรียนทั้งในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 5) ขั้นการสร้างความภาคภูมิใจใน
ผลงาน (Satisfaction) โดยให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมผลงานซึ่งกันและกัน 6) ขั้นการ
ดาเนินงานสู่ความสาเร็จ (Achievement) โดยให้นักเรียนได้ขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้นาไปสู่เป้าหมาย
ความสาเร็จที่วางไว้ 7) ขั้นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยการทบทวนผลงาน ผลการศึกษา
ค้น คว้าว่ามีปั ญ หาข้อควรแก้ไขอะไรบ้างและหาแนวทางปรับปรุงพัฒ นาให้ ดีขึ้น 8) ขั้นการทางานเป็นที ม
(Teamwork) โดยการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการเรียนและการทางานร่วมกัน
5. การประเมินผล
จากการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลจิระศาสตร์ พบว่าครูผู้สอน
ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกิดความกระตือรือร้นในการทา
กิจกรรม กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู้จักยอมรับชื่นชมผลงานของ
เพื่ อ นๆ รู้ จั ก ปรั บ ปรุ งแก้ ไขพั ฒ นางานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และสามารถท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
แนวนโยบายของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาที่ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
6. กำรขยำยผล

ทุกๆภาคเรียน ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมการแสดงศักยภาพของครูและนักเรียน (Teachers
& Students Show) เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จัดเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นและในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้ง มีการ
นาเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลจิระศาสตร์ ทั้งยังได้ขยายผลบทเรียนไปยังโรงเรียนเครือข่ายที่
มาศึกษา-ดูงาน และโรงเรียนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้
นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ขยายผลบทเรียนในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ในการประชุมครู
แต่ละสายชั้น เช่น สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประชุมทุกวันจันทร์ เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม
อาคารอานวยการโดยมีหัวหน้าสายชั้นเป็นผู้ดาเนินรายการ คณะครูทุกคนในสายชั้นร่วมกันระดมความคิดและ
เสนอแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) พร้อมทั้งมีการจดบันทึกสรุปสาระสาคัญเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
7. กำรทำให้เป็นแบบปฏิบัติในกำรทำงำน
เนื่องจากโรงเรียนได้นาแนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน ดังนั้น จึงได้พยายามสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เป็นการกระตุ้นเตือนทั้งระบบ
ที่จะทาอย่างไรให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใฝ่
พัฒนา มองหาโอกาสในการที่จะพัฒนาตนเองปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลาโดยจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มสัมพันธ์
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เอื้ออาทร STAR (Small Team Activity Relationship) ร่วมกันคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสาเร็จ เป็นแนวทางหนึ่งที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจา เพื่อเป็นการ
สกัดความรู้จากการปฏิบัติให้เป็นความรู้ที่แจ้งชัด นาเสนอเป็นบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจิระศาสตร์สัมพันธ์
ซึ่งออกเป็นประจาทุกภาคเรียน ทั้งยังได้จัดพิมพ์เป็นเอกสาร คู่มือ เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึ กษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องใช้ศึกษาอ้างอิงด้วย
การเสริมแรง เป็นการส่งเสริมผู้ที่ทางานประสบผลสาเร็จด้วยการให้รางวัล ให้การยอมรับ
และชื่นชมยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนพยายามส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางานร่วมกันเป็นทีม
ดังนั้น การพิจารณาความดีความชอบ เช่น การให้รางวัลในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ มักจะให้ไปเป็นทีม
ดังนั้ นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลจิระศาสตร์จึงสามารถทาให้ เป็นแบบปฏิบัติในการ
ทางานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสาเร็จ และ
การเสริมแรงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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โครงสร้ำงเวลำเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
- การเขยนเบื้องต้น
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร
- ภาษาไทยเสริม
- คณิตศาสตร์เสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
- กิจกรรมเพื่อสังคม
รวมชั่วโมงเรียนต่อปี

ป.1

ป.2

เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับประถมศึกษำ
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

200
200
80
80

200
200
80
80

200
200
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

120
120
120
120

120
120
120
120

120
120
120
120

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
840

40
840

40
840

80
840

80
840

80
840

120
880

120
880

120
880

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๓๐

๔๐
๔๐
๓๐

๔๐
๔๐
๓๐

๔๐
๔๐
๓๐

๔๐
๔๐
๓๐

๔๐
๔๐
๓๐

๔๐
๔๐
๓๐

๔๐
๔๐
๓๐

๔๐
๔๐
๓๐

๑๐
1000

๑๐
1000

๑๐
1000

๑๐
1000

๑๐
1000

๑๐
1000

๑๐
1200

๑๐
1200

๑๐
1200
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8.35-9.35

9.3510.25

10.3511.00

11.1512.05

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ดนตรี /
นาฏศิลป์

อังคำร

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

พุธ

คณิตศาสตร์

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

ศุกร์

คณิตศาสตร์

จันทร์

12.5013.45

13.4514.30

14.3015.25

พลศึกษา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ชมรม

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ลูกเสือ
เนตรนารี

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ทัศนศิลป์

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ประวัติ
ศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม
การงาน
เพื่อการ
พื้นฐานอาชพ ลดเวลาเรียนฯ
สื่อสาร

สังคมศึกษา

การงาน
พื้นฐานอาชพ

ภาษาไทย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลำ

12.05-12.50

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ

แนะแนว

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ
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๘. โรงเรียนมัธยมวัดไทรรำษฎร์อุปถัมภ์
ที่อยู่

๑๕ ถนนโชคชัย อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๒ ๓๕๕๒๕๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๕๕๒๕๔ (ต่อ ๑๘)

ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
สำระกำรเรียนรู้

โครงสร้ำงหลักสูตร

กาหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
โรงเรี ย นจั ดกิจ กรรมให้ ผู้ เรียนได้พั ฒ นาความสามารถของตนเองตามศั กยภาพ เน้ น การ
ทางานร่วมกันและฝึกปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และปลูกฝัง
ด้านจิตสานึกและความเป็นไทย
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
โรงเรียนจัดเป็นกิจกรรมเลือกเรียนตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยเน้นการสร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม และสร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพ และ
ทักษะชีวิต

กำรจัดเวลำเรียน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ กาหนดให้มีชั่วโมงเรียนปีละ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ
๒๕ ชั่วโมง และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๕ ชั่วโมงดังนี้
สาระวิชาการ (๘ กลุ่มสาระ)
๒๒ ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓
ชั่วโมง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๕
ชั่วโมง
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ กาหนดให้มีชั่วโมงเรียนปีละ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ
๓๐ ชั่วโมง และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๕ ชั่วโมง ดังนี้
สาระวิชาการ (๘ กลุ่มสาระ)
๒๗ ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓
ชั่วโมง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๕
ชั่วโมง
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โครงสร้ำงเวลำเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
- หน้าท่พลเมือง
- เลือกศิลปะ
- เลือกการงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมชั่วโมงเรียนต่อปี

ป.1

ป.2

เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับประถมศึกษำ
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

200
200
80
80

200
200
80
80

200
200
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

120
120
120
120

120
120
120
120

120
120
120
120

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
840

40
840

40
840

80
840

80
840

80
840

120
880

120
880

120
880

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
8๐
8๐

๔๐
8๐
8๐

๔๐
8๐
8๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1200

1200

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ม.1
ม.2
ม.3
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วัน / เวลำ

8.30-9.30

9.30-10.30

10.3011.30

จันทร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

อังคำร

คณิตศาสตร์

พุธ

11.30-12.30

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ
13.3014.30

14.3015.30

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

แนะแนว

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ประวัติศาสตร์

กิจกรรมเพื่อ
สังคม

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

พลศึกษา

ลูกเสือ
เนตรนารี

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

หน้าท่พลเมือง

ศิลปะ

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ศุกร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

การงานพื้นฐาน
อาชพ

ศิลปะ

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.3013.30

8.15-9.15

9.1510.15

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

อังคำร

ภาษาไทย

ประวัติ
ศาสตร

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

พุธ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

พฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษา

หน้าท่
พลเมือง

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

การงาน
พื้นฐาน
อาชพ

ภาษาอังกฤษ

จันทร์

ศุกร์

สังคมศึกษา

10.1511.15

11.1512.15

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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13.1514.15

14.1515.15

เลือกศิลปะ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลำ

12,15-13.15

ตำรำงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
15.1516.15

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

ศิลปะ

แนะแนว

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

คอมพิวเตอร์

ลูกเสือ
เนตรนารี

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

พลศึกษา

กิจกรรมเพื่อ
สังคม

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ

เลือกการงาน

กิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ
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๙. โรงเรียนปรียำโชติ
ที่อยู่

78 ตาบลตาคลี อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โทร 0-5626-1046, 0-5631-5101 โทรสาร 0-5631-5100
e-mail : preeyachot_school@hotmail.co.th website : www.preeyachot.ac.th

ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
รูปแบบกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ
(๑) เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
(๒) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (ม.๔๕ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
(๓) เพื่อให้บริการด้านวิชาการ ด้านการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย แก่ผู้ ยากไร้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลาบาก และบริการอื่นๆ แก่ชุมชน (ตาม ม.๔๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย)
(๔) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุด ให้สอดคล้องกับหลักสูตร แนะแนว
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.๒๕๕๔)
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
(๕) เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่ งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับวัย
(๖) เพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพ ความสามารถพิ เศษ ความสนใจเฉพาะเรื่อ งของนั ก เรียนเป็ น
รายบุคคล ให้สามารถเป็นเยาวชนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน สร้ างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง
และครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และสามารถยึดเป็นอาชีพได้
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โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับประถมศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
- หน้าท่พลเมือง
- ภาษาอังกฤษกับ
ชีวิตประจาวัน
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียน

เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับประถมศึกษำ
ป.3
ป.4

ป.1

ป.2

ป.5

ป.6

200
200
80
80

200
200
80
80

200
200
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
840

40
840

40
840

80
840

80
840

80
840

40
40

40
40

40
40

40
-

40
-

40
-

120
30
40
40
10

120
30
40
40
10

120
30
40
40
10

40
120
30
40
40
10

40
120
30
40
40
10

40
120
30
40
40
10

1040

1040

1040

1040

1040

1040
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โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
- หน้าท่พลเมือง
- คอมพิวเตอร์
- ประดิษฐ์
- งานเกษตร
- โครงงานวิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขิยน)
- คณิตศาสตร์
- กิฬา (ปิงปอง ตระกร้อ แบดมินตัน กริฑา)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์
รวมชั่วโมงเรียนต่อปี

เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๒
มัธยมศึกษำปีที่ ๓
120
120
120
120

120
120
120
120

120
120
120
120

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

120
880
200

120
880
200

120
880
200

40
40
40
40
40
120
30
40
40
10
1200

40
40
40
40
40
120
30
40
40
10
1200

40
40
40
40
40
120
30
40
40
10
1200
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จันทร์

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

10.3511.35

11.35-12.35

9.35-10.35

ว่ายน้า (ญ)
คอม (ช)

บูรณาการ/โครงงาน
กิจกรรมยามเช้า และ กิจกรรมรักการอ่าน

อังคำร

8.35-9.35

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลำ

8.00-8.35

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ
12.3513.35

13.3514.35

14.35-15.35

ว่ายน้า (ช)
คอม (ญ)

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

บูรณาการ/โครงงาน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
(เสริม)

ภาษาอังกฤษ

บูรณาการ/โครงงาน
ภาษาไทย

บูรณาการ/โครงงาน

สวดมนต์
ลูกเสือ
เนตรนาริ

อังคำร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

กิจกรรมยามเช้า และ กิจกรรมรักการอ่าน

จันทร์

9.35-10.35

10.3511.35

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

บูรณาการ/โครงงาน
คอมพิวเตอร์

พัฒนาศักยภาพ

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ลูกเสือ
เนตรนาริ

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์
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11.35-12.35

8.35-9.35

12.3513.35

13.3514.35

14.35-15.35

บูรณาการ/โครงงาน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลำ

8.00-8.35

ตำรำงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

สังคมศึกษา

ดนตริ

ภาษาอังกฤษ

บูรณาการ/โครงงาน
บูรณาการ/โครงงาน
พลศึกษา

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์
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๑๐. โรงเรียนบ้ำนคุณแม่
ที่อยู่

184 ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ 9 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ระดับชั้นที่ดำเนินกำรตำมนโยบำย ประถมศึกษา
รูปแบบกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
กรอบควำมคิด (Concept)
บ้านแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยรอยยิ้มและจินตนาการ ผสานความเอื้ออาทรต่อสมอง
(Brain-Friendly School) มุ่งเน้นเป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้ านคุณแม่จะได้รับการพั ฒ นาสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Science)
ภายใต้นวตกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Base Learning) ที่จะทาให้นักเรียนเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา
แบบองค์รวม ด้วยบริบทของความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มุ่งสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรแบบองค์รวม
Model for Holistic Education of Baankunmae Brain-Friendly School

วิถีชีวิต
Life Way

วิถีเรียนรู้
Learning Way

หลักสัปปุริสธรรม 7
Buddhist Supphurisaham 7

การอยู่ร่วมกัน (Social intelligence)
คุณธรรม จริยธรรม (Moral intelligence)
ความเป็นพลเมืองที่ดี (Citizen intelligence)
ความสุข (Happiness)

การเรียนรู้แบบโครงการ
(Project Base Learning
or
Problem Base Learning)
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry Science)

การเรียนรู้แบบเปิด
(Open Approach
and
Lesson Study)

สู่ควำมเป็นนักคิด ด้วยวิทยำศำสตร์แห่งควำมสุข
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กรอบกำรเรียนรู้บูรณำกำรแบบองค์รวม (Holistic Education) ตำมโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านคุณแม่ กาหนดเป็น 4 ก้าวย่าง ก้าวย่างละ 10 สัปดาห์
โดยการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน ครูและผู้บริหาร โดยมีกรอบการเรียนรู้ในแต่ละก้าวย่างดังนี้
ก้ำวย่ำงที่ 1 เรำพอเพียง พอประมำณ ผ่ำนตัวเรำ ก้ำวสู่อำเซียน
ในก้าวย่างนี้ นักเรียนจะเรียนรู้เรื่องราวของตนเอง ทั้งตัวตน ครอบครัว ชุมชน สังคมของ
ความเป็ น ไทย วั ฒ นธรรมไทย เพื่ อ น าสู่ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และเข้ า ใจในความต่ า งของวั ฒ นธรรม
โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ในอาเซียน เป้าหมายปลายทางคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ก้ำวย่ำงที่ 2 วำรีสิ้น คิดไตร่ตรอง ครองเหตุผล
ก้าวย่างนี้ สาระของการเรียนรู้ตรงกับสาระสาคัญของศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านคุณแม่ใช้น้า
เป็นสื่อเพื่อการก้าวถึงการเรียนรู้สภาวะโลกร้อนด้วยรู้เหตุ ปัจจัย และแก้ไข รักษาอย่างมีเหตุ มีผล
ก้ำวย่ำงที่ 3 ภูมิคุ้มกัน พ่อสอนไว้ภำยในตน ชนสู่ชน เป็นคนคม ด้วยคมเคียว
ด้ว ยวิถีชี วิตของคนไทย ที่ มีข้ าวเป็ นอาหารหลั ก ห่ วงที่ 3 ของหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง จึงถูกนามาร้อยเรียงสู่การเรียนรู้ ด้วยภูมิปัญญาที่ซ่อนเร้นในวิถีของชาวนา เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันคน
หรือนักเรียนให้เป็นคนที่ที่สมบูรณ์ มีความคมชัดเจนดั่งคมเคียว
ก้ำวย่ำงที่ 4 เท่ำทันเทคโนโลยีด้วยวิถีพอเพียง
3 ก้าวย่ างในแต่ล ะปี การศึก ษา นัก เรียนบ้ านคุณ แม่ ได้ รับ การบ่ มเพาะด้ว ยวิถี แห่ งหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข หากแต่เราตระหนักเสมอว่าศตวรรษที่ 21 คือห้วงเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ หากพิจารณาจากช่วงเวลาที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทาให้เกิดสิ่งใหม่
ทีแ่ ตกต่างจากเดิมมากมายและเด่นชัด การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน จึงมิใช่หยุดอยู่เพียงความต้องการของเรา
วันนี้ หากแต่เราต้องเตรียมพร้อมที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย
ด้วยภูมิคุ้มกันของความพอเพียง ที่จะเป็นเกราะป้องกันให้นักเรียนดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าทัน
จากรูป แบบและกรอบการเรียนรู้จะเห็นได้ว่า โรงเรียนบ้านคุณ แม่ได้น้อมนาหลักปรัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น หลั กคิ ดในการจัด การเรียนรู้เพื่ อ ให้ นั ก เรียน ครูแ ละบุ ค ลากรที่ เกี่ยวข้ องทุ กคน
ตระหนักในความเป็นคนไทย ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นปราชญ์ของแผ่นดิน ในขณะเดียวกัน
การใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้บูรณาการแบบโครงงาน (Project Based
Learning หรือ Problem Based Learning) และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Science) เป็น
กระบวนการที่ตอบโจทย์ที่จะทาให้นักเรียนเกิดทักษะในการดารงอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูก็มิใช่เป็นเพียงผู้บอก
หรือผู้สอน แต่ครูทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (coach) คอยกระตุ้นให้นักเรียนก้าวสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งนี้
เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่เป็นเพียงองค์ความรู้หากแต่ครอบคลุมถึงทักษะ กระบวนการและเจตคติในการ
เรียนรู้อีกด้วย นอกจากนั้นนักเรียนยังได้นาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่าด้วย “หลักสัปปุริสธรรม 7” ธรรมะ
ของนักปราชญ์ เป็นหลักในการกากับการดาเนินชีวิตสู่เป้าหมายอีกด้วยการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคุณแม่
จึงเป็นการศึกษาที่นาพาเด็กและเยาวชนในวันนี้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีความหมายและท้าทายยิ่ง ภายใต้
บริบทของความเป็นไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
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โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับประถมศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
- English is Fun
(Math, Science)
- บูรณาการ
- Free Time
- STEM Education
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียน

เวลำเรียน (จำนวนชั่วโมงต่อปี)
ระดับประถมศึกษำ
ป.3
ป.4

ป.1

ป.2

ป.5

ป.6

200
200
80
80

200
200
80
80

200
200
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

160
160
80
80

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
40

40
80
80
80

40
80
80
80

40
80
80
80

40
840

40
840

40
840

80
840

80
840

80
840

200

200

200

320

320

320

80

80

80

80

80

80

80
40
120
40
40
40

80
40
120
40
40
40

80
40
120
40
40
40

80
80
80
120
40
40
40

80
80
80
120
40
40
40

80
80
80
120
40
40
40

1160

1160

1160

1280

1280

1280
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อังคำร

Science

Math
Math

ภาษา
เพื่อชีวิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อชีวีมีสุข

พฤหัสบดี

ภาษา
เพื่อชีวิต

ประวัติศาสตร์

คณิตศาสตร์

ศุกร์

ภาษา
เพื่อชีวิต

คณิตศาสตร์

English
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12.30-13.00

คณิตศาสตร์

11.30-12.30

10.4011.30

ภาษาเพือ่ ชีวิต
Body Brain in Mind

พุธ

9.5010.40

13.0013.50

13.5014.40

14.4015.30

บูรณาการแบบองค์รวม
(Constructivism)

การสงบ

จันทร์

9.009.50

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลำ

8.30-9.00

ตำรำงเรียนระดับประถมศึกษำ
15.3016.30

ชุมนุม

English

พลศึกษา

เพลินศิลป์

ลูกเสือ
เนตรนารี

English

Science

โยคะ
เพื่อสุขภาพ

ภาษา
พาเพลิน

English

บูรณาการแบบองค์รวม
(Constructivism)

Cooking
ดนตรี
ในสวน

English
for Fun

Science
Show

STEM Ed.

ไหว้พระ
สวดมนต์
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ตอนที่ ๒
ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิม่ เวลำรู้”
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่โรงเรียนสามารถจัดได้อย่าง
หลากหลาย เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม และกระตุ้นให้
นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๘)
หมวดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตำมหลักสูตร)
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
หมวดที่ ๒ สร้ำงเสริมสมรรถนะและกำรเรียนรู้
๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth
Mindset)
๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
๘. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมวดที่ ๓ สร้ำงเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยม
๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและการให้บริการ
ด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม
๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทางาน
กตัญญู)
๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ
หมวดที่ ๔ สร้ำงเสริมทักษะกำรทำงำน กำรดำรงชีพ และทักษะชีวิต
๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
๑๔. ฝึกการทางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทาง
การเงิน
๑๕. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต
๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย
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ตัวอย่ำงกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
หมวดที่ 2 ส่งเสริมสมรรถนะและกำรเรียนรู้ (Head)
ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

Wonderful Land “ดินแดนมหัศจรรย์”
20 ชั่วโมง

๑) เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้ ในการศึกษาเรื่องทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษ
2) เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล และมีกระบวนการคิดทางภาษาที่เป็นขั้นตอน
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2
สารวจตัวเอง / ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3
ปฐมนิเทศภายในกิจกรรม Wonderful Land
“ดินแดนมหัศจรรย์”
สัปดาห์ที่ 4
เรียนรู้คาสั่งพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในการปฏิบัติกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 5- 7
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการ์ตูนเรื่อง “สโนว์ไวท์”
สัปดาห์ที่ 8 - 10
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการ์ตูน “Peterpan”
สัปดาห์ที่ 11 - 13
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการ์ตูน “Harry Potter”
สัปดาห์ที่ 14 - 16
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการ์ตูน “Aladin”
สัปดาห์ที่ 17 - 19
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการ์ตูน “The Little Mermaid”
สัปดาห์ที่ 20
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด E-Library
- ห้อง Audio Visual Room
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยนักเรียนครู ผู้ปกครอง
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

นักวิทย์รุ่นจิ๋ว
20 ชั่วโมง

1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบตลอดจน
การแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนคิดอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ที่มาสอดคล้องกับ
สมมุติฐาน
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กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2
สารวจตัวเอง / ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3
ปฐมนิเทศภายในกิจกรรม “นักวิทย์รุ่นจิ๋ว”
สัปดาห์ที่ 4
มหัศจรรย์ “จุลินทรีย์”
สัปดาห์ที่ 5 - 6
ทาน้าหมักชีวภาพ EM
สัปดาห์ที่ 7 - 9
ปลูกผัก Hydroponics
สัปดาห์ที่ 10 - 12
ทา Alcohol Gel
สัปดาห์ที่ 13 – 14
ทาน้ายาล้างจาน
สัปดาห์ที่15 - 16
ทาน้ายาเช็คกระจก
สัปดาห์ที่ 17
วางแผนการตลาดและการขาย
สัปดาห์ที่ 18
ทาการตลาด ออกร้านงานเปิดบ้านภูมิสมิทธ์
สัปดาห์ที่ 19
คิดกาไร – ขาดทุน
สัปดาห์ที่ 20
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- วิทยากรบรรยาย (ผู้ปกครอง)
- ห้องสมุด E-Library
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยนักเรียนครู ผู้ปกครอง
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

English is Fun
20 ชั่วโมง

๑) เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ
๒) เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้ ในการศึกษาเรื่องทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษ
3) เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล และมีกระบวนการคิดทางภาษาที่เป็นขั้นตอน
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2 สารวจตัวเอง / ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3 ปฐมนิเทศภายในกิจกรรม“English is Fun”
สัปดาห์ที่ 4 Greeting
สัปดาห์ที่ 5 Introduction Yourself
สัปดาห์ที่ 6 Asking about object in classroom
สัปดาห์ที่ 7 Classroom Command
สัปดาห์ที่ 8 Introducing Friends
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สัปดาห์ที่ 9 - 10
สัปดาห์ที่ 11 - 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14 - 15
สัปดาห์ที่ 16
สัปดาห์ที่ 17
สัปดาห์ที่ 18

Describing Objects
Asking about objects
Introducing Family Members
Asking about People
Identifying People
Using command Words
แสดงความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนงาน
เปิดบ้านภูมิสมิทธ์
กิจกรรมสร้างสรรค์
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 19
สัปดาห์ที่ 20
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด E-Library
- ห้อง Audio Visual Room
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยนักเรียนครู ผู้ปกครอง

(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
20 ชั่วโมง

๑) เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ
๒) เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้ ในการศึกษาเรื่องทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษ
3) เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล และมีกระบวนการคิดทางภาษาที่เป็นขั้นตอน
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2 สารวจตัวเอง / ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3 ปฐมนิเทศภายในกิจกรรม“ฟุต ฟิต ฟอ ไฟฟุต ฟิต ฟอ ไฟ”
สัปดาห์ที่ 4 Birthday Greeting
สัปดาห์ที่ 5 Asking and Telling Age
สัปดาห์ที่ 6 Asking about Activities on Birthday
สัปดาห์ที่ 7 Asking about Ability of Gifts and Toys
สัปดาห์ที่ 8 Asking and Describing About weather
สัปดาห์ที่ 9 Asking Direction and Location
สัปดาห์ที่ 10 Asking about Ability
สัปดาห์ที่ 11 Expressing Feeling such as Hungry and Thirst
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สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16
สัปดาห์ที่ 17
สัปดาห์ที่ 18

Asking and Expressing someone wants
Logical Sequencing Responding Words or Sentences
Asking and Telling about favorite color
Asking and Telling about favoriteAnimals
Asking about Ability of Animals
Ask and Answer
แสดงความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนงานเปิดบ้าน
ภูมิสมิทธ์
กิจกรรมสร้างสรรค์
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 19
สัปดาห์ที่ 20
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด E-Library
- ห้อง Audio Visual Room
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยนักเรียนครู ผู้ปกครอง

(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
36 ชั่วโมง/จานวน 18 สัปดาห์
1) เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของศาสตร์ต่างๆ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
2) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการนาหลักคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในชีวิตจริงได้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนา

- การสวดมนต์
- กิจกรรมนันทนาการ
- นาสู่บทเรียน (หัวข้อการเรียนรู้จะเปลี่ยนทุกสัปดาห์)
ขั้นกิจกรรม
- นักเรียนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆ
ขั้นสรุป
- นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากบทเรียน
- นักเรียนสรุปคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ครูสรุปความรู้คุณธรรมเพิ่มเติมและเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ครูและนักเรียนเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ข้าว (แช่ทิ้งไว้ 1 คืน)
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สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้
1) ครู/วิทยากร
2) ฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ/บริเวณพื้นที่ของโรงเรียน
3) สื่อต่างๆ เช่น เอกสาร อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
กำรวัดและประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
2) ประเมินผลจากการนาเสนอ
3) การประเมินด้านสาระการเรียนรู้ (รายกลุ่ม)
4) ระบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ (รายบุคคล)
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

สนุกกับภาษาจีน
4 ชม.

1) เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาจีนในการสื่อสาร
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของคาศัพท์ได้
3) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารง่ายๆ ได้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
นักเรียนเรียนรู้คาศัพท์ภาษาจีนที่บูรณาการจากคาศัพท์ในโครงงานที่ทา
ดูตัวอย่างการสนทนาสั้นๆ จากคลิปวีดีทัศน์
ชั่วโมงที่ 2-3 นักเรียนแบ่งกลุ่มนาคาศัพท์ที่ได้มาแต่งเป็นบทสนทนาสั้นๆ แล้วฝึกบทบาท
สมมุติ
ชั่วโมงที่ 4
นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอื่นๆ
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1) บัตรคาศัพท์ที่สอดคล้องกับโครงงาน
2) คลิปวีดีทัศน์การสนทนาในโอกาสต่างๆ
กำรวัดและประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่อง
- ขณะปฏิบัติกิจกรรม
- ผลงานความสาเร็จของกิจกรรม
2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
3) แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชื่อกิจกรรม
ประดิษฐ์แนววิทย์
เงื่อนไข
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
จำนวนชั่วโมงที่สอน 18 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง / สัปดาห์)
คำอธิบำย
ในบทเรียนนี้เป็นการศึกษาวิธีการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์จากวัสดุรอบตัว ที่สามารถ
หาได้ง่าย มาประดิษฐ์ของเล่นที่สามารถนามาใช้แข่งขันกัน หรือนาไปประดิษฐ์เล่นที่บ้านได้ง่าย โดยนักเรียน
จะได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ในการประดิษฐ์ของเล่นชนิดนั้นๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกทักษะด้านงานประดิษฐ์ และฝึกความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 นักเรียนเลือกวิชาเรียน
สัปดาห์ที่ 2 แนะนารายวิชา
สัปดาห์ที่ 3 ลูกดอกจากหลอด
สัปดาห์ที่ 4 รถจากกระดาษ
สัปดาห์ที่ 5 รถจากกระดาษ (ต่อ)
สัปดาห์ที่ 6 เครื่องร่อน
สัปดาห์ที่ 7 นกหวีด
สัปดาห์ที่ 8 แข่งขันเป่าลูกดอก
สัปดาห์ที่ 9 ประเมินและสรุปผล ภาคต้น ครั้งที่ 1
สัปดาห์ที่ 10 กระดาษตีลังกา
สัปดาห์ที่ 11 เรือดาน้า
สัปดาห์ที่ 12 เครื่องยิงสิ่งกีดขวาง
สัปดาห์ที่ 13 เครื่องยิงสิ่งกีดขวาง (ต่อ)
สัปดาห์ที่ 14 วาดภาพบนน้า
สัปดาห์ที่ 15 เครื่องพ่นสี
สัปดาห์ที่ 16 เป่าอย่างไรก็ไม่หลุด
สัปดาห์ที่ 17 จรวดหลอดดูด
สัปดาห์ที่ 18 ประเมินและสรุปผล ภาคต้น ครั้งที่ 2
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- ให้ความรู้และวิธีการเกี่ยวกับการประดิษฐ์
- แบ่งกลุ่มและให้ปฏิบัติจริง
- สรุปความรู้และสิ่งที่ได้จากการทากิจกรรม
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- การวัดและประเมินผล
- การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
- ชิ้นงาน
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร)
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ชื่อกิจกรรม
คำอธิบำย

Free Time

Free Time เป็นการใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างอิสระ เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์งาน
ด้วยตนเอง อาจจัดทาเป็นโครงงานหรือสร้างผลงานได้ตามความต้องการของตนเอง เวลาที่อิสระนี้สามารถ
ดาเนินการทางานได้โดยกาหนดแผนการทางานด้วยตนเอง
เวลำที่ใช้
15 ชม. (50 นาที/สัปดาห์)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อฝึกความสามารถในการพัฒนากระบวนการคิดที่เปิดกว้างหลากหลายตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
2) เพื่อฝึกฝนการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคล
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
เตรียมพร้อมก้าวเดิน
สัปดาห์ที่ 2
เลือกสรรปันเรื่องราว
สัปดาห์ที่ 3
Driving Question
สัปดาห์ที่ 4-9
นักวิจัยน้อย
สัปดาห์ที่ 10
บอกกล่าวเล่าเรื่อง 1
สัปดาห์ที่ 11-13
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
สัปดาห์ที่ 14
บอกกล่าวเล่าเรื่อง 2
สัปดาห์ที่ 15-17
สรุปและจัดทาสารนิทัศน์
สัปดาห์ที่ 18
Free Time Market
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- สืบค้น สารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เน็ต
- แหล่งเรียนรู้จริง
- ผู้รู้
กำรวัดและประเมินผล
ประเมินผลตามสภาพจริง
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนบ้านคุณแม่ จังหวัดเชียงใหม่)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

กังฟูน่ารู้สู่วัฒนธรรมจีน
12 ชม.
1) เพื่อให้นักเรียนได้สื่อสารและมีทักษะท่าทางภาษาจีน
2) เพื่อให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมจีน
3) เพื่อให้นักเรียนถ่ายทอดทักษะทางภาษา และท่ามวยกังฟูกับผู้อื่นได้
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กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. นักเรียนแนะนาตัวและบอกความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
2. วิทยากรชี้แจงและบรรยายเกี่ยวกับท่ามวยกังฟู ประโยชน์ของมวยกังฟู
ชั่วโมงที่ 2
1. วิทยากรสอนท่ามวยกังฟู 3 ท่าอย่างต่อเนื่อง
2. วิทยากรสอนท่ามวยโดยใช้เพลงประกอบจังหวะเพิ่มความสนุกสนาน
ชั่วโมงที่ 3-11
1. นักเรียนรามวยกังฟูประกอบจังหวะอย่างพร้อมเพรียงกันและถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องได้
อย่างต่อเนื่อง
ชั่วโมงที่ 12
1. นักเรียนรามวยกังฟูตามจังหวะเพลง และมีความสนุกสนาน
กำรวัดและประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมและความสาเร็จ
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนประสาทวุฒิ กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

คาตรงข้าม
16 ชม.

1) เพื่อให้นักเรียนรู้จักคาศัพท์ต่างๆ
2) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องคาตรงข้าม
3) เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนภาษาไทย
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศวิชา
สัปดาห์ที่ 2
ลงทะเบียน/แบ่งกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 3
อธิบายการทากิจกรรมในแต่ละกิจกรรมพร้อมยกตัวอย่าง
สัปดาห์ที่ 4-5
กิจกรรมที่ 1 การหาคาตรงข้ามพร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
สัปดาห์ที่ 6-8
กิจกรรมที่ 2 นาคาตรงข้ามมาหาคาคล้องจอง
สัปดาห์ที่ 9
สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 10-12
กิจกรรมที่ 3 จัดทาแผนที่ความคิด ต้นไม้ความรู้
สัปดาห์ที่ 13-14
กิจกรรมที่ 4 คาตรงข้ามกับการแต่งประโยค
สัปดาห์ที่ 15
สรุป
สัปดาห์ที่ 16
นาเสนอผลงาน
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- หนังสือเรียน
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กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

Candy Land
18 สัปดาห์

1) เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนและออกแบบสร้างเมืองในฝันโดยทาจากวัสดุที่เหลือใช้
2) เพื่อนาวัสดุที่ใช้แล้วมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
3) เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่นและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
4) เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
คัดลอกหัวข้อที่สนใจ
สัปดาห์ที่ 2
ประชุมวางแผนขึ้นภายในการทางาน
สัปดาห์ที่ 3
แบ่งหน้าที่ในการทางาน
สัปดาห์ที่ 4
ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียน
สัปดาห์ที่ 5
ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต
สัปดาห์ที่ 6
ศึกษาค้นคว้าจากห้อสมุด
สัปดาห์ที่ 7-8
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเมือในฝัน
สัปดาห์ที่ 9
สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 10-14
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเมืองในฝัน
สัปดาห์ที่ 15
สรุปผล
สัปดาห์ที่ 16
นาเสนอผลงาน
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- หนังสือเรียน
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

เกม A - MATH
3 ชั่วโมง
1) เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
2) เพื่อฝึกความสามารถในการคิด ในเรื่องการบวกและการลบ จานวนเต็ม
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กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ชี้แจงกติกา และวิธีเล่น โดยใช้สื่อ DVD
ชั่วโมงที่ 2
จัดกลุ่มทดลองฝึกเล่น
ชั่วโมงที่ 3
คัดเลือกทีมแข่งขัน และประเมิน
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- DVD กติกาการเล่ม A - MATH
- เกม A – MATH ที่ครูจัดหา
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยผู้เรียน เพื่อน ครู โดยใช้แบบประเมินกิจกรรม
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

สนุกละครสร้างสรรค์
3 ชั่วโมง

1) เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทางานเป็นทีม
3) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูกาหนดให้นักเรียนช่วยกันบอกสุภาษิตคาพังเพยที่เคยเรียนมา โดยครูให้ดูภาพประกอบ
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนบอกความหมายของสุภาษิตคาพังเพยเหล่านั้น
3. กาหนดให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามหมายเลขที่จับได้ออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน
4. กาหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสุภาษิตคาพังเพยที่ชอบกลุ่มละ 1 ข้อความ
5. ให้นักเรียนแสดงละครประกอบสุภาษิต คาพังเพยที่เลือก
ชั่วโมงที่ 2
ให้นักเรียนทุกกลุ่มประดิษฐ์สื่อและอุปกรณ์ที่จะใช้แสดงละครโดยเชิญครูศิลปะมาให้คาแนะนา
ชั่วโมงที่ 3
ให้นักเรียบนทุกกลุ่มแสดงละคร ประกอบสุภาษิตคาพังเพย 1 เรื่อง
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- ตัวอย่างภาพประกอบสุภาษิตคาพังเพย
- คลิป VDO
กำรวัดและประเมินผล
1) สังเกตการณ์ให้ความร่วมมือในแต่ละกิจกรรม
2) สังเกตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3) สังเกตความถูกต้องในการภาษา
๔) สังเกตผลในการดาเนินกิจกรรม
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร)
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ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Postcard by myself)
19 ชม.
1) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาเขียนแบบภาษาอังกฤษ
2) เพื่อเจตคติที่ดีของชาวต่างชาติกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย
3) เพื่อให้พระมีทักษะในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพทา Postcard นาเสนอสถานที่

ท่องเที่ยวได้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 - 6
สัปดาห์ที่ 7 - 9
สัปดาห์ที่ 10 – 15

สัปดาห์ที่ 16 – 19

ปฐมนิเทศ
ลงทะเบียนเรียน
เลือกสถานที่ที่ตนเองสนใจและถ่ายภาพ
ค้นคว้าคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับสถานที่
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและถ่ายภาพสถานที่
ที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งสนทนาพูดคุยกับชาวต่างชาติ
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียนในการบอกถึง
สถานที่ท่องเที่ยวของตนเองที่นักเรียนได้ทาการตกแต่งภาพมาแล้ว
และมานาเสนอให้เพื่อนและครูได้เห็น
นักเรียนสรุปจัดทางานภาพ Postcard ตกแต่งและจัดส่งให้เพื่อน
ชาวต่างชาติที่ครูได้จัดหาให้พร้อมคาอธิบายภาพเป็นภาษาอังกฤษ
(เพื่อนชาวต่างชาติหาให้จาก Internet)ประเมินผลโดยการตอบรับ
จากเพื่อนชาวต่างชาติ (จากอีเมล/นักเรียน)

สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สถานที่ท่องเที่ยว
- Dictionary
- ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
- หนังสือสานวนภาษาอังกฤษ
กำรวัดประเมินผล
- ประเมินผลโดยผู้เรียน เพื่อน ครู
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

เกมคณิตศาสตร์
18 คาบ

1) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
2) เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
แนะนาเกมคณิตศาสตร์
สัปดาห์ที่ 2
สอนวิธีการเล่นเกม 24
สัปดาห์ที่ 3-4
ฝึกเล่นเกม 24
สัปดาห์ที่ 5
จัดกิจกรรมแข่งขันเกม 24
สัปดาห์ที่ 6
สอนวิธีการเล่นเกม IQ 180
สัปดาห์ที่ 7-9
ฝึกเล่นเกม IQ 180
สัปดาห์ที่ 10
จัดกิจกรรมแข่งขันเกม IQ 180
สัปดาห์ที่ 11
สอนวิธีการเล่นเกมบิงโก
สัปดาห์ที่ 12-13
ฝึกเล่นเกมบิงโก
สัปดาห์ที่ 14
สอนวิธีเล่นเกม Sudoku
สัปดาห์ที่ 15-16
ฝึกเล่นเกม Sudoku
สัปดาห์ที่ 17
จัดกิจกรรมแข่งขันเกม Sudoku
สัปดาห์ที่ 18
ประกาศผลการแข่งขันและประเมินผลการจัดกิจกรรม
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- วิทยากรบรรยาย
- Internet
- เกม 24
- โปรแกรมเกม IQ180
- ตาราง Sudoku
- ตารางบิงโก
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยตนเอง
- ประเมินผลโดยเพื่อน
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์
อาเซียน (AEC)

สนุกกับภาษาจีน
4 ชั่วโมง
1) เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญ และประโยชน์ของภาษาจีนเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

2) นักเรียนสามารถบอกความหมายของคาศัพท์ภาษาจีน
3) นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนง่ายๆ ได้
กิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
เรียนรู้คาศัพท์ภาษาจีนจากวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ จากโครงงานบูรณาการได้
และสนทนาเป็นประโยคสั้นๆ
ชั่วโมงที่ 2-3 นักเรียนแต่งประโยคจากคาศัพท์ในชั่วโมงที่ 1 แล้วสนทนากับเพื่อนในกลุ่ม
ชั่วโมงที่ 4
นักเรียนนาเสนอบทสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทสนทนากับเพื่อนกลุ่ม
อื่นๆ แล้วรวบรวมบทสนทนาเป็นติดป้ายนิเทศในชั้นเรียน
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งกำรเรียนรู้
1. บัตรคา
2. สื่อดิจิทัลแผ่นซีดี ยูทูป การสนทนาภาษาจีน
3. ครูสอนภาษาจีนให้คาแนะนา
กำรวัดประเมิน
การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม

(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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หมวดที่ ๓ สร้ำงเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยม (Heart)
ชื่อวิชำ
วงโปงลาง
เงื่อนไขรำยวิชำ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
จำนวนชั่วโมงที่สอน ๑๐ ชั่วโมง (1 ชั่วโมง / สัปดาห์)
คำอธิบำย
เรียนรู้หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีวงโปงลางพื้นฐานตามความสนใจของนักเรียนแต่ละชนิด
เครื่องดนตรีอีสาน เพื่อให้สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีอีสานได้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติและมีความไพเราะ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติเครื่องวงโปงลางอย่างถูกต้องและบรรเลงเครื่องดนตรี
อีสานได้ อย่างน้อย 1 เพลง และนาเสนอผลงานจากการแสดง
สำระกำรเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีอีสานตามทักษะขั้นพื้นฐาน การตีฉาก การตีกรอ การบรรเลงรวมวง
ในบทเพลงที่กาหนดได้อย่างไพเราะ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- เรียนรู้โดยการปฏิบัติเครื่องดนตรีอีสาน
- เรียนรู้โดยการปฏิบัติเครื่องวงโปงลาง
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
เลือกวิชาบังคับเลือกตามความสนใจ
สัปดาห์ที่ 2 ปฐมนิเทศน์วิชาวงโปงลาง แจ้งเรื่องกฏกติกา เนื้อหาวิชาวงโปงลางชิ้นงาน
สัปดาห์ที่ 3 ทักษะพื้นฐานทางด้านวงโปงลาง
สัปดาห์ที่ 4 ทักษะพื้นฐานทางด้านวงโปงลาง
สัปดาห์ที่ 5 การปฏิบัติเครื่องวงโปงลางในบทเพลงพื้นฐาน
สัปดาห์ที่ 6 การปฏิบัติเครื่องวงโปงลางในบทเพลงพื้นฐาน
สัปดาห์ที่ 7 การปฏิบัติเครื่องวงโปงลางในบทเพลงพื้นฐาน
สัปดาห์ที่ 8 การปฏิบัติเครื่องวงโปงลางในบทเพลงพื้นฐาน
สัปดาห์ที่ 9 การปฏิบัติเครื่องวงโปงลางในบทเพลงพื้นฐาน
สัปดาห์ที่ 10 ทดสอบภาคปฏิบัติ
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งกำรเรียนรู้
- ห้องดนตรีไทย
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินโดยครูผู้สอน
- การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
- มุ่งมั่นในการเรียนและการซ้อม
- การจดจาโน้ต/ ความชานาญในการปฏิบัติเครื่องวงโปงลาง
- การนาเสนอ
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 59
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ชื่อวิชำ
นักดูนก
เงื่อนไขรำยวิชำ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
จำนวนชั่วโมงที่สอน 9 ชั่วโมง (1 ชัว่ โมง / สัปดาห์)
คำอธิบำย
- เรียนรู้เรื่องนก ฝึกสังเกต และจาแนกชนิดของนก
วัตถุประสงค์
- ทาความรู้จักนก และเรื่องราวต่างๆของนก
- รู้จักกฎ กติกา และมารยาทของนักดูนกและสามารถปฏิบัติได้
- รู้จักกล้องส่องทางไกล และฝึกใช้กล้องอย่างถูกวิธี
- สามารถใช้หนังสือคู่มือดูนกจาแนกชนิดของนกได้
สำระกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 รู้จักสัตว์โลกแสนสวยที่ชื่อว่านก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูนก
สัปดาห์ที่ 2 ทาความรู้จักกับนกที่พบในโรงเรียนสาธิตพัฒนา
สัปดาห์ที่ 3 ฝึกดูนกในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สัปดาห์ที่ 4 การจดบันทึก และอุปกรณ์ที่ใช้
สัปดาห์ที่ 5 นัดหมายการไปดูนกนอกสถานที่
สัปดาห์ที่ 6 สรุปประมวลผลงานจากการไปศึกษานอกสถานที่
สัปดาห์ที่ 7 รู้จักนกที่พบในโรงเรียน
สัปดาห์ที่ 8 ทดสอบ สารวจนกที่พบในบริเวณโรงเรียน
สัปดาห์ที่ 9
สรุปสาระสาคัญของการดูนกเพื่อเป็นพื้นฐานในการดูนกต่อไป
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- ศึกษาจากภาพถ่าย หนังสือ วีดิทัศน์ และจากคอมพิวเตอร์
- จัดประสบการณ์ตรง ในการดูนกจริง การใช้อุปกรณ์จริง ดูนกในโรงเรียนและบริเวณ
ใกล้เคียง
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ ไปยังแหล่งดูนกที่เหมาะสม ฝึกดูนกจริง เป็นการทดสอบภาคสนาม
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งกำรเรียนรู้
- ห้องกิจการนักเรียน (มัธยม)
- โถงกลางอาคารวิชชาพัฒน์ สนามและสวน
กำรวัดและประเมินผล
- ตามเกณฑ์ ของโรงเรียน
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

ภูมิสมิทธ์รักษ์โลก
20 ชั่วโมง
1) เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการสร้างอาชีพ และเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้
2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทางาน ทักษะทางอาชีพ ควบคู่การเรียนรูห้ ลักเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2
สารวจตัวเอง / ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3
ปฐมนิเทศภายในกิจกรรม “ ภูมิสมิทธ์รักษ์โลก ”
สัปดาห์ที่ 4
การเรียนรู้เรื่อง Reduce Reuse Recycle
สัปดาห์ที่ 5– 6
วางแผนการเปิดร้าน/ระดมสมองจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เข้าร้าน
สัปดาห์ที่ 7 – 8
ผลิตหมวกจากกล่องนมโรงเรียน
สัปดาห์ที่ 9 - 10
ผลิตกระเป๋าจากกล่องนมโรงเรียน
สัปดาห์ที่ 11 - 12
ผลิตไม้หนีบผ้าจากเปลือกหอยลาย
สัปดาห์ที่13- 14
ผลิตกระเบื้องแสนสวย
สัปดาห์ที่15 - 16
ผลิตกล่องกระดาษทิชชู
สัปดาห์ที่ 17
วางแผนการตลาดและการขาย
สัปดาห์ที่ 18
ทาการตลาด ออกร้านงานเปิดบ้านภูมิสมิทธ์
สัปดาห์ที่ 19
คิดกาไร – ขาดทุน
สัปดาห์ที่ 20
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
วิทยากรภายในชุมชน
กำรวัดและประเมินผล
ประเมินผลโดยนักเรียนครู ผู้ปกครอง
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม งานวิชาการโรงบุญคนดีศรีอยู่เย็น (กิจกรรม CSR)
เวลำที่ใช้
11 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงผลผลิตทางการศึกษาที่เกิดจากการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3 ห่วง 2 เงื่อนไข และผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร จากการทาการเกษตร ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่มา
ศึกษาทดลองจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้านการสื่อสารพูด นาเสนอ โน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคให้สนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของตน
3. เพื่อประสานความร่วมมือ สานสัมพันธ์ สร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครู และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนมีจิตใจบริการ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจหารายได้เพื่อตอบแทนสังคมโดยนาผลกาไรจาก
การจาหน่ายผลงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ วัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี
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กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1-5 จัดเตรียมผลงาน ออกแบบร้านค้า ออกแบบรูปแบบการจัดจาหน่าย
ชั่วโมงที่ 6-11 วันงานวิชาการโรงบุญคนดีศรีอยู่เย็น นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งกำรเรียนรู้
1) วีดีทัศน์การออกร้าน สินค้า
OTOP
2) สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
3) ครูประจาชั้น ผู้ชี้แนะ แนะนา
กำรวัดประเมินผล
การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม

(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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หมวดที่ 4 สร้ำงเสริมกำรทำงำน กำรดำรงชีพ และทักษะชีวิต (Hand)
ชื่อกิจกรรม
เถ้าแก่น้อย
เงื่อนไขรำยวิชำ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนชั่วโมงเรียน
18 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
คำอธิบำย
การรู้จักเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมีมากมายในโลกปัจจุบันให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพื่อเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะ ในการบริหาร จัดการทั้งด้านการเป็นผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด และการเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
- เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
- เพื่อฝึกความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดและผู้ผลิตที่มีคุณภาพ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2 ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3 สารวจตัวเอง
สัปดาห์ที่ 4 รู้จัก SME 1
สัปดาห์ที่ 5 SME ตัวจริง เสียงจริง
สัปดาห์ที่ 6 ปฏิบัติการเป็น SME 1
สัปดาห์ที่ 7 เรียนรู้การเป็น SME 2
สัปดาห์ที่ 8 สรุปการเป็น SME1+SME2
สัปดาห์ที่ 9 สอบประจาภาคต้น ครั้งที่ 1
สัปดาห์ที่ 10 สารวจแหล่งสินค้าและสารวจตลาดเพื่อการค้า
สัปดาห์ที่ 11 หยุดวันแม่
สัปดาห์ที่ 12 วางแผนการตลาดและการขาย
สัปดาห์ที่ 13 ซื้อของเข้าร้าน (ไปสาเพ็ง)
สัปดาห์ที่ 14 จัดเตรียมสินค้าเถ้าแก่น้อย
สัปดาห์ที่ 15 จัดเตรียมร้านค้าเถ้าแก่น้อย
สัปดาห์ที่ 16 เถ้าแก่น้อยมาแล้ว
สัปดาห์ที่ 17 คิดกาไร – ขาดทุน
สัปดาห์ที่ 18 สอบประจาภาคต้น ครั้งที่ 2
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- ศึกษา เรียนรู้จากวิทยากรรับเชิญ
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน
- ฝึกปฏิบัติและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม
แหล่งกำรเรียนรู้
- วิทยากรบรรยาย
- แหล่งเรียนรู้ภายนอก
- ห้องสมุด E-Library
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- ร้านค้าย่านสาเพ็ง เยาวราช หรือร้านค้าย่านประตูน้า
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เดคูพาจ
เงื่อนไขรำยวิชำ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนชั่วโมงที่สอน 18 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง / สัปดาห์)
คำอธิบำย
Decoupageเริ่มมีมาตั้งแต่ศรรษวรรตที่ 17 ในสมัยนั้นเดคูพาจเป็นงานศิลปะของคนจน
หรือคนชั้นกลางที่ไม่มีเงินซื้อหากระดาษวอลเปเปอร์สวยๆ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหรา แม่บ้านชาวฝรั่งเศสจึง
นิยมเพ้นท์สีลงบนกระดาษและทาการตัดแปะลงบนเฟอร์นิเจอร์ จนทาให้มีสไตล์เป็นของตัวเอง ออกมาหรูหรา
งดงามแต่ในราคาประหยัด ดังนั้น เดคูพาจที่แท้จริงแล้วก็คือการใช้กระดาษธรรมดานามาตกแต่งบนสิ่งของ
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป มีการประยุกต์ใช้วัสดุต่างที่นามาตกแต่งสิ่งของจนมาเป็น napkin decoupage
เพราะมีลวดลายที่สวยงามผลงานที่ได้สวยงามเหมือนงานเพ้นท์สี
วัตถุประสงค์
1) สามารถตกแต่งสิ่งของต่างๆด้วยกระดาษ napkindecoupage
2) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันในการตกแต่งของใช้ส่วนตัว
และสิ่งของเหลือใช้ด้วยกระดาษ napkindecoupage
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 แนะนารายวิชาและอุปกรณ์
สัปดาห์ที่ 2 ตกแต่งชิ้นงานดินเผา
สัปดาห์ที่ ๓ ตกแต่งชิ้นงานดินเผา
สัปดาห์ที่ 4 ตกแต่งชิ้นงานดินเผา
สัปดาห์ที่ 5 ตกแต่งชิ้นงานดินเผา
สัปดาห์ที่ 6 ตกแต่งชิ้นงานดินเผา
สัปดาห์ที่ 7 ตกแต่งชิ้นงานดินเผา
สัปดาห์ที่ 8 ตกแต่งชิ้นงานโลหะ
สัปดาห์ที่ 9 สอบประจาภาค
สัปดาห์ที่ 10 ตกแต่งชิ้นงานโลหะ
สัปดาห์ที่ 11 ตกแต่งชิ้นงานโลหะ
สัปดาห์ที่ 12 ตกแต่งชิ้นงานสาน
สัปดาห์ที่ 13 ตกแต่งชิ้นงานสาน
สัปดาห์ที่ 14 ตกแต่งชิ้นงานpvc
สัปดาห์ที่ 15 ตกแต่งชิ้นงานpvc
สัปดาห์ที่ 16 ประเมินผลงาน
สัปดาห์ที่ 17-18 นาเสนอผลงาน
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กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- การบรรยาย การสาธิต การปฏิบัติ
แหล่งกำรเรียนรู้
- วีดิทัศน์ อินเตอร์เนต
- การวัดและประเมินผล
- การประเมินตนเอง การประเมินเพื่อน และการประเมินโดยครู
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
สถาปนิกตัวน้อย
เงื่อนไขรำยวิชำ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
จำนวนชั่วโมงที่สอน 9 ชั่วโมง (1 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
คำอธิบำยรำยวิชำ
บ้านเป็นปัจจัยที่มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ เพราะเป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความสุขและ
สะดวกสบาย การที่จะมีบ้าน ส่วนต่างๆภายในบ้านที่ทาให้ผู้อยู่อาศัยเป็นสุข ต้องเริ่มจากผู้อยู่อาศัยต้องรู้จัก
ออกแบบ วางแผน และทาให้ตนเองและสมาชิกทุกคนมีความสุขและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วย
วัตถุประสงค์
- เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
- เพื่อฝึกทักษะการออกแบบที่อยู่อาศัยอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 บ้านคืออะไร
สัปดาห์ที่ 2 บ้านสัตว์เลี้ยง 1
สัปดาห์ที่ 3 บ้านสัตว์เลี้ยง 2
สัปดาห์ที่ 4 ห้องน้าในฝัน
สัปดาห์ที่ 5 ห้องกินข้าวในฝัน
สัปดาห์ที่ 6 ห้องนอนในฝัน
สัปดาห์ที่ 7 บ้านในฝัน
สัปดาห์ที่ 8 ประเมินผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 9 นาเสนอผลงาน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- ศึกษาเรียนรู้จากกูรู
- ฝึกปฏิบัติและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม
แหล่งกำรเรียนรู้
- วีดิทัศน์
- แหล่งเรียนรู้จากสถานที่ต่างๆ
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลโดยผู้เรียน เพื่อน ครู และผู้ปกครอง
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร)
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ชื่อกิจกรรม
ทาอาหาร
เงื่อนไขรำยวิชำ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
จำนวนชั่วโมงที่สอน 18 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง / สัปดาห์)
คำอธิบำย
การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยนักเรียน
จะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการเลือกวัตถุดิบ การประกอบอาหาร ไปจนถึงกระบวนการทาความ
สะอาดอุปกรณ์ และสถานที่ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกอบอาหารจะทาให้นักเรียนได้รับความรู้
ความภาคภูมิใจในการทาอาหารด้วยตนเอง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตกแต่งจานอาหาร และยังเป็น
การปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องโภชนาการ จากการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารอีกด้วย
วัตถุประสงค์
- มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และเครื่องดื่มอย่างง่าย
- มีทักษะจากการลงมือปฏิบัติ ในการประกอบอาหารด้วยตนเอง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2 ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3 อธิบายรายวิชา และสาธิตการทาอาหารว่าง “คานาเป้”
สัปดาห์ที่ 4 เรียนรู้วิธีการทาไข่เค็ม ลงมือปฏิบัติดองไข่เค็มด้วยตนเอง
สัปดาห์ที่ 5 เรียนรู้วิธีการทา ”ยามะม่วงทรงเครื่อง”
สัปดาห์ที่ 6 เรียนรู้วิธีการทา ”ขนมแพนเค้ก”
สัปดาห์ที่ 7 เรียนรู้วิธีการต้มไข่เค็มที่ดองไว้
สัปดาห์ที่ 8 ประมวลความรู้ ทบทวนขั้นตอน/วิธีการทาอาหารในสัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่ 9 สอบประจาภาคต้น ครั้งที่ 1
สัปดาห์ที่ 10 เรียนรู้วิธีการทาเครื่องดื่ม “Smoothie” น้าผลไม้
สัปดาห์ที่ 11 เรียนรู้วิธีการทา“กล้วยบวชชี”
สัปดาห์ที่ 12 เรียนรู้วิธีการทา “ไก่หมักอบซอส”
สัปดาห์ที่ 13 เรียนรู้วิธีการทา“อาหารว่าง”
สัปดาห์ที่ 14 เรียนรู้วิธีการทา“อาหารจานเดียว”
สัปดาห์ที่ 15 ประกอบอาหารเป็นกลุ่ม ประเมินการทาอาหารจานโปรดรายกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 16 ประมวลความรู้ ทบทวนขั้นตอน/วิธีการทาอาหารในสัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่ 17 ประเมินผล
สัปดาห์ที่ 18 สอบประจาภาคต้น ครั้งที่ 2
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- การอธิบาย การสาธิต การลงมือปฏิบัติประกอบอาหารด้วยตนเอง และเป็นกลุ่ม
แหล่งกำรเรียนรู้
- การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และเครื่องดื่มอย่างง่าย ในห้องปฏิบัติการทาอาหาร
กำรวัดและประเมินผล
- การประเมินตนเอง การประเมินเพื่อน และการประเมินจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยครู
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร)
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กิจกรรม
1 ห้อง 1 ผลผลิต
เวลำที่ใช้
36 ชั่วโมง/จานวน 18 สัปดาห์
วัตถุประสงค์
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย
- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทางานร่วมกัน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนแต่ละชั้นช่วยกันคิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ตนเองสนใจ ซึ่งอาจจะเป็น
การปลูกพืช ผัก ผลไม้ การแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- นักเรียนช่วยกันวางแผนการดาเนินงาน
- นักเรียนดาเนินงานตามแผนงาน
- นักเรียนบันทึกการดาเนินงานในแต่ละช่วง
- นักเรียนนาเสนอผลการดาเนินงาน/ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ “ในงานวิถีไทยใจพอเพียง”
(วันแสดงผลงานทั้งโรงเรียน)
สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้
- วิทยากร (ครู, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ผู้เชี่ยวชาญ)
- แปลงเกษตร, ห้องเรียนคหกรรม
- อุปกรณ์ทางการเกษตร, อุปกรณ์การแปรรูปผลผลิต ฯลฯ
- ห้องสมุด ห้องค้นคว้าทางเทคโนโลยี
กำรวัดและประเมินผล
- สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
- สังเกตการณ์ทางานกลุ่ม
- รายงานการดาเนินงาน
- สังเกตจากผลงาน ความสาเร็จของกิจกรรม
- สังเกตจากการนาเสนอผลงาน “ในงานวิถีไทยใจพอเพียง”
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมงาน “ในงานวิถีไทยใจพอเพียง”
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

อู่ข้าวอู่น้า (ESD Rice Project)
6 ชั่วโมง
1) เพื่อให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทานา
2) เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการปลูกข้าว
3) เพื่อให้นักเรียนรู้จักบารุงรักษาต้นข้าว
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กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1-2
- นานักเรียนไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทานาที่ศูนย์วิจัยข้าวหันตรา
- นักเรียนนาข้อมูลเกี่ยวกับการทานาที่ได้จากการไปศึกษาที่ศูนย์วิจัยข้าวหันตรา
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 3
- ครูและนักเรียนเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ข้าว (แช่ทิ้งไว้ 1 คืน)
ชั่วโมงที่ 4
- นักเรียนลงมือปฏิบัติการเพาะต้นกล้าใส่ภาชนะ/อุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ประมาณ
15-20 วัน
ชั่วโมงที่ 5
- ครูและนักเรียนนาต้นกล้าไปปลูกลงแปลงที่ได้จัดเตรียมไว้
ชั่วโมงที่ 6
- นักเรียนบันทึกผลการปลูกข้าว และการดูแลรักษาจนกว่าจะถึงเวลาการเก็บเกี่ยวประมาณ
120 วัน
สื่อกำรเรียนรู้
- ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวหันตรา
- วีดีโอการทานาข้าว
- เมล็ดพันธุ์ข้าว
- กระถาง กะละมัง (ของเหลือใช้)
- ดินเหนียว, น้า, ปุ๋ยคอก
- แบบฟอร์ม ( ก.7-003)
กำรวัดและประเมินผล
- สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม
- ตรวจการปลูกข้าวในกระถาง และแบบบันทึกการเจริญเติบโตของข้าว (ก.7-003)
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

ขนมไทยไร้เทียมทาน
10 คาบเรียน

1) เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกปฎิบัติฝึกทักษะการทาขนมไทยได้ตามความสนใจ
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถคานวณต้นทุนผลผลิตขนมไทยที่ผลิตได้
3) เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกการขาย เกิดทักษะพื้นฐานอาชีพได้
4) เพื่อสืบสานขนมไทยให้อยู่คู่คนไทย คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย
กิจกรรมกำรเรียนรู้
คาบที่ 1: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทยเชื่อมโยงจากรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
- นักเรียนศึกษา รวบรวม ความรู้ขนมไทยชนิดต่างๆ
- นักเรียนรวบรวม เป็นใบความรู้
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คาบที่ 2 – คาบที่ 3 : หลากหลายขนมไทย
- นักเรียนศึกษา Website
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ เทคนิควิธีการทาขนมไทยชนิดต่างๆ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน
คาบที่ 4 – คาบที่ 6 : เทคนิคการทาขนมไทย
- กลุ่มลงมติเลือกขนมไทยที่จะฝึกปฎิบัติ
- กลุ่มชม YouTubeศึกษาเทคนิควิธีทาขนมที่กลุ่มเลือก
- จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์
- คานวณต้นทุน กาหนดราคาขาย
คาบที่ 7 – คาบที่ 8 : ปฎิบตั ิการ ( ทักษะปฎิบัติ )
- กลุ่มลงมือทาขนมไทยที่กลุ่มเลือก
- นักเรียนขายขนม (ขายทั่วไปและตามสั่ง)
- เก็บอุปกรณ์ และสถานที่ทา
คาบที่ 9 – คาบที่ 10 : สรุปผล และรายงาน
- นักเรียนจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย
- นักเรียนจัดทารายงานการทาขนมไทยที่กลุ่มเลือก
- นักเรียนสรุปผล นาเสนอรายงาน
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
1) เอกสารสิ่งพิมพ์ ตาราการทาขนมไทย
2) Website เกี่ยวกับขนมไทย
3) YouTube เทคนิคขั้นตอนการทาขนมไทย
4) ตัวอย่าง ของจริง ภาพขนมไทย
กำรวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะปฎิบัติกิจกรรม
- ความสาเร็จของผลงาน
- ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม

(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร)
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ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

เทพธิดารักษาแผ่นดิน บูรณาการ บาเพ็ญประโยชน์
16 ชั่วโมง

1) เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
2) เพื่อฝึกการบริหารจัดการขยะชั้นสูง
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศวิชา กิจกรรม (fun find focus)
สัปดาห์ที่ 2 ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3 ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านความสะอาดในโรงเรียนสัมภาษณ์แม่บ้าน/ซาเล้ง
สัปดาห์ที่ 4 เรียนรู้ 5Rs
สัปดาห์ที่ 5 ศึกษาดูงานร้านรับซื้อของเก่า และโรงขยะของเทศบาล mind map
สัปดาห์ที่ 6 ค้นคว้าการนาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
สัปดาห์ที่ 7 นาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ Reused ขวดใส่น้ายาซักผ้า
สัปดาห์ที่ 8 นาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ Reducedทากระทงใบตอง
สัปดาห์ที่ 9 นาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ Rejectประดิษฐ์ถุงผ้า
สัปดาห์ที่ 10 นาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ Recycleกระดาษสา
สัปดาห์ที่ 11 ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ Repairซ่อม สอย
สัปดาห์ที่ 12 เตรียมการจาหน่าย – รณรงค์การแยกขยะ
สัปดาห์ที่ 13 เตรียมการจาหน่าย – รณรงค์
สัปดาห์ที่ 14 คานวณรับ-จ่าย, กาไร-ขาดทุน
สัปดาห์ที่ 15 สรุป ประเมินค่าการทากิจกรรมรักษาแผ่นดิน
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ครู
วิทยากรภายนอก
แม่บ้าน ซาเล้ง ผู้รับซื้อของเก่า คนขนขยะ
แหล่งศึกษาดูงาน
โรงเก็บขยะ จุดแยกของในโรงเรียนร้านรับซื้อของเก่า
สื่อ
InformationTechnology
กำรวัดและประเมินผล
ประเมินผลโดยผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

งานวิชาการ-โรงบุญคนดีศรีอยู่เย็น
10 ชั่วโมง

1) เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2) เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะทางอาชีพ และการนาเสนอผลงานสู่ชุมชน
3) เพื่อปลูกฝังค่านิยม การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
วางแผนการจัดรูปแบบการออกร้าน ซึ่งประกอบด้วย
- การออกแบบ การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับ
- โปสเตอร์
- รูปแบบร้าน , อุปกรณ์ตกแต่ง
- บรรจุภัณฑ์
- ฝึกการนาเสนอ
สัปดาห์ที่ 2
ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ผลิตสินค้า
- แสดงบทบาทสมมุติตามบทบาทหน้าที่
- ลงปฏิบัติจริง โดยการนาเสนอสู่ชุมชนในวันงาน
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สื่อ ICT
- แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
กำรวัดและประเมินผล
ประเมินผลโดยครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ภำพประกอบ
แฟ้มโครงงาน
(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์
และความสนใจ

การแข่งขันกีฬาภายในประจาปีการศึกษา 2558
9 ชั่วโมง
1) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจเป็นนักกีฬา
2) เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เลือกเล่นกีฬา เลือกปฏิบัติกิจกรรม ตามความถนัด

3) เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการสร้างทีมสู่ความสาเร็จ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
กิจกรรมซ้อมเชียร์
ชั่วโมงที่ 2
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมคัดตัวนักกีฬา และปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด ตามความ
สนใจ
ชั่วโมงที่ 3-4 ฝึกซ้อมกีฬาและปฏิบัติกิจกรรมภายในสีตามที่ตนเองสมัคร
1. นักกีฬาฝึกฝนทักษะในกีฬาที่ตนเองต้องลงแข่ง
2. ทีมออกแบบ ออกแบบอัฒจันทร์ รูปแบบการเชียร์ ขบวนพาเหรด เสื้อผ้า
ชั่วโมงที่ 5-9 การแข่งขันกีฬาภายในประจาปีการศึกษา 2558
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งกำรเรียนรู้
1) สื่อดิจิทัลวีดีทัศน์การแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
2) สื่อสิ่งพิมพ์เรื่องกีฬา
3) ภูมิปัญญาท้องท้องถิ่น
กำรวัดประเมิน
การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม

(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร)
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ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

งานประเพณีวันร่วมใจสู่ลูกรัก
15 ชั่วโมง

1) เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกผ่านทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง
2) เพื่อส่งเสริมความสามารถตามพหุปัญญาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามความ
สนใจความถนัด ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) เพื่อประสานความร่วมมือ สานสัมพันธ์ สร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครู และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1-5 นักเรียนออกแบบการแสดง และนาเสนอรูปแบบการแสดง เสื้อผ้า
ชั่วโมงที่ 6-10 ฝึกซ้อมทักษะการแสดง (บูรณาการเวลาในชั่วโมงศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์)
ชั่วโมงที่ 11-15 เตรียมความพร้อมสู่การแสดงบนเวทีใหญ่ในวันงาน
สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งกำรเรียนรู้
1) วีดีทัศน์การแสดงงานวันร่วมใจสู่ลูกรัก ปีการศึกษา 2557
2) แผ่นซีดี ยูทูป การแสดงทั้งในและต่างประเทศ
3) ผู้เชียวชาญด้านศิลปะการแสดง
กำรวัดประเมิน
การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม

(แหล่งที่มาข้อมูล โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษใหม่ “โทรศัพท์”
เวลำที่ใช้
๖๐ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้นักเรียนรู้จักเครื่องมือสื่อสารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
๒) สามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ ทบทวน สนทนา สารวจตนเอง
ชัว่ โมงที่ ๒ Mind Map Telephone/รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ชั่วโมงที่ ๓ วางแผนการสอน/เนื้อเรื่อง/ตัวชี้วัด
ชั่วโมงที่ ๔-๘ ศึกษาการสื่อสารในอดีต/ใบงานภาระงาน
ชั่วโมงที่ ๙-๑๘ประวัติความเป็นมา/ใบงานภาระงาน
ชั่วโมงที่ ๑๙-๒๘ ลักษณะของโทรศัพท์/ใบงานภาระงาน
ชั่วโมงที่ ๒๙-๓๓ ส่วนประกอบของโทรศัพท์/ใบงานภาระงาน
ชั่วโมงที ๓๔-๓๘ ประโยชน์และโทษของโทรศัพท์/ใบงานภาระงาน
ชั่วโมงที่ ๓๙-๔๘ วิธีการใช้โทรศัพท์/ใบงานภาระงาน
ชั่วโมงที่ ๔๙-๕๐นักเรียนแบ่งกลุ่มประดิษฐ์โทรศัพท์จาลอง
ชั่วโมงที่ ๕๑-๖๐ นาเสนอผลงานแต่ละกลุ่มโดยจัดตลาดนัดความรู้การเปลี่ยนแปลง
สู่ยุคศตวรรษใหม่กิจกรรม นาฬิกา-ของเล่น–ภาชนะ–โทรศัพท์–ยานพาหนะ-โทรทัศน์
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- ทางอินเตอร์เน็ท
- รูปภาพ
- ผู้ปกครอง
กำรวัดและประเมินผล
- ชิ้นงาน My map (งานกลุ่ม) / จดหมายน้อย (งานเดี่ยว)
- การทางานกลุ่มและการมีส่วนร่วม
- การตอบคาถาม
(แหล่งที่มา โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

Junior Chef
20 ชั่วโมง

1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาหาร และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2
สารวจตัวเอง / ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3
ปฐมนิเทศภายในกิจกรรม“Junior Chef”
สัปดาห์ที่ 4
อาหารหลัก 5 หมู่
สัปดาห์ที่ 5
สุขบัญญัติ
สัปดาห์ที่ 6
ระดมสมองว่านักเรียนต้องการทาอาหารประเภทใด
สัปดาห์ที่ 7 - 8
ทาอาหาร........ตามมติของนักเรียน.............ครั้งที่ 1 (อาหารคาว)
สัปดาห์ที่ 9 - 10
ทาอาหาร........ตามมติของนักเรียน.............ครัง้ ที่ 2 (อาหารหวาน)
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สัปดาห์ที่11 - 12
ทาอาหาร........ตามมติของนักเรียน.............ครั้งที่ 3 (อาหารว่าง)
สัปดาห์ที่ 13 - 14
ทาน้าสมุนไพร ครั้งที่ 4
สัปดาห์ที่ 15 - 16
ทาน้าธัญพืช
สัปดาห์ที่ 17
วางแผนการตลาดและการขาย
สัปดาห์ที่ 18
ทาการตลาด ออกร้านงานเปิดบ้านภูมิสมิทธ์
สัปดาห์ที่ 19
คิดกาไร – ขาดทุน
สัปดาห์ที่ 20
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
วิทยากรบรรยาย (ผู้ปกครอง)
แหล่งเรียนรู้ภายนอก (ห้าง Big C / ตลาดมีนบุรี)
ห้องสมุด E-Library
กำรวัดและประเมินผล
ประเมินผลโดยนักเรียนครู ผู้ปกครอง
(แหล่งที่มา โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

เกษตรกรตัวจิ๋ว
20 ชั่วโมง
1) เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการสร้างอาชีพ และเห็นคุณค่าของความเป็นเกษตรกร
2) เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการทางานและเกิดความภาคภูมิใจใน

อาชีพเกษตรกร
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5– 6
สัปดาห์ที่ 7 – 8
สัปดาห์ที่ 9 - 10
สัปดาห์ที่ 11 - 12
สัปดาห์ที่13
สัปดาห์ที่14 - 16
สัปดาห์ที่ 17
สัปดาห์ที่ 18
สัปดาห์ที่ 19
สัปดาห์ที่ 20

ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สารวจตัวเอง / ลงทะเบียนเลือกเรียน
ปฐมนิเทศภายในกิจกรรม “ เกษตรกรตัวจิ๋ว ”
การเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับ
การเพาะปลูก
การปลูกข้าวแบบนาดา
การปลูกข้าวแบบนาหว่าน
การปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้ ( ผักบุ้ง กวางตุ้ง ต้นหอม ข้าวโพด)
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
การปลูกถั่วงอก
ติดตามดูแลพืชผลทางเกษตร
วางแผนการตลาดและการขาย
ทาการตลาด ออกร้านงานเปิดบ้านภูมิสมิทธ์
คิดกาไร – ขาดทุน
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
วิทยากรภายในชุมชน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก (ทุ่งนาในชุมชน)
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (แปลงเกษตร)
กำรวัดและประเมินผล
ประเมินผลโดยนักเรียนครู ผู้ปกครอง
(แหล่งที่มา โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

ว่ายน้า
20 ชั่วโมง

1) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่ดีในการว่ายน้า และช่วยเหลือตนเองได้ในภาวะคับขัน
2) เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2
สารวจตัวเอง / ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3
ปฐมนิเทศภายในกิจกรรม “ ว่ายน้า ”
สัปดาห์ที่ 4
ทักษะพื้นฐานในการหายใจเมื่ออยู่ในสระว่ายน้า
สัปดาห์ที่ 5– 8
การลอยตัว ท่าปลาดาวหงาย ปลาดาวคว่า
สัปดาห์ที่ 9 – 12
การเป่าลม การตีขา และการพยุงตัวในน้า
สัปดาห์ที่ 13 –15
การจับโฟม หมุนแขน พลิกหน้าหงาย หายใจ
สัปดาห์ที่ 16 - 17
การจับโฟม ตีขา หมุนแขน ทั้งซ้านและขวา พลิกหน้างาย หายใจ
สัปดาห์ที่ 18
มีการแข่งขันทักษะทางกีฬาเพื่อเวทีแห่งความสาเร็จ
สัปดาห์ที่ 19
กิจกรรมสร้างสรรค์
สัปดาห์ที่ 20
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
โฟม, Kickboard
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (สระว่ายน้า)
กำรวัดและประเมินผล
ประเมินผลโดยนักเรียนครู ผู้ปกครอง
(แหล่งที่มา โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชื่อกิจกรรม
เวลำที่ใช้
วัตถุประสงค์

China Town
20 ชั่วโมง

1) เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามเทศกาลของชาวจีนได้อย่างภาคภูมิใจ
กิจกรรมกำรเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
ปฐมนิเทศเรื่องวิชาเลือกเสรี
สัปดาห์ที่ 2
สารวจตัวเอง / ลงทะเบียนเลือกเรียน
สัปดาห์ที่ 3
ปฐมนิเทศภายในกิจกรรม “ China Town ”
สัปดาห์ที่ 4
การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน
สัปดาห์ที่ 5
วิธีการชงชาจีน
สัปดาห์ที่ 6
เทศกาลไหว้ขนมบัวลอย ( วัน ตัง โจ๋ย )
สัปดาห์ที่ 7 – 8
เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง
สัปดาห์ที่ 9 - 10
เทศกาลวันสาทรจีน
สัปดาห์ที่ 11 - 12
เทศกาลไหว้พระจันทร์
สัปดาห์ที่13
เทศกาลกินเจ
สัปดาห์ที่14
การเขียนคาอวยพรโดยใช้พู่กันจีน
สัปดาห์ที่15 - 16
เทศกาลวันตรุษจีน
สัปดาห์ที่ 17
วางแผนการตลาดและการขาย
สัปดาห์ที่ 18
ทาการตลาด ออกร้านงานเปิดบ้านภูมิสมิทธ์
สัปดาห์ที่ 19
คิดกาไร – ขาดทุน
สัปดาห์ที่ 20
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
วิทยากรภายในชุมชน
ห้องสมุด E-Library
กำรวัดและประเมินผล
ประเมินผลโดยนักเรียนครู ผู้ปกครอง
(แหล่งที่มา โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ตอนที่ ๓
ตัวชี้วัดภำพควำมสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติ มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กาหนดตัวชี้วัดภาพความสาเร็จของแต่ล ะหน่วยงานไว้
ตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สพป. / สพม.) สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้กาหนดตัวชี้วัดภาพความสาเร็จของ
หน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. มีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความสาเร็จ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ในโรงเรียนเอกชนที่ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. มีรู ป แบบการบริห ารจัด การเวลาเรีย นตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ ม เวลารู้ ” ที่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเอกชน ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนเอกชน
4. โรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
5. มีโรงเรียนเอกชนนาร่องที่มีความพร้อมดาเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
6. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของโรงเรียนเอกชน
7. มีการสรุปและรายงานผล
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เอกสำรอ้ำงอิง
ส านั ก วิช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึก ษาธิก าร. คู่มื อ บริ ห ำรจั ด กำรเวลำเรี ยน “ลดเวลำเรี ยน เพิ่ ม เวลำรู้ ”. กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘.
ประกอบด้วย

หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารวิชาการ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม จานวน ๒๓ โรงเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เด็กสากลนิมิตใหม่
เด็กสากลรามคาแหง
บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดลาดพร้าว
ประสาทวุฒิ
ปราโมชวิทยารามอินทรา
เพลินพัฒนา
ภูมิสมิทธ์
ลาซาล
สาธิตพัฒนา
อนันตา
อยู่เย็นวิทยา
อัมพวันศึกษา
อิสลามสันติชน
อุดมศึกษา
บ้านคุณแม่
พรศิริกุล
ปรียาโชติ
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต
จิระศาสตร์วิทยา
มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สัตยาไส
สาธิตบางนา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ

1 นายอดินันท์ ปากบารา
2 นายพีรศักดิ์ รัตนะ
3 นายอรรถพล ตรึกตรอง
4 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์

คณะทำงำน

1 นางสาวยุวดี ก๋งเกิด
2 นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ
3 นายสมหวัง สมานรักษ์
4 นางรวิสา สมานรักษ์
5 นางสาวอักษรา ประสิทธิศิลป์
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นางสาวฉวีวรรณ ดิษฐโทรัตน์
นางสาวดวงเนตร พลโยธา
นางสาวอัญชนา พวงมาลี
นางสาววิไลลักษณ์ ปลั่งตระกูล
นางณัฐธยาน์ พฤกษากุลนันท์
นางรุ่งนภา ทิมอุบล
นางนวลศรี เอี่ยมละออ
นางสาวอรอุมา แดงดี
นางฉวีวรรณ รักชาติ
นางอภิญญา หอมพิกุล
นายภูริทัต ชัยวัฒนกุล
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เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รก. ผู้อานวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเด็กสากลรามคาแหง
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเด็กสากลรามคาแหง
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประสาทวุฒิ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประสาทวุฒิ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเพลินพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

นางสุพรรณี อัครเดชเรืองศรี
นางนิภาพรณ์ พิมพ์งาม
นางสาวชนิดา สุทธิจิต
นางสาวอรุณศรี ธีระกาญจน์
รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
นายปรีชา สุวรรณเจริญ
นางสาวพัชนก สิทธิกุลพานิช
นางผกาวัน ชาระ
นางอุบล มะระพฤกษ์วรมน
นางพนม อิ่มสาราญ
นายอักษรศาสตร์ ฝ่ายกลาง
นายศรายุทธ มีสมรรถ
นางสาวบุษบา แดงวิจิตร
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขกิจสมโภชน์
นางมัทนา สินอุปการ
ดร.กันต์ฤทัย นาห้วยทราย
นางสาวกัลยา อาจฤทธิ์
นางสาวเชาวภรณ์ สัมพันธรัตน์
นางสาววิภาพร โปหลง
นางปาริชาต ปรียาโชติ
นางสาวจิตรแก้ว พงษ์ไชย
นางสารวย คงประดิษฐ
นายมะยิ ยะยา
นางศุภลักษณ์ ชูเดช
นางรัชนี ไชยแสน
นางสาวสมควร พรอยู่ศรี

โรงเรียนภูมิสมิทธ์
โรงเรียนภูมิสมิทธ์
โรงเรียนลาซาล
โรงเรียนลาซาล
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
โรงเรียนอนันตา
โรงเรียนอนันตา
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
โรงเรียนอัมพวันศึกษา
โรงเรียนอิสลามสันติชน
โรงเรียนอิสลามสันติชน
โรงเรียนอุดมศึกษา
โรงเรียนอุดมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุณแม่
โรงเรียนบ้านคุณแม่
โรงเรียนพรศิริกุล
โรงเรียนพรศิริกุล
โรงเรียนปรียาโชติ
โรงเรียนปรียาโชติ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต
โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

43 นางปราณี ประวาลพฤกษ์

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

44
45
46
47
48
49
50

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนสัตยาไส
โรงเรียนสัตยาไส
โรงเรียนสัตยาไส
โรงเรียนสาธิตบางนา

นายมิตร ชาเลีย
นางสาวกานดา อินทรวงศ์
นางพัชราภรณ์ สิปุฤทธิชัย
นางลัดดา จุลวงศ์
นางสาวสิริกานต์ โถแพงจันทร์
นางสาวกนกรดา โพธิกนิษฐ์
รศ.ดร.อารี สัณหฉวี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
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51 นางสาวปริยาพร ญาณะชัย
52 นางอรนี เจ๊ะสัน
53 นางสาวนภลภัส รัตนกิจ
54 นางสาวนาถนภางค์ แจ่มสุวรรณ
55 นางสาวพจมาน สีพล

บรรณำธิกำรกิจ

1 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์

2 นางสาวยุวดี ก๋งเกิด
3 นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ

82 การบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนเอกชน

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รก. ผู้อานวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การบร�หารจัดการ

“ลดเวลาเร�ยน เพ��มเวลารู”
ในโรงเร�ยนเอกชน

สานักงานคณะกรรมการสงเสร�มการศึกษาเอกชน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการสงเสร�มการศึกษาเอกชน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

