
 

ครูผู้สอน 
หมวด 

กิจกรรม 
กลุ่ม 

สาระฯ 
ชื่อกิจกรรม จ านวน

คาบ 

นายชัยณรงค์  โมรา  
 
 
 
 
สร้างเสริมทักษะการ
ท างาน การด ารงชีพ
และทักษะชีวิต 

 
 
 
 
 

วิทย์ฯ 

วิทยาศาสตร์สู่อาชีพ1 
- น้ ายาล้างจาน 

4 

นายธงชัย บุญพัก สิ่งประดิษฐ์วิทย ์
-เครื่องบินพลังยาง 
- หุ่นยนต์น้อย 

4 

นายธวัชชัย  งามศิร ิ วิทยาศาสตร์สู่อาชีพ2 
- ตัดผมแฟชั่นชาย 

4 

นางสาวสุพรรษา  วันไทย วิทยาศาสตร์สู่อาชีพ1 พวง
กุญแจ  ตุ๊กตาท ามือ  
กระเป๋าสุดเก๋ กรอบรูป 

4 

นายเกรียงไกร  คงจันทร ์ วิทยาศาสตร์สู่อาชีพ1 
-กัดกระจก 

4 

นายวิมล  สาธร สร้างเสริมทักษะ 
การท างาน การด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

สุขศึกษา วอลเลย์บอลพาเพลิน 10 
นายจตุรงค์  ไชยพร ฟุตบอลหรรษา1 5 
นายวิศวพงศ์  โสรถาวร ฟุตบอลหรรษา2 5 
นายพิชัย  บุรมศรี สร้างเสริมทักษะการ

ท างาน การด ารงชีพ
และทักษะชีวิต 

ศิลปะ ศิลปะสร้างสรรค ์ 10 
นายอาทร  อุตรา วงโยธวาทิต,วงดนตรีสตริง 10 

นางเบญญา  เนื่องนิยม สร้างเสริมทักษะการ
ท างาน การด ารงชีพ
และทักษะชีวิต 

การงาน
อาชีพฯ 

กิน  อยู่  คือ ?? 10 
นายอนุรักษ์  พูลสวัสดิ์ แรลล่ีเกษตรน่ารู ้ 5 
นายฉันทร์ติ  จุลกองฮ้อ ช่างนั้นส าคัญไฉน 5 
นางสาววัชรานุช  รังแก้ว สร้างเสริมสมรรถนะ 

และการเรียนรู ้
ภาษา
ต่าง 
ประเทศ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ1 4 
นายสุจิน  อรชัย ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ2 4 
นางสาวอนงค์  เชยจันทา ฟุต ฟิต ฟอไฟน์สไตน์มูฟวี1 3 
นายจันที  ยวน ตะลุยเกมอาเซียน 3 
นางสาวแสงเดือน มะลิลา ฟุต ฟิต ฟอไฟน์สไตน์มูฟวี่2 3 

3. ผลการด าเนินการ 
มีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)หลังจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมในรอบสัปดาห์ พบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รวมท้ังผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.89  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27  แสดงว่าพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

 

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามนโยบาย 

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ปีการศึกษา 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล 
ในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการปรับลด
เวลาเรียนเฉพาะในห้องเรียนให้น้อยลง และให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน  ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กควรเรียนรู้  ดังนั้น ครูต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ เปลี่ยน
บทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือ
นักเรียนให้ประสบความส าเร็จ  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม หรือ
เรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือนมากขึ้น ซึ่งจะท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
1  ขั้นเตรียมการของโรงเรียน 

1.1 การเตรียมขยายผล  มีการประชุม ปรึกษาหารือกับคณะครู ศึกษา 
คู่มือการจัดกิจกรรมและมี แนวทางการก าหนดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ”
กล่าวคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจ
รายบุคคล/รายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอกิจกรรมครูเป็นที่ปรึกษาพิจารณา
ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนพิจารณาเลือกแนวทางท่ีสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของ
สถานศึกษา 
         1.2 เสนอกิจกรรมเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”โดย 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558รวมทั้งแจ้งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆให้
นักเรียนทราบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ 
 1.3 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนรายบุคคล มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวมทั้ง
ปฏิทินการนิเทศและติดตามงานอย่างเป็นระบบ2.การด าเนินงาน 

2.1 จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานภายในโรงเรียนปรับโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าตารางเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยจัดการ
เรียนการสอน ในวันจันทร์ คาบ8-9วันอังคาร คาบ 8 และวันพฤหัสบดี  
คาบ 8-9  รวม 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ( ตัวอย่างตารางเรียน) 

 

 
2.2 การจัดหมวดหมู่กิจกรรม 
โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 หมวด 8 กลุ่มสาระฯ ในแต่ละกลุ่มสาระฯ มีกิจกรรม
ย่อย  ดังนี้ 

ครูผู้สอน 
หมวด

กิจกรรม 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
จ านวน
คาบ 

นางพจมาศ  จันทร์โท สร้างเสริม
สมรรถนะ
และ 
การเรียนรู้ 

 
ภาษาไทย 

พัฒนาบุคลิกภาพ 5 
หนังสือท ามือ 5 

นางสาวอรศิริ  เจือจันทร์ รู้จักนักเขียน 5 
นิทานหรรษา 5 

นายสุวรรณ  ถวิลหวญ สร้างเสริม
สมรรถนะ
และ 
การเรียนรู้ 

 
คณิตศาสตร์ 

A-MATH 5 
นางสาวพรณภัส  บุญแก้ว ซูโดกุ 5 
นางสาวศิริยากร  บัวงาม คณิตคิดเร็ว 5 
นางสาวศศอร  วงศ์บุญ พับกระดาษ 5 
                                                                                                                   
นายประชา  วรรณค า 

 
สร้างเสริม
คุณลักษณะ
และค่านิยม 

 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่าง
พอเพียง 

5 

เรียนรู้ผ่านฟิล์ม 
พระพุทธเจ้าศาสดาเอก
ของโลก 

5 

นายภัทรพงศ์  ใยชวด 
ส านึกรักษ์โรงเรียน 5 
สิ้นชาติ เพราะขาดสามัคค ี 5 

 


