
 



ค ำน ำ 
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ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 
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การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สถานศึกษาแต่ละแห่ง ควรแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ ของ
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แล้ววางแผน หรือก าหนดกิจกรรมของโรงเรียน 
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ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

กรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถก าหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้ สามารถเลือกกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่เหมาะสมกับระดับชั้น หรือช่วงวัยของผู้เรียน จากตัวอย่างกิจกรรมในเอกสาร 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
  การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ หรือโลกไร้พรมแดนเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ / ประชาคมอาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ไทย 
และหลักการ “สุ จิ ปุ ลิ” เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น 
ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องปรับการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม 
องค์ความรู้จะไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนรู้  
และช่องทางท่ีหลากหลายได้อย่างมีความสุข  

ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาต่าง ๆ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ผลการสอบ PISA เป็นต้น ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะใช้เวลาในการ
จัดการเรียนการสอนมาก สถานศึกษาบางแห่งใช้เวลา ๗ - ๘ ชั่วโมงต่อวัน อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่า
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนมีภาระงาน หรือการบ้านมาก หรือต้องน าการบ้านไปท าที่บ้าน หรือ 
ต้องเรียนพิเศษ ท าให้เด็กเกิดความเครียด เด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต เป็นต้น 
 จากสภาพและปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
เพ่ือลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรม โดยเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. ส่วนเวลาหลังจากนั้นจนถึงเวลาเลิกเรียน ให้จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”  โดยเริ่มด าเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งหมดครอบคลุมกระจายทุกสภาพพ้ืนที่ทั้งนอกเมืองในเมืองจ านวน ๓,๘๓๑ โรงเรียน ทั้งนี้  
จะด าเนินการในสถานศึกษาทุกแห่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับสถานศึกษาสังกัดอ่ืนให้พิจารณา
ด าเนินการตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านัก 
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือให้แนวด าเนินการมีความสมบูรณ์ คือ  
การปรับปรุงเนื้อหาภายในของแต่ละวิชาของหลักสูตร และการจัดโครงสร้างเวลาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การเตรียมความพร้อมของครูและสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ  
การจัดทีม Smart Trainers ช่วยก ากับ ดูแลและให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” พร้อมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินการ และศึกษาแนวทาง 
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การด าเนินการจากสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือขยายผลการด าเนินการไปยังสถานศึกษาอ่ืน 
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
สู่การปฏิบัติของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความสุขในการเรียน รู้ 
อย่างแท้จริง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงได้จัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส าหรับสถานศึกษาเลือก หรือ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 ในการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สถานศึกษาแต่ละแห่ง
ควรมีการตรวจสอบ หรือทบทวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ในประเด็น 
โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ 
ของครู และศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และการขับเคลื่อนนโยบาย 
สู่การปฏิบัติได้จากเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  ๒๑ จุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
เพ่ือเตรียมการจัดตารางสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๔.๓๐ เป็นต้น 
 การวางแผนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ควรค านึงถึงความสนใจ ความต้องการ 
ของผู้เรียนเป็นหลักหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม โดยแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ส ารวจ สืบค้น 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  น าเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนสิ่งแวดล้อม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้  จะช่วยให้ผู้ เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิต
หลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนที่มีความแตกต่าง 
หลากหลายช่วงวัย มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ ์

 การเพ่ิมเวลารู้เป็นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ จริยวัตรและวิถีปฏิบัติที่พึงให้กับผู้เรียน และ
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศเรียนรู้ร่วมกัน ถ่ายโอน ส่งทอดประสบการณ์จากผู้เรียนที่ต่างวัยกัน  
รวมทั้งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด  การอ่าน การเขียน  
การวางแผน การแบ่งปันหน้าที่กันท างาน การสังเกต การส ารวจค้นคว้า การลงมือปฏิบัติ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผล การแก้ปัญหา การปรับปรุง การน าเสนอ การแลกเปลี่ยน การสรุปความรู้ 
ทักษะทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและทักษะชีวิต เป็นต้น 
คุณลักษณะส าคัญและธรรมชาติของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
  ผู้เรียนแต่ละคนจะมีคุณลักษณะส าคัญและธรรมชาติที่เหมือน หรือคล้ายกัน และมีความแตกต่างกัน
ตามช่วงวัย การเข้าใจคุณลักษณะส าคัญและธรรมชาติของผู้เรียนจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณลักษณะส าคัญและธรรมชาติ ดังนี้ 
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1. คุณลักษณะส าคัญและธรรมชาติของผู้เรียนระดับประถมศึกษา เป็นวัยของการเจริญเติบโต 
อยากรู้อยากเห็น ชอบทดลอง ท าอะไรด้วยตนเอง ชอบเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง มีทักษะพ้ืนฐานทางภาษา  
ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน มีทักษะการคิดค านวณ มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะชีวิต รู้จักความสามารถ
ของตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักอาชีพในโลกกว้าง 
  2. คุณลักษณะส าคัญและธรรมชาติของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นวัยของการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว เป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ และสังคม สนใจและให้ความส าคัญกับเพ่ือน 
อยากลอง ชอบความท้าทาย ชอบอิสระ เชื่อมั่นในตนเอง ชอบแสวงหาความรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีทักษะ
ทางภาษา วิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม มีทักษะการคิดข้ันสูง มีทักษะชีวิต รู้จักความสามารถ
ของตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักและเลือกอาชีพต่าง ๆ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 เมื่อสถานศึกษาบริหารจัดการเวลาเรียน จัดท าโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดตารางสอน ที่เอ้ือต่อ “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และขั้นตอนต่อไปครูต้องการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้ผู้เรียนปฏิบัติ ควรมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. จัดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรม 
 ๒. วิเคราะห์สภาพความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งด้านบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อ 
แหล่งเรียนรู้  สถานที่ งบประมาณ หรือประสานทรัพยากรภายนอกสถานศึกษามาให้การสนับสนุนสถานศึกษา 

 ๓. ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ อาจจะก าหนดได้ ดังนี้ 
 ๓.๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด 
ความสนใจ โดยอาจจะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม มีครูเป็นที่ปรึกษา แนวทางนี้เหมาะสม
ส าหรับระยะเวลาเริ่มต้นที่ผู้เรียนยังไม่มีความพร้อม หรือยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม
อย่างแท้จริง หรืออาจจะเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา
กระบวนการคิด ความรับผิดชอบ และยังต้องค านึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม จ านวนครู 
ความรู้ความสามารถของครู และความปลอดภัยของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

  กิจกรรมที่ก าหนดให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมภาคปฏิบัติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
โครงงาน กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมอิสระตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ (ศึกษา ค้นคว้า อิสระ) กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ครูก าหนดร่วมกับผู้เรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการ / ทักษะทางอาชีพ เป็นต้น 

  ๓.๒  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคน หรือรวมกลุ่มกันเสนอกิจกรรมที่จะปฏิบัติ  
โดยผู้เรียนที่รวมเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นผู้เรียนห้องเดียวกัน หรือผู้เรียนระดับชั้นเดียวกัน หรือผู้เรียน 
หลายระดับชั้น มาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน หรืออาจจะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง / ชุมชน มาปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน การเสนอกิจกรรมดังกล่าวต้องมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะให้การท ากิจกรรม           
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ที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง กิจกรรมที่ผู้เรียนน าเสนออาจจะเป็น
กิจกรรม ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม หรือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์ หรือจ าลองจากสภาพจริงใน
ท้องถิ่น ในสังคม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน หรือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และหวงแหนในท้องถิ่นมากข้ึน เป็นต้น  
  ๓.๓  สถานศึกษาใช้ทั้งสองแนวทางร่วมกัน  กรณีนี้เหมาะส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
หลายระดับ เช่น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
หรือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้ สถานศึกษาพิจารณาตามบริบทและ 
ความพร้อมของสถานศึกษา 

 ๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจ 
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ครูทุกคนเป็นที่ปรึกษาการท ากิจกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

 ๕. จัดน าเสนอผลงานของผู้เรียน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 ๖. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ส่วนที่ ๒ 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สถานศึกษาจัดอย่างหลากหลาย 

เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และกระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้ค้นหา ศักยภาพและความชอบของตนเอง เพราะมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถ
ในแบบฉบับของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ  
ความต้องการ ทั้งปฏิบัติด้วยตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม โดยการปฏิบัติกิจกรรมไม่จ าเป็นต้อง 
เปิดให้เฉพาะผู้เรียนห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษา หรือปฏิบัติร่วมกัน
หลายระดับชั้นได้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย 
โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหาให้กับ
เด็กไทย การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สามารถจัดได้ทุกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ หรือโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  การศึกษาสงเคราะห์ โดยสถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมได้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย 

 ๒. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามขนาดโรงเรียน จ านวนผู้เรียน จ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑  โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น 
ทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาเป็นเอกเทศ  หรือจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ควรจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นชั้น ช่วงชั้น 
คละชั้น หรือรวมกลุ่มทั้งโรงเรียน (กรณีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก) ให้สอดคล้องกับจ านวนครูที่จะรับผิดชอบ 
หรือเป็นผู้ดูแลกิจกรรม การจัดกิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กในบางพ้ืนที่ที่สามารถเดินทางไปมาสะดวก 
อาจน าผู้เรียนหมุนเวียนกันไปจัดรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงได้ 
 ๒.๒  โรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ที่มีครูพอดีชั้น หรือมีครูเพียงพอควรจัดกลุ่มนักเรียน 
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมไม่ให้มีจ านวนทั้งกลุ่มมากเกินไป และค านึงถึงความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นหลัก 

 ๒.๓  โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ที่มีผู้เรียนจ านวนมาก ต้องมีการวางแผนที่รัดกุม 
เนื่องจากโรงเรียนอาจมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย  
ทั้งนี ้อาจเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาได้ตลอดวัน 

 ๒.๔  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับ                    
บริบทและความพร้อม 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 ๓. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ควรเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการความสนใจ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง 

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

๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 

   ๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง  (Growth 
Mindset) 

๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
๘. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการ

ด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน 

กตัญญู) 
๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ 

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต 

๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๑๔. ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน 
๑๕. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 

กิจกรรมหมวดที่ ๑ ให้ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ส่วนกิจกรรมหมวดที่ ๒ – ๔  
ให้สถานศึกษาตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมทั้งจุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นต้น แล้ววางแผนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” หรือ
เลือกจากตัวอย่างกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ส่วนที่ ๓ 
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 
   หมวดที ่๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 หมวดที ่๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
หมวดที ่๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
หมวดที ่๔ สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

หมวดที่ ๑ กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสตูร) 
 

กลุ่มกจิกรรมที่ ๑  กจิกรรมแนะแนว 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๒  กจิกรรมนักเรียน 
กลุ่มกจิกรรมที่ ๓  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 การจัดกิจกรรมหมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก  
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง  
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

      เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และ
สมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ      
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน 
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่ อสังคม  
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
 สถานศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมได้จากเอกสาร / คู่มือ / แนวทาง ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท า 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

หมวด 2 สร้างเสรมิสมรรถนะและการเรียนรู้ 
กลุ่มกิจกรรมที ่4 พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 

 
 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม โป๊ะโป่งเล่าเรื่อง  
 
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง   
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และแตงประโยคผานการท ากิจกรรมสรางสรรคแ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนใชกระบวนการกลุม และสามารถท างานเป็นทีมได 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูน าค าศัพทแใสในลูกโปุง น าไปติดไวที่กิ่งไมแหง/ไมแขวนเสื้อ/ใชเชือกขึงที่มุมหอง (ตามความ
เหมาะสม) 

2. ครูแบงนักเรียนเป็นกลุม ๆ ละ 3 – 5 คน ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกจิ้มลูกโปุงคนละลูก (โดยครูใช
เข็มพันปลายไม) เพ่ือน าแผนค าศัพทแมารวมกัน  

3. นักเรียนแตละคนอานค าศัพทแที่ตนเองไดใหเพ่ือนในกลุมฟใง 
4. นักเรียนแตละกลุมแตงเรื่องจากค าที่ได โดยใชวิธีการเลาตอ ๆ กันตามค าศัพทแที่ไดจากการโปฺะโปุง 
5. นักเรียนรวมกันลงความเห็นวาเรื่องใดที่นาสนใจที่สุด 
6. กลุมท่ีไดรับคะแนนโหวตสูงสุดรับของรางวัลจากครู 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ลูกโปุง     

2. ค าศัพทแ 
 3. กิ่งไม/ไมแขวนเสื้อ/เชือก   

4. รางวัลส าหรับกลุมท่ีไดรับคะแนนโหวตสูงสุด 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2. สังเกตการอานออกเสียงของนักเรียน  

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม ภาษาพาเพลิน  
    
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอยางสรางสรรคแ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู  
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ทบทวนความรูเรื่อง ค าคลองจองสองพยางคแ เชน กินขาว – เลาเรื่อง นกรอง-ทองนา เป็นตน 

2. ครูอธิบายวิธีการ กติกาในการแขงขันตอค าคลองจองใหนักเรียนฟใงดังนี้ ครูจะชูบัตรค าที่เป็นค า
สองพยางคแใหดูทีละค า และใหแตละคนตอค าคลองจองไปเรื่อย ๆ อาจเรียงตามเลขที่ หรือต าแหนงที่นั่ง   
ถาติดขัดที่คนไหนใหขามไปกอน และใหเขาพยายามสังเกตวิธีการสัมผัสค าคลองจองจากที่เพ่ือน ๆ แตง (ครูควร
ใหก าลังใจ ไมควรลงโทษ เพราะจะท าใหเด็กจะขาดความมั่นใจ) ครูเปลี่ยนบัตรค า และอาจเปลี่ยนเป็นให
นักเรียนยกมือเพ่ือตอค า 

3. นักเรียนชวยกันสรุปผลการด าเนินกิจกรรม ประโยชนแที่ไดรับ 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 บัตรค า  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีสวนรวม ความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม 
 2. ตรวจความถูกตองในการตอค าคลองจอง 
 
7. ภาพประกอบ 

ตัวอยางบัตรค า 
 

 

 

 

 

 

 

เรือใบ 

 

ปลาทู 

 

นกน้อย 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม ตามล่าหาคู่ 
 
2. เวลาที่ใช้ 1  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาของนักเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานใหแกนักเรียน 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูใหนักเรียนยืนลอมกันเป็นวงกลม ครูเปิดเพลง และใหนักเรียนขยับตัวไปตามจังหวะเพลง  
2. นักเรียนหยิบบัตรจากตะกราที่ครูสงใหคนละ 1 แผน โดยที่บัตรในตะกราจะมีทั้งบัตรภาพและ

บัตรค าศัพทแตาง ๆ ปนกันอยู ครูอาจใชวิธีการแยกหมวด เชน ภาพสถานที่ – ค าศัพทแอาชีพ ภาพสัตวแ – 
ค าศัพทแอาหาร ภาพตนไม – ค าศัพทแผลไม ภาพการแตงกาย – ค าศัพทแอาชีพ อุปกรณแกีฬา – ค าศัพทแกีฬา 

3. เมื่อไดยินสัญญาณนกหวีด หรือสัญญาณใหหยุดจากครู ใหนักเรียนแตละคนน าภาพหรือค าศัพทแ
ที่มีอยูในมือของตนไปหาคู เมื่อจับคูภาพและค าศัพทแใหตรงกันแลวนั่งลง    

4. ใหนักเรียนที่นั่งจับคูกัน ลุกขึ้นยืนใหเพ่ือนชวยกันตรวจสอบดูวาคูใดที่จับคูภาพกับค าศัพทแได
ถูกตองบาง 

5. นักเรียนชวยกันสรุปความรูและสิ่งที่ไดรับจากการท ากิจกรรม 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1. ตะกรา บัตรค าศัพทแภาษาอังกฤษและบัตรภาพ 
2. เทปเพลงประกอบกิจกรรม 
3. นกหวีด 
 

6. การวัดและประเมินผล  
 สังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 
 

7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  http://www.bookdeedee.com/product-th-0-3794521  

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 

http://www.bookdeedee.com/product-th-0-3794521
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
1. ชื่อกิจกรรม นักเล่าน้อย 
 
2. เวลาที่ใช้ 2  ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกอยางสรางสรรคแ 
 3. เพ่ือฝึกทักษะในการท างานรวมกับผูอ่ืน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. แบงนักเรียนออกเป็นกลุม ๆ ละ 5 - 6 คน 
 2. มอบหมายใหแตละกลุมเลือกนิทานจากหองสมุดโรงเรียน หรือสืบคนจาก Internet กลุมละ 1 เรื่อง 
และฝึกซอมการแสดง โดยมีผูเลาหรือผูบรรยายเรื่อง 1 คน และสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุมแสดงบทบาทสมมติ
เป็นตัวละครในเรื่อง  
 3. ใหตัวแทนแตละกลุมออกมากลาวชมเชยแกผูแสดง และชวยกันสรุปสาระขอคิดที่ไดจากนิทาน
แตละเรื่อง  
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสือนิทาน 
 2. หองสมุดโรงเรียน 
 3. อินเทอรแเน็ต 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
 2. ประเมินพฤติกรรมการท างานรวมกันของนักเรียน 
 
7. ภาพประกอบ 
 
  

 

 

               https://www.youtube.com/watch?v=ykFTU0pSpmk 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 

https://www.youtube.com/watch?v=ykFTU0pSpmk


13 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
1. ชื่อกิจกรรม Mime is fun 
    
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
  
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนทบทวน/เรียนรูค าศัพทแภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูทางดานวิชาการของนักเรียนโดยใชกิจกรรมเชิงสรางสรรคแ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงและทบทวนค าศัพทแจาก Vocabularies Chart 

2. นักเรียนแบงกลุมการเลนเกมตามความตองการของตนเอง ตั้งแถวเป็นแถวตอนลึก จากนั้นให
นักเรียนยืนหันหลังใหครูผูสอน 

3. ใหนักเรียนที่ยืนหัวแถวออกไปดูภาพ พรอมมาแสดงทาทางใหนักเรียนที่ยืนอยูถัดไปดู โดยหามพูด 
จากนั้นใหท าทาเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงนักเรียนคนสุดทาย คนสุดทายของแตละแถวบอกค าศัพทแ และเขียน
ค าตอบมาสงครู 

4. กลุมใดที่เขียนค าศัพทแถูกตองแลวและเสร็จเป็นกลุมแรกไดคะแนน 
5. นักเรียนรวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเลนเกม Mime is fun 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. Vocabularies Chart  

2. เกม Mime is fun 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูในชวงการท ากิจกรรม 

 
7. ภาพประกอบ   

 
 
 
 
 
 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

Clibart.com 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
1. ชื่อกิจกรรม ค าศัพท์แสนสนุก 
     
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเพ่ิมทักษะการฟใงในการเรียนรูภาษาอังกฤษ สามารถอาน โดยการออกเสียง
ค าศัพทแไดถูกตอง แมนย ามากขึ้น 
 2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก มีความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูน าบัตรภาพติดบนกระดาน ๘ – ๑๐ ค า 

2. ครูออกเสียงค าศัพทแที่ถูกตอง ใหนักเรียนตีค าท่ีถูกตองตามท่ีครูออกเสียง (ใชไมตีแมลงวันไป
แตะที่ภาพทีน่ักเรียนไดยิน) 

3. นักเรียนฝึกออกเสียงค าศัพทแที่ถูกตอง พรอม ๆ กัน และเป็นรายบุคคล 
4. นักเรียนฝึกแตงประโยคปากเปลา โดยใชภาพ และน าเสนอหนาชั้นเรียน 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. บัตรภาพ  

2. บัตรค า 
 3. อุปกรณแการตีค า เชน ไมตีแมลงวัน 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมในแตละครั้ง 
 
7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cow 
cow 

 

        

duck 

         
Giraffe  
    

GGgira

 

 
bee 

 
  

chair 
 

 

 
bat 

 
  

   bird     
 

 

 

 
flower 

 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 6 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

กลุ่มกิจกรรมที ่5 พัฒนาความสามารถด้านการคิดและ 
การพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) 

 
 

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

 ๑. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคแ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนรูจักน าสิ่งของที่ไมใชแลวมาท าใหเกิดประโยชนแ 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครนู าขวดน้ ามาใหนักเรียนดู โดยใชค าถามน า เชน สิ่งนี้คืออะไร เอาไวใชท าอะไร 
2. ครูถามนักเรียนวา นักเรียนคิดวาขวดน้ าพลาสติกที่ใชแลวสามารถใชท าอะไรไดบาง ใหนักเรียน

ทุกคนผลัดกันตอบค าถาม โดยชวยกันคิด (ภายในเวลา 5 นาท)ี 
3. ครูเปลี่ยนสิ่งของไปเรื่อย ๆ เชน กระปองนม  กลองนม กลองกระดาษ 
4. ใหรางวัลนักเรียนทีต่อบค าถามอยางสรางสรรคแ 

 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ขวดน้ าพลาสติก/ กระปองนม/ กลองนม/ กลองกระดาษ 
 
๖. การวัดผลและประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมการท างานรวมกับผูอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  วัสดุหรรษา พาเพลิน (ขอขวด) 

 
2. เวลาที่ใช้   3 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิ รูจักการวางแผนการท างานและล าดับขั้นตอนการท างานได  
3. เพ่ือใหสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 
4. เพ่ือน าไปสูการสรางสรรคแผลงานอ่ืน ๆ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูพูดคุยกับนักเรียนเรื่องขยะท่ีเป็นพลาสติกในโรงเรียนสังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมใน
แตละครั้ง 
 2. ครูยกตัวอยางขวดน้ าพลาสติก และบอกถึงปใญหาขยะเกลื่อนโรงเรียนและชุมชน 
 3. ครูบอกนักเรียนวาจะท าสิ่งประดิษฐแจากขวดน้ าพลาสติก 
 4. ครูใหนักเรียนดูภาพสิ่งประดิษฐแที่ท าจากขวดน้ าพลาสติก 
 ชั่วโมงที่ 1 
 ตอน ก าไลเห็น ๆ 

วัสดุและอุปกรณแ 
1. ขวดน้ าดื่มที่ใชแลวชนิดใส  
2. คัดเตอรแ/กรรไกร 
3. เศษผา 
4. กาวชนิดเหนียวพิเศษ 
5. เทปกาว 
๖. ปืนยิงกาว  

 ขั้นตอนการท า 
1. เทปกาวพันเป็นวงรอบขวดพลาสติก บริเวณท่ีจะท าเป็นก าไลขอมือ 

  2. ตัดดวยคัตเตอรแ/กรรไกร สวนที่เป็นเทปกาว 
3. น ามาวัดรอบขอมือ 
4. ตัด แลวตอดวยเทปกาวใหพอดีกับขอมือ 
5. น าเศษผา มาพันรอบ ติดดวยปืนยิงกาวใหเรียบรอย  

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชั่วโมงที่ 2 
 ตอน เห็นแสงร าไร 

วัสดุและอุปกรณแ 
1. ขวดน้ าดื่มที่ใชแลวชนิดใส  
2. คัดเตอรแ/กรรไกร 
3. สีสะทอนแสง/สีทาเล็บ 
4. ปืนยิงกาว 
5. ไฟกระพริบ 

 ขั้นตอนการท า 
1. ขวดน้ าพลาสติกน ามาตัดขวดดานบนออก  
ใหเหลือฝาขวด กับคอขวดเล็กนอย 
(ส าหรับท ากลีบดอกไมพลาสติก) 
2. ตัดกลีบดอก 6 กลีบ ตกแตงกลีบดอกใหโคงกลม 
3. ทาสีกลีบดอกไมดวยสีน้ า 
4. เจาะฝาขวด ส าหรับเสียบไฟกระพริบลงไป 

 5. ติดกาวหลอดไฟกับฝาขวดใหแนน 
 6. ท าหลายดอก ประดับไฟใหสวยงาม 

ชั่วโมงที่ 3 
 ตอน ดอกไม รีไซเคิล  

วัสดุและอุปกรณแ 
1. ขวดน้ าดื่มที่ใชแลวหลากสี 
2. คัดเตอรแ/กรรไกร 
3. ลวดส าหรับท ากาน 
4. เทียน/ตะเกียง 

 ขั้นตอนการท า 
1. ขวดน้ าพลาสติกน ามาตัดขวดดานบนออก  
ใหเหลือฝาขวด กับคอขวดเล็กนอย 
(ส าหรับท ากลีบดอกไมพลาสติก) 
2. ตัดกลีบดอก 6 กลีบ ตกแตงกลีบดอกใหโคงกลม 
3. น าไปลนไฟใหมีลักษณะคลายกลีบดอกไมจริง ๆ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

4. เจาะฝาขวด ส าหรับเสียบกาน 
5. ตัดขวดพลาสติกสีเขียวเป็นเสนเล็ก ๆ ใชไฟลนกานและพัน 

 6. ติดกาวกับฝาขวดใหแนน 
 7. ท าหลายดอก ประดับใหสวยงาม 
 8. จัดแตงติดใบใหสวยงาม 
 
5. สื่อการเรียนรู้  
 1. ภาพก าไลที่ท าจากขวดน้ าพลาสติก 
 2. ภาพไฟประดับจากขวดน้ าพลาสติก 
 3. ภาพสิ่งประดิษฐแตาง ๆ ที่ท าจากขวดพลาสติก 
  
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรม 
 2. สังเกตจากชิ้นงาน 
 
7. ภาพประกอบ 

สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ท าจากขวดพลาสติก 
 

 

 

 

 

 

 
 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  http://p-dit.com/2013/11/19/3462/ 

 
 
 
 
 

http://p-dit.com/2013/11/19/3462/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

 
1. ชื่อกิจกรรม  วัสดุหรรษา พาเพลิน (ประดิษฐ์สิ่งของง่าย ๆ จากไม้ไอศกรีม) 
  
2. เวลาที่ใช้   2 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิ รูจักการวางแผนการท างานและล าดับขั้นตอนการท างานได  
3. เพ่ือใหสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 
4. เพ่ือน าไปสูการสรางสรรคแผลงานอ่ืน ๆ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับอุปกรณแท่ีใชเก็บดินสอ ยางลบ ปากกา 
 2. ครูใหนักเรียนดูรูปกลองใสดินสอตาง ๆ 
 3. ครูบอกนักเรียนวาจะท ากลองใสดินสอใชเอง 
 4. ครูใหนักเรียนดูรูปกลองใสดินสอ 

ชั่วโมงที่ 1 
  ตอน หนูภูมิใจ ท าของใชเอง 

วัสดุและอุปกรณแ 
1. ไมไอศกรีม 
2. กาวน้ าชนิดเหนียวพิเศษ 
3. กาวแทง 
4. สีผสมอาหาร 
5. เศษผา 
6. กรรไกร 
7. ปืนยิงกาว 
8. วัสดุส าหรับตกแตง 

 ขั้นตอนการท า 
1. น าเศษผาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ใหมีขนาดเล็กกวาความยาวของไมไอศกรีม 
2. ผสมน้ ากับสีผสมอาหารหลากสี ใหเขม ๆ และน าไมไอศกรีมลงไปยอมสี และน ามาผึ่งใหแหง 
3. ทากาวที่ไมไอศกรีม และติดลงบนผาใหไดขนาดที่เราตองการ โดยเวนขอบผาไวส าหรับแปะติดกัน 
4. ท าฐานสี่เหลี่ยม และใชกาวแทงติดเขาดวยกัน 
5. ถามีริบบิ้น สามารถน ามาตกแตงใหสวยงาม 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชั่วโมงที่ 2 
ตอน กระถางดอกไมใหคุณ 
วัสดุและอุปกรณ์ 
1. ไมไอศกรีม 
2. กาวแทง 
3. สีผสมอาหาร 
4. เศษผา 
5. กระปองเปลา 
6. กรรไกร 
7. ปืนยิงกาว 
8. วัสดุส าหรับตกแตง 

 ขั้นตอนการท า 
1. ผสมน้ ากับสีผสมอาหารหลากสี ใหเขมๆ และน าไมไอศกรีมลงไปยอมสี และน ามาผึ่งใหแหง 
2. น าไมไอศกรีมติดที่ผนังกระปอง สลับสีใหสวยงาม โดยใชปืนยิงกาว 
3. ตกแตงดวยเศษผา หรือริบบิ้นใหสวยงาม 
4. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดตามจินตนาการ 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. รูปกลองดินสอ/กระถางตนไมจากไมไอศกรีม 
 2. กลองดินสอ/กระถางใสตนไม จากไมไอศกรีม 
  
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการท างานรวมกัน 

2. สังเกตจากชิ้นงาน 
 
7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  www.p-dit.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.p-dit.com/
http://www.p-dit.com/


21 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  วัสดุหรรษา พาเพลิน (พัน พัน พัน) 
   
2. เวลาที่ใช้    3 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิ รูจักการวางแผนการท างานและล าดับขั้นตอนการท างานได  
3. เพ่ือใหสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 
4. เพ่ือน าไปสูการสรางสรรคแผลงานอ่ืน ๆ 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูใหนักเรียนดูเชือกที่เตรียมมา และบอกประโยชนแของเชือก 
 2. ครูถามนักเรียนวาถาใหนักเรียนน าเชือกมาใช จะใชเชือกท าอะไร 
 3. ครูใหนักเรียนดูภาพสิ่งของที่ประดิษฐแจากเชือก 
 4. ครูใหนักเรียนท าก าไลขอมือจากเชือก 
 ชั่วโมงที่ 1 
 ตอน ใคร ใคร ก็ท าได 

วัสดุและอุปกรณแ 
1. เชือกปุานหลากสี 
2. กรรไกร 
3. กาว 
4. กระปอง/ขวดแกว 

 ขั้นตอนการท า 
1. น าเชือกมาพันรอบ ๆ กระปอง/ขวดแกวทากาวรอยตอของเชือกแตละชั้น 
2. รอใหกาวแหง คอย ๆ แกะออก จะไดก าไลเกเ ๆ 
ชั่วโมงที่ 2 

 ตอน พันจนได 
วัสดุและอุปกรณแ 
1. เชือกปุานหลากสี 
2. กรรไกร 
3. กาว 
4. กระปอง/ขวดแกว 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 ขั้นตอนการท า 
1. ทากาวรอบกระปอง 
2. น าเชือกหลากสีมาพันรอบ ๆ กระปองจนเต็ม 
3. ตกแตงใหสวยงาม 
ชั่วโมงที่ 3 

 ตอน ผูกพัน 
วัสดุและอุปกรณแ 
1. ไหมญี่ปุุน 
2. กรรไกร 

 ขั้นตอนการท า 
1. น าไหมญี่ปุุนหลายหลากสีมาถักเป็นเปียความยาวเทาขอมือตนเองมัดปมใหเรียบรอย 
2. ถามีกระดิ่งสามารถน ามาประดับใหสวยงาม  

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ภาพสิ่งประดิษฐแจากเชือก  
 2. ภาพเชือกชนิดตาง ๆ  
  
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรม 
 2. สังเกตจากชิ้นงาน 
 
7. ภาพประกอบ 
 เชือกชนิดต่าง ๆ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

สิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากเชือกต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 http://p-dit.com 
 

 

http://p-dit.com/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  มาสนุกกับศิลปะกันเถอะ 

 
2. เวลาที่ใช้   4 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ สติปใญญา 
 2. เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคแ 
 3. เพื่อใหนักเรียนรูจักชื่นชมความงามสุนทรียภาพ ซึ่งมีคุณคาตอมนุษยแ 
 4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตอ หรือประกอบ
วิชาชีพ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1 
 มาเรียนรูกันเถอะ 
     1. วาดภาพสัตวแที่นักเรียนรูจักหรือที่ชอบมา ๑ ชนิดพรอมกับท าทาประกอบ 

1. ครูอธิบายถึงสัตวแที่สามารถน ามาเลี้ยงไดยกตัวอยางเชน สุนัข แมว นก กระตาย เป็นตน 
2. ครูเปิดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวาที่บานของนักเรียนใครเลีย้งสัตวแประเภทใดบาง 
3. ครูใหนักเรียนเลือกสัตวแที่ตัวเองชอบไวในใจ พรอมกับแจกกระดาษแลวใหนักเรียนวาดรูป

สัตวแที่ตัวเองชอบพรอมกับบอกวาใครวาดรูปเสร็จแลวใหเอารูปออกมาสงพรอมกับแสดงทาทาง
เลียนแบบสัตวแประเภทนั้นดวย 

 

 
www.oknation.net 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 

http://www.oknation.net/


25 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
www.gotoknow.org 

 
 

 

 

 

www.gotoknow.org 

ชั่วโมงที่ 2  
สองไม สองมือ 
1. การปใ้นเป็นรูปทรงตาง ๆ 

1. รูปทรงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. รูปรางที่เรามองเห็นในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีลักษณะตางกันไป โดยรูปรางมีลักษณะ

เป็น ๓ มิติ ความกวาง ความยาว  และความลึก หรือความหนาท าใหรูปทรงมีลักษณะสวยงาม 
และสมจริงมากกวารูปราง รูปทรงแบงออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

  2.1 รูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปทรงที่มีโครงสรางแนนอนสามารถระบุชื่อเรียกได เชนทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกลม พีระมิด กรวย  

 

 
novation.kpru.ac.th 

  2.2 รูปทรงอิสระ เป็นรูปทรงที่มีโครงสรางไมแนนนอน มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
เกิดข้ึนจากมนุษยแสรางขึ้น เชน รูปทรงของสัตวแตางๆ รูปทรงกอนหิน รูปทรงรองเทา 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F203061&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNHCtzZMvB1r5eYj9wg1zZen3vJU2A&ust=1442395557635919
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F203061&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNHCtzZMvB1r5eYj9wg1zZen3vJU2A&ust=1442395557635919
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJryoerc-McCFdYJjgodXy8BRw&url=http%3A%2F%2Finnovation.kpru.ac.th%2Fweb17%2F551121719%2Finnovation%2Findex.php%2Fcontent&psig=AFQjCNF0JrT-ZC0N_6g3qdRTPE-G2viQVg&ust=1442395689922563
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJryoerc-McCFdYJjgodXy8BRw&url=http%3A%2F%2Finnovation.kpru.ac.th%2Fweb17%2F551121719%2Finnovation%2Findex.php%2Fcontent&psig=AFQjCNF0JrT-ZC0N_6g3qdRTPE-G2viQVg&ust=1442395689922563


26 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
 
 
 
 

                  
  2. ครูอธิบายถึงความส าคัญในการปใ้นเป็นรูปตาง ๆ วามีความส าคัญเพราะเป็นพ้ืนฐานในการที่
นักเรียนจะไดน าไปข้ึนรูปตาง ๆ 

1. ครูแบงนักเรียนใหนั่งเป็นกลุมๆพรอมกับแจกอุปกรณแ (ดินน้ ามัน) 
2. ครูสาธิตวิธีการปใ้นดินน้ ามันขึ้นเป็นรูปทรงตาง ๆ 

 
                 
 
 
 

www.thaiadapp.com 

ชั่วโมงที่ 3 
ปใ้นตามจินตนาการ 
1. ครูอธิบายถึงการปใ้นเป็นกระบวนการหนึ่งในงานประติมากรรมที่มีลักษณะเป็น ๓ มิติ มีความกวาง 

ความยาว ความหนา สามารถจับตองหรือสัมผัสได การปใ้นสามารถท าไดโดยการน าสวนยอยมารวมกันให
เกิดเป็นรูปทรงตามตองการ 

2. ครูอธิบายถึงความหมายของจินตนาการวาคืออะไรจากนั้นจึงใหนักเรียนแบงกลุมออกเป็นกลุม
ยอยแลวจึงแจกอุปกรณแ (ดินน้ ามัน) 

3. ครูใหนักเรียนปใ้นดินน้ ามันเป็นรูปตางๆ ตามจินตนาการ ครูใหค าปรึกษาและดูแลอยางใกลชิด 
                  
 
 
 
 
 
 
 

xn--12c1bobh8dyb4bnrq1kue.blogspot.com 
 

http://innovation.kpru.ac.th/ 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPvrupHe-McCFUWPjgod_BcK6Q&url=http%3A%2F%2Fxn--12c1bobh8dyb4bnrq1kue.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fblog-post.html&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNGf0XfEwS87RY-Gr5UIBycdL63Jmg&ust=1442396038947632
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            coffee-drawing.blogspot.com                           jaikoh.exteen.com 
 

ชั่วโมงที่ 4  
การเปุาสี 

     การสรางภาพดวยการเปุาสี  เป็นเทคนิคการสรางภาพอีกแบบหนึ่ง ที่ท าใหภาพสวยงามและเกิด
จินตนาการ เหมาะส าหรับผูเริ่มตนในการเรียนรูเกี่ยวกับการวาดภาพและการใชสีน้ าหรือสีโปสเตอรแ  
         ขั้นตอนการเป่าสี 

1. ผสมสี 
     2. หยดสีลงบนกระดาษ 
           ๓. ใชหลอดกาแฟเปุาสีใหแตกกระจาย 
         เทคนิคการเป่าสีให้ได้ภาพสวยงาม 
         ๑. ผสมสีกับน้ าใหเหลวพอเหมาะไมขนหรือเหลวเกินไป 
         ๒. ใชสีหลากหลาย  
         ๓. ใชกระดาษวาดภาพ รอยปอนดแข้ึนไป 
         ๔. เปุาสีใหแตกกระจายรอบทิศทาง หากตองการใหสีแตกกระจายไปทางใดเป็นพิเศษใหเอียง
กระดาษ เล็กนอย   
         ๕. เมื่อเปุาสีเสร็จแลวควรน าไปผึ่งลมใหแหงไมควรน าไปผึ่งแดดเพราะจะท าใหกระดาษบิดไมสวยงาม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jaruwan99999.blogspot.com 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOft6M28-scCFU8kjgodQLEGwA&url=http%3A%2F%2Fcoffee-drawing.blogspot.com%2F2013%2F05%2Fplasticine.html&psig=AFQjCNEm4MAntKFCmjf78KJj6zoFBl1LOg&ust=1442455722411236
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fjaikoh.exteen.com%2Fpage%2F2&psig=AFQjCNEm4MAntKFCmjf78KJj6zoFBl1LOg&ust=1442455722411236
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJO5r-DA-scCFYUfjgodQ5IJNw&url=http%3A%2F%2Fjaruwan99999.blogspot.com%2F2015%2F03%2F1730.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNHUJFrSOMvgNsfln-1V7PAD7YNrHg&ust=1442456747582679
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www.thaigoodview.com 
  
 
         www.kukai.ac.th      www.suwattanakindergarten.com  witchuda08.blogspot.com 

5. สื่อการเรียนรู้ 
  ๑. การสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว 

๒. บริเวณภายในพื้นที่ของโรงเรียน 
๓. หองสมุด หองคนควาทางเทคโนโลยี 
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
  1. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
  ๒. สังเกตจากผลงานที่ไดปฏิบัติ 
 
7. ภาพประกอบ 
 ภาพตามกิจกรรมตาง ๆ 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

www.photoontour9.com      
tykatai.diaryclub.com       
www.oknation.net   
artlaemkom.blogspot.com     
www.gotoknow.org    
novation.kpru.ac.th                                              
http://innovation.kpru.ac.th/   
www.thaiadapp.com     
jaikoh.exteen.com  
https://www.gotoknow.org/posts/54529    
www.kukai.ac.th     
www.suwattanakindergarten.com  
witchuda08.blogspot.com 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCL79tYPB-scCFcq3jgodiZsD_w&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigoodview.com%2Flibrary%2Fcontest2552%2Ftype1%2Fart01%2F01%2Fpage19.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNHUJFrSOMvgNsfln-1V7PAD7YNrHg&ust=1442456747582679
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLrR873B-scCFYMEjgod_YcLBA&url=http%3A%2F%2Fwww.kukai.ac.th%2FThai%2Factivities_2015%2FC1%2FAC_update_24-02-2015-water.php&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNE83mYQE5_BwcwvkbYd0ojgN_vFUA&ust=1442457008321555
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMG64fHB-scCFYgdjgod2zEJyQ&url=http%3A%2F%2Fwww.suwattanakindergarten.com%2Fgallery.php&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEnVnI7FD-yqzOPMmhjVix1_pwLLg&ust=1442457162540208
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI-i_qbC-scCFcoDjgodz4wBDA&url=http%3A%2F%2Fwitchuda038.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fbase-learning-bbl-1.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEnVnI7FD-yqzOPMmhjVix1_pwLLg&ust=1442457162540208
http://www.photoontour9.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMjIlI_b-McCFRMbjgodDiAGLg&url=http%3A%2F%2Ftykatai.diaryclub.com%2F20090414%2F%25CA%25A7%25A1%25C3%25D2%25B9%25B5%25EC&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNGR7zo8iPA0s5LptrAIgFyriYT8qg&ust=1442395205446359
http://www.oknation.net/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKq524jc-McCFYNIjgodaioK_A&url=http%3A%2F%2Fartlaemkom.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fblog-post_12.html&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNHeLZGG9lQ5fUx9aeR9huk6m9TAwA&ust=1442395477961278
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F203061&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNHCtzZMvB1r5eYj9wg1zZen3vJU2A&ust=1442395557635919
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fjaikoh.exteen.com%2Fpage%2F2&psig=AFQjCNEm4MAntKFCmjf78KJj6zoFBl1LOg&ust=1442455722411236
https://www.gotoknow.org/posts/354529
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLrR873B-scCFYMEjgod_YcLBA&url=http%3A%2F%2Fwww.kukai.ac.th%2FThai%2Factivities_2015%2FC1%2FAC_update_24-02-2015-water.php&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNE83mYQE5_BwcwvkbYd0ojgN_vFUA&ust=1442457008321555
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMG64fHB-scCFYgdjgod2zEJyQ&url=http%3A%2F%2Fwww.suwattanakindergarten.com%2Fgallery.php&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEnVnI7FD-yqzOPMmhjVix1_pwLLg&ust=1442457162540208
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI-i_qbC-scCFcoDjgodz4wBDA&url=http%3A%2F%2Fwitchuda038.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fbase-learning-bbl-1.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEnVnI7FD-yqzOPMmhjVix1_pwLLg&ust=1442457162540208
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กลุ่มกิจกรรมที ่6 พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
 

 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม คิดก่อนปั้น (ถกแถลง/ระดมความคิดเห็น) 
 
๒. เวลาที่ใช้ ๑ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจ เกิดแนวความคิด และใหไดมาซึ่งวิธีการที่มีความคิดสรางสรรคแ 
ดวยการถกแถลงระดมความคิด 

๒. เพ่ือใหนักเรียนไดฝึกการน าเสนอผลงาน 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูน าดินน้ ามัน มาใหนักเรียนดู ใชค าถามน า เชน นักเรียนรูจักสิ่งนี้หรือไม ใชท าอะไร มีสีอะไรบาง 
นักเรียนเคยน าดินน้ ามันมาท าอะไรบาง 

2. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ ๔ - ๖ คน 
3. ครูแจกดินน้ ามันใหแตละกลุม ๆ ละเทากัน (อาจมีสีที่หลากหลายแตกตางกันไป) 
4. ใหนักเรียนใชกระบวนการถกแถลง โดยนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น พรอมระดมสมอง 

เพ่ือสรางชิ้นงานจากดินน้ ามัน ตามขอสรุปของกลุม 
5. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุม ออกมาน าเสนอผลงานของตนหนาชั้นเรียน โดยบอกวา ผลงานของ

ของกลุมตนเองมีความพิเศษอยางไร 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

ดินน้ ามัน  
 
๖. การวัดผลและประเมินผล 

๑. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการท างาน 
๒. ประเมินชิ้นงาน 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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1. ชื่อกิจกรรม  วัสดุหรรษา พาเพลิน (เครื่องประดับจากกระดุม) 
  
2. เวลาที่ใช้  2 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิ รูจักการวางแผนการท างานและล าดับขั้นตอนการท างานได  
3. เพ่ือใหสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 
4. เพ่ือน าไปสูการสรางสรรคแผลงานอ่ืน ๆ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูใหนักเรียนบอกวาเครื่องประดับมีอะไรบาง 
 2. ครูใหนักเรียนดูรูปเครื่องประดับแบบตาง ๆ 
 3. ครูบอกนักเรียนวาจะท าเครื่องประดับใชเอง และใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ 
 ชั่วโมงที่ 1 
  ตอน เข็มกลัดจากกระดุม 

วัสดุและอุปกรณแ 
1. กระดุมหลากสี หลายขนาด 
2. กาวน้ าชนิดเหนียวพิเศษ 
3. กาวแทง 
4. เข็มกลัด  
5. เศษผา 
6. กรรไกร 
7. ปืนยิงกาว 

 ขั้นตอนการท า 
1. น ากระดุมขนาดเดียวกัน 5 เม็ด วางใหชนกัน เป็นกลีบดอก จากนั้นติดกาวดานบน  น ากระดุม

เม็ดใหญกวามาวางไว 
2. น ากระดุมเม็ดเล็กสุด มาท าเป็นเกสรตรงกลาง 
3. ติดเข็มกลัดส าเร็จรูปดานหลังกระดุม ใชเศษผาตัดเป็นรูปวงกลมติดทับไวดวยกาว 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชั่วโมงที่ 2 
ตอน กิ๊บของพ่ี มอบใหนอง 
วัสดุและอุปกรณ์ 
1. กระดุมหลากสี หลายขนาด 
2. กาวน้ าชนิดเหนียวพิเศษ 
3. กิ๊บติดผม 
4. เศษผา 
5. กรรไกร 
6. ปืนยิงกาว 

 ขั้นตอนการท า 
1. ใหนักเรียนเลือกขนาด และสีของกระดุมตามใจชอบ  
2. น ากระดุมมาติดลงบนกิ๊บทากาว ตกแตงใหสวยงาม 

 ชัว่โมงที่ 3  
 1. ครูทบทวนกิจกรรมการท าเครื่องประดับจากกระดุม 

2. ครูรวมกันเสนอแนะวา นอกจากการท าเข็มกลัด และกิ๊บ ยังสามารถน ากระดุมมาท าอะไรไดอีก  
และสามารถใชวัสดุอื่นแทนกระดุมไดหรือไม 
3. ครูใหนักเรียนวาดภาพเครื่องประดับที่ตนเสนอแนะความคิด 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. กิ๊บแบบตาง ๆ 
 2. ภาพเครื่องประดับตาง ๆ 
  
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรม 
 2. สังเกตจากชิ้นงาน 
 
7. ภาพประกอบ 
  
 
 
 

 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 P-dit.com  
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม หนูน้อยนักสืบ 
 
2. เวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูในสิ่งที่ตนสนใจจนหมดประเด็นค าถามที่สงสัย  
 3. เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสืบคนความรูและหาค าตอบในสิ่งที่ตนสนใจจากสื่อ
และแหลงเรียนรูตาง ๆ ได  

4. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียน 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูแบงนักเรียนเป็นกลุม แลวใหนักเรียนแตละกลุมเสนอหัวขอเรื่องในสิ่งที่ตนสนใจโดยครูอาจจะ
ก าหนดกรอบกวาง ๆ เชน ในภาคเรียนนี้นักเรียนไดเรียนเรื่องสัตวแในรายวิชาวิทยาศาสตรแ ครูก็ใหนักเรียน
เสนอชนิดของสัตวแที่นักเรียนตองการศึกษาเพ่ิมเติม เชน กระตาย ปลา แมว สุนัข  

2. นักเรียนแตละกลุมตั้งประเด็นค าถามจากสิ่งที่ตนเองสนใจ นักเรียนวางแผนการสืบคนขอมูล 
3. นักเรียนแตละกลุมท าการสืบคนขอมูลจากสื่อ และแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน หองสมุด หองวิทยาศาสตรแ

หองคอมพิวเตอรแ หองอาเซียน โดยครูเป็นผูอ านวยความสะดวกในการเรียนรูใหแกนักเรียน 
4. นักเรียนแตละคนบันทึกความรูจากสิ่งที่ไดเรียนรูลงในสมุดบันทึกความรู  ซึ่งการสืบคนความรู 

ในที่นี้มีจุดประสงคแหลักคือการตอบค าถามในประเด็นที่นักเรียนสนใจหรืออยากรู 
5. นักเรียนแตละกลุมน าเสนอขอมูล และสิ่งที่ไดเรียนรูจากการสืบคนใหเพ่ือนกลุมอ่ืนฟใง 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. สมุดบันทึกความรู 
 2. วิทยากร/ผูเชี่ยวชาญในเรือ่งที่นักเรียนสนใจ 
 3. แหลงการเรียนรูในโรงเรียน (ขึ้นอยูกับหัวขอที่นักเรียนสนใจ) เชน หองสมุด หองเรียนพิเศษตาง ๆ 
เชน หองวิทยาศาสตรแ หองอาเซียน หองคอมพิวเตอรแ 
 4. แหลงการเรียนรูในชุมชน (ขึ้นอยูกับบริบทของชุมชน) เชน ศูนยแการเรียนรูปุาชายเลน ศูนยแการเรียนรู
การท านาเกลือ 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 



33 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2. สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของนักเรียน 
 3. ตรวจสมุดบันทึกความรูของนักเรียน 

4. สังเกตการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
 

7. ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเองโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 

๑. ชื่อกิจกรรม  เพลิดเพลินเกมนันทนาการ  
 

๒. เวลาที่ใช้   7 ชั่วโมง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝใงใหนักเรียนรักและเห็นคุณคาของการออกก าลังกาย 
 ๒. เพ่ือใหนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกก าลังกาย 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กอนเลนเกมออกก าลังกายทุกครั้ง ครูควรใหนักเรียนยืดกลามเนื้อ และอบอุนรางกายกอน เพ่ือเป็น
การเตรียมความพรอมในการเลนเกม 

ชั่วโมงที่ 1  
สุนัขจิ้งจอกกับไก 
๑. แบงนักเรียนออกเป็น ๒ ทีมเทา ๆ กัน ทีมสุนัขจิ้งจอก กับทีมไก 
๒. ครูก าหนดพื้นที่ในการเลนสมมติวาเป็นเลาไก และใหทีมไกอยูในเลา หามออกนอกเลา ทีมสุนัข

จิ้งจอกอยูนอกเลา 
 

 

 
 หมายเหตุ              = ไก 

                                    = สุนัขจิ้งจอก 

๓. ครูใหสุนัขจิ้งจอก ลงไปไลจับไกกิน ไดครั้งละ ๑ ตัว 
๔. ถาสุนัขจิ้งจอก ลงไปไลกินไก ครบทุกตัว แลวไกยังไมหมด ทีมไกชนะ แตถาสุนัขจิ้งจอกจับไก 

ไดหมด ทีมสุนัขจิ้งจอกชนะ 
 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชั่วโมงที่ 2  
เกมแมนาค 

 1. นักเรียนเขาแถวยืนรอบเขตสี่เหลี่ยม ดังรูป 

 

  

 

    

 

 

  หมายเหตุ  = คร ู

     = นักเรียน 

 2. เมื่อครู กลาวค าวา “เวลาเชา” ใหนักเรียนวิ่งเขาไปในสี่เหลี่ยม ครูกลาวค าวา “เวลาหกโมงเย็น” 
ใหนักเรียนระวัง แตถาครูกลาวค าวา “เที่ยงคืน” ครูก็จะเป็นผีแมนาควิ่งไลแตะนักเรียนในวงกลมโดยครูจะวิ่ง 
ตามเสนที่ครูไดก าหนดไว 
 3. นักเรียนที่ถูกครูแตะก็จะตองออกจากเกมการเลน นักเรียนคนใดที่ไมถูกครูแตะก็จะถือว า
เป็นผูชนะ 

ชั่วโมงที่ 3 
เกมลมเพลมพัด 

 1. ใหนักเรียนเขาแถวหนากระดาน 2 แถว หนาเสนที่ครูก าหนดไว ดังรูป 

                                                                                                                    

                   

  

 หมายเหตุ            =  ครู                   =  นักเรียน 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 2. ครูจะพูดวา “ลมเอยลมพัดอะไร ลมเอยลมพัดอะไร ฉันจะบอกใหพัด พัด......................” 
ครูก็จะพูดวา “พัดคนผมยาว” ก็ใหนักเรียนที่ผมยาววิ่งออกไปแตะเสน แลววิ่งกลับเขาที่ ใครเขาที่สุดทาย
ถือวาเป็นผูแพใหออกจากการเลนเกม   
 3. ใหเลนไปเรื่อย ๆ จนเหลือนักเรียน 10 คน ถือเป็นผูชนะ 
    ชั่วโมงที่ 4 
 เกมน้ าขึ้นน้ าลง  
 1. นักเรียนแบงกลุมเทา ๆ กัน เขาแถวดังรูป  

  

 

 

 

                หมายเหตุ            =  คร ู 

                                         = นักเรียน 

 2. เมื่อครูพูดวา “น้ าขึ้น” ก็ใหนักเรียนกระโดดไปดานหนา แตถาครูพูดวา “น้ าลง” ใหนักเรียน
กระโดดถอย หลัง แตถาครูพูดค าอ่ืน เชน น้ าโอเลี้ยง หามนักเรียนกระโดดถานักเรียนคนใดกระโดดถือวา 
ผิดกติกา ถือ วาแพใหออกจากการเลนเกม   
 3. ใหเลนไปเรื่อย ๆ จนเหลือนักเรียน 10 คน ถือเป็นผูชนะ 

ชั่วโมงที่ ๕  
การกระโดดเทาคู (กบ) แบบผลัด 

       

                                                                                                             

 

 

 

หมายเหตุ                นักเรียน 

            ทิศทางการกระโดด 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

1. แบงนักเรียนออกเป็นกลุม ๆ ละเทา ๆ กัน 
2. ใหแตละกลุมยืนเป็นแถวตอนหลังเสนเริ่ม 
3. ใหคนแรกกระโดดเทาคูไปจนถึงเสนกลับตัว แลวกระโดดเทาคูกลับมาสัมผัสมือกับคนตอไป 
4. คนที่ถูกสัมผัสมือใหกระโดดเทาคูออกไปจนถึงเสนกลับตัว แลวกระโดดเทาคูกลับมาสัมผัสมือ

คนตอไป เหมือนคนแรก 
5. ท าเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดทายของกลุม 
ชั่วโมงที่ ๖  
การวิ่งผลัดกระโดดขามสิ่งกีดขวาง 

  

                                                                                                             

 

 

 

 

                        หมายเหตุ                           นักเรียน 

                                   ทิศทางการกระโดด 

                          สิ่งกีดขวาง 

1. แบงนักเรียนออกเป็นกลุม ๆ ละเทา ๆ กัน 
2. ใหแตละกลุมยืนเป็นแถวตอนหลังเสนเริ่ม 
3. ใหคนแรกวิ่งกระโดดขามสิ่งกีดขวางจนถึงเสนกลับตัว แลววิ่งกระโดดขามสิ่งกีดขวางกลับมา

สัมผัสมือกับคนตอไป แลววิ่งไปตอทายแถว 
4. คนที่ถูกสัมผัสมือใหวิ่งกระโดดขามสิ่งกีดขวางแลวกลับมาสัมผัสมือคนตอไปเหมือนคนแรก           
5. ท าเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดทาย   
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชั่วโมงที่ ๗  
เกมกระตายไลจับ  

 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ                    = คนหนี   

 = กระตาย 

 1. ก าหนดเขตในการเลน   
2. ใหนักเรียน ๕ คนเป็นกระตาย สวนนักเรียนที่เหลือใหวิ่งหนี กระตายจะกระโดดขาเดียวไลจับ

คนที่วิ่งหนี   
3. เมื่อกระตายจับคนที่วิ่งหนีไดก็ใหเปลี่ยนเป็นคนวิ่งหนีแทน สวนคนที่ถูกจับไดก็ใหเป็นกระตาย

แทนโดย การกระโดดขาเดียวไลจับ 
หมายเหตุ “กระตาย”  คือ คนที่กระโดดขาเดียวไลจับ 

 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ผาปิดตา 
 2. ลูกบอล 
 3. กรวย 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
 ๒. สังเกตความสนุกสนานของนักเรียนในการรวมกิจกรรม 
 
๗. ภาพประกอบ 
 ประกอบภาพในเกม ทั้ง 7 เกม 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 team-123.com 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

กลุ่มกิจกรรมที ่7 พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
 
 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม  อยากดู อยากเล่า อยากเขียน    
    
2. เวลาที่ใช ้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์      

1. นักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 2. ฝึกสมาธิ ความอดทน ไดความรูคูคุณธรรม 
 3. ฝึกทักษะการคิด การพูด การเขียน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้   
 1. ครใูหนักเรียนสืบคน และดูภาพยนตรแที่เก่ียวกับวิทยาศาสตรแ พระพุทธศาสนา วรรณคดี สารคด ี
(อาจเป็นการแตูนก็ได) จากจากหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ คนละ 1 เรื่อง ที่มีความยาวไมเกิน 10 – 15 นาที 

2. เมื่อนักเรียนชมจบแลวครูถามค าถามเพ่ือจุดประกายความคิด 
3. ทายชั่วโมงใหนักเรียนเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping)  

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. VCD ที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา วรรณคดี วิทยาศาสตรแ เป็นตน 
 2. กระดาษ / สมุด ส าหรับท าแผนผังความคิด 
 3. เครื่องเลน VCD / เครื่องฉาย 
 4. โทรทัศนแ 
 5. หองประชุม / หองเรียน / หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ 
 
6. การวัดประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
2. ตรวจผลงาน 

 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ  
 1. นิทานเรื่องกระตายตื่นตูม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. นิทานคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การแตูนวิทยาศาสตรแ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหลง่ที่มาของข้อมูล 
 1. VCD การ์ตูนวิทยาศาสตร์เรื่อง มหัศจรรย์การเติบใหญ่ ป.1 - 3 
       (https://www.youtube.com/watch?v=aX6GD_miUhw) 

2. การ์ตูน นิทานคุณธรรม   
http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html/ 

       https://www.youtube.com/watch?v=hasC129dyW0 
 3. นิทานอีสป http://bkkseek.com/nithan-isop/ 

http://bkkseek.com/nithan-isop/ 
 

http://www.complexplaza.com/shopview.asp?id=
826 

https://www.youtube.com/watch?v=nb_lJi1_o9U 

https://www.youtube.com/watch?v=aX6GD_miUhw
http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

๑. ชื่อกิจกรรม   เทคโนโลยีพาเพลิน 

 

๒. เวลาที่ใช้  ๑ ชั่วโมง 
 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือใหนักเรียนเลือกและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแอยางสรางสรรคแ 
 ๒. เพ่ือฝึกทักษะการใชคอมพิวเตอรแท างานอยางเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ 
 ๓. เพ่ือใหนักเรียนสามารถน าเสนอผลงานไดอยางภาคภูมิใจ 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ส ารวจความตองการของนักเรียนในการเลือกใชโปรแกรมตางๆของคอมพิวเตอรแพรอมเหตุผล
ตามความตองการ/สนใจ แลวบันทึกเรื่อง/หัวขอและเหตุผลที่นักเรียนตองการไวเป็นรายบุคคล 
 ๒. จัดใหนักเรียนประจ าเครื่องคอมพิวเตอรแ ๒ คนตอ ๑ เครื่องหรือตามความพรอมเหมาะสม แจง
ใหนักเรียนส ารวจความพรอมของอุปกรณแคอมพิวเตอรแ แลวใหนักเรียนปฏิบัติโดยการเปิดเครื่องและเขาใช
โปรแกรมปฏิบัติการตามเรื่องที่ตองการในกิจกรรมที่ ๑ โดยใชเวลา ๓๐ นาที ครูส ารวจ สังเกตการใชโปรแกรม
ของนักเรียนเป็นรายบุคคลพรอมใหค าแนะน าการใชอยางปลอดภัยและเตือนเมื่อใกลหมดเวลา 
 ๓. ใหนักเรียนเตรียมน าเสนอผลงานโดยตอบค าถามท าอะไร  ท าอยางไร โดยครูตรวจผลงานนักเรียน
เป็นรายบุคคล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานนักเรียนรายบุคคล 
 ๔. ชมเชยนักเรียนที่มีผลงานดีเดนพรอมน านักเรียนรวมชื่นชมผลงาน 
 ๕. ใหนักเรียนออกจากโปรแกรมปิดเครื่องคอมพิวเตอรแเก็บกวาดท าความสะอาดและอุปกรณแเก็บเขาที่ 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 เครื่องคอมพิวเตอรแ 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 ๑. การสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม 
 ๒. สัมภาษณแ 
 
7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
          http://www.deedeejang.com/wp-content/uploads/2010/06/Computer3.jpg 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม รูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค ์
    
2. เวลาที่ใช้ ๑ ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคแ 
 2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการท างานคอมพิวเตอรแเพ่ิมข้ึน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนศึกษาสถานการณแที่ครูก าหนดใหในใบงาน แลวใหนักเรียนสรางรูปเรขาคณิต โดยใช
โปรแกรมเพนทแตามท่ีก าหนดใหเหมาะสม 

๒. นักเรียนสรางภาพจากรูปทรงเรขาคณิตตามความคิดสรางสรรคแในโปรแกรมเพนทแ 
๓. นักเรียนพิมพแผลงานเพ่ือน าเสนอผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคแ 
4. นักเรียนน าเสนอหนาชั้นเรียนวาสิ่งที่ไดเรียนรูผานกิจกรรม รูปเรขาคณิตคิดสรางสรรคแ วาได

ทราบวิธีการน าเครื่องมือของโปรแกรมเพนทแมาวาดรูป และการน ารูปเรขาคณิตประกอบเป็นภาพตางๆ 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. การคนควาทาง Internet  

2. ค าแนะน าจากครู 
 3. หองสมุด  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
7. ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

สถานการณ์ และกิจกรรม รูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์ 
วันนี้นักเรียนไดรับมอบหมายใหท างาน/การบานในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตรแ  และภาษาอังกฤษ 

นักเรียนไดตกลงกันวาชั่วโมงนี้เลือกท าการบานในรายวิชาคอมพิวเตอรแ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการบ้านวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับกิจกรรม รูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 

วาดรูปเรขาคณิต  และตัวอยางการลากเสนโดยใชเครื่องมือของโปรแกรมเพนทแ สอดคลอง
กับงาน / การบานที่ครูมอบหมายใหนักเรียนท า 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
รูปเครื่องมือโปรแกรมเพนทแ 
http://www.nr.ac.th/learning/internetforweb/Learning8.html แบบรูปของเรขาคณิต และ  

การลากเส้นเรขาคณิต 
 http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi- 
bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13189 ภาพระบายสี 
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=45607 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nr.ac.th/learning/internetforweb/Learning8.html
http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-%20bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13189
http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-%20bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=13189
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=45607
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

กลุ่มกิจกรรมที ่8 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 
 
 

1. ชื่อกิจกรรม Seven – Buzz 
 
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือฝึกทักษะในเรื่องจ านวนใหแกนักเรียน 
2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเขารวมกิจกรรม 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ทบทวนความรูเรื่องจ านวน เชน จ านวนเลขคู จ านวนเลขคี่ จ านวนที่ลงทายดวยเลข 1 จ านวนที่

ลงทายดวยเลข 2 จ านวนที่ลงทายดวยเลข 3 ... 
2. ใหนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูอธิบายกติกาและวิธีการเลนเกมใหนักเรียนฟใง 
3. ใหนักเรียนสงบอลไปยังเพ่ือนคนที่นั่งถัดไปทางดานซายมือพรอมทั้งนับตอ ๆ กัน 1 2  3 .... 

เมือ่นับถึง 7 คนที่นับ 7 ตองพูดวา buzz (บัช) แลวนับตอ ทุกจ านวนที่ลงทายดวย 7 (7 17 27 37 ...) ตอง
ท าเสียง buzz ดวย และทุกตัวเลขที่เป็นผลคูณของ 7 ตองท าเสียง buzz ดวยเชนกัน (14 21 28 35...) 

* ครูสามารถปรับกิจกรรมการนับเป็นตัวเลขอ่ืน ๆ ไดตามความตองการ 
 

5. สื่อการเรียนรู้  
1. ลูกบอล 
2. ใบความรู จ านวนตาง ๆ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะรวมกิจกรรม 
2. ตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติตามกิจกรรมของนักเรียน 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์  
    
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือฝึกทักษะการสืบเสาะหาความรู โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรแ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนเกิดจิตวิทยาศาสตรแ (Scientific mind) 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. แบงนักเรียนออกเป็นกลุมๆละ 3 - 4 คน (ตามความสมัครใจของนักเรียน) 

2. นักเรียนแตละกลุมรวบรวมวัตถุตาง ๆ ที่อยูใกลตัว หรือรอบ ๆ โรงเรียน เชน ยางลบ กอนหิน   
หลอดกาแฟ ชอน ขวดน้ า ดินน้ ามัน ฯลฯ 

3. ครูตั้งค าถามชวนคิด   
1. ถานักเรียนอยากรูวาวัตถุใดจมน้ า และวัตถุใดลอยน้ า นักเรียนจะมีวิธีการทดลองอยางไร 
2. ถาจะท าใหวัตถุที่ลอยน้ า จมลงในน้ า นักเรียนจะมีวิธีการอยางไร 

4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิด น าเสนอวิธีการทดลองและลงมือปฏิบัติการทดลอง ซึ่งจะไดแนวทาง 
การตอบค าถาม 

1. น าวัตถุหลาย ๆ  ชนิดที่เตรียมไวใสลงในอางที่มีน้ า สังเกตวาวัตถุใดลอยน้ าไดและวัตถุใดจมน้ าได 
2. ถาจะใหวัตถุที่ลอยน้ าจมลงในน้ าก็ตองใชวัตถุที่หนักกวาถวงลงไป (นักเรียนไดฝึกทักษะ

การคิดสรางสรรคแ คิดนอกกรอบ คิดแกปใญหา 
5. นักเรียนแตละกลุมสรุปผลที่ไดจากการเรียนรู หลังจากที่ไดปฏิบัติกิจกรรม 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 วัตถุชนิดตาง ๆ เชน ยางลบ กอนหิน หลอดกาแฟ ชอน ขวดน้ า ดินน้ ามัน อางน้ า ฯลฯ  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติการทดลองของนักเรียน 
 
 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม Domino (โดมิโน) ค าศัพท์หรรษา  
    
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. นักเรียนไดทบทวนค าศัพทแของบทเรียน 
 2. นักเรียนสามารถจดจ าค าศัพทแได 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 2 - 5 คน 

2. ใหนักเรียนสุมเลือกตัวโดมิโน คนละ 6 ชิ้น 
3. ครูสุมตัวโดมิโนตัวแรก แลวใหนักเรียนน าตัวโดมิโนมาเรียงตอ ๆ กัน ใหความหมายตรงกัน 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 ตัวโดมิโนค าศัพทแภาษาอังกฤษ 
   
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2. การซักถาม 
 
7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAT  
 

 CARROT  APPLE 

 

 TOMATO 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

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

๑. เพ่ือใหนักเรียนรูจักการคิดวางแผนในการท างานรวมกัน 
๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักการล าดับความส าคัญตาง ๆ 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูแบงกลุมนักเรียนตามความสมัครใจของนักเรียน กลุมละประมาณ 3 - 5 คน 
2. มอบตัวตอจิ๊กซอวแ ขนาด 50 - 100 ชิ้น ใหกลุมละ ๑ ชุด (หรือใหเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 

ที่แบงกลุม) 
3. ครูอธิบายการตอจิ๊กซอวแ โดยเนนเรื่องการวางแผนและการท างานเป็นทีม 
4. ใหแตละกลุมวางแผนในการตอจิ๊กซอวแใหเสร็จสมบูรณแภายในเวลา 10 - 20 นาที (ขึ้นอยูกับ

ขนาดของจิ๊กซอวแ) 
5. เมื่อกลุมใดตอเสร็จใหปรบมือพรอมกัน 
6. ครูสอบถามนักเรียนในกลุมที่ตอจิ๊กซอวแเสร็จสมบูรณแแลว วาท าอยางไร ถานักเรียนท าเพียงคนเดียว 

จะส าเร็จหรือไม เสร็จทันตามเวลาหรือไม 
7. ครูสรุปความส าคัญของกระบวนการท างานเป็นทีมและการวางแผน 

 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

จิ๊กซอวแ ขนาด 50 - 100 ชิ้น (หรือใหเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่แบงกลุม) จ านวนเทากับกลุม
ของนักเรียน 
 
๖. การวัดและประเมินผล 

 สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 

 
 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม บิงโกจ านวนนับ    
 
2. เวลาที่ใช้ ๑ ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะในการคิดค านวณของนักเรียน 
 2. จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคแเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตรแของนักเรียน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูแบงกลุมนักเรียนออกเป็นกลุม ๆ ละเทา ๆ กัน 

2. ครูจัดกิจกรรมโดยการแจกแผนเกมบิงโกจ านวนนับใหกับนักเรียนแตละกลุม โดยใหแตละกลุม
หาค าตอบจากโจทยแการบวกเลข ลบเลข 

3. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจค าตอบที่ถูกตอง กลุมที่หาค าตอบไดในแนวเดียวกันกอน ถือวาเป็น
ผูชนะและเริ่มตนเกมใหม 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. เกมบิงโกจ านวนนับ   
  
6. การวัดและประเมินผล 
 ตรวจค าตอบจากการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคแท่ีครูจัดขึ้น 
 
7. ภาพประกอบ 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

  
 
1. ชื่อกิจกรรม เซียนคณิต…คิดเลขเร็ว   
   
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง  
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค านวณใหกับนักเรียน 
 2. เพ่ือแกปใญหาดานการคิดค านวณส าหรับนักเรียนที่มีปใญหา 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูเตรียมบัตรประโยคสัญลักษณแการบวก การลบ ที่ตรงตามบทเรียนเพ่ือฝึกทักษะการคิดค านวณ 
โดยเริ่มตนจากงายไปหายาก 

2. นักเรียนรวมเลนเกม เซียนคณิต...คิดเลขเร็ว โดยใหนักเรียนสงตัวแทนที่คิดเลขไดเร็วและถูกตอง
ที่สุดในหองออกมาท าหนาที่เป็นคุณครู แลวนักเรียนคนอ่ืนเขาแถวและออกมาคิดค าตอบจากบัตรประโยค
สัญลักษณแการบวก การลบ ทั้งหมด 10 ชุด ๆ ละ 5 ขอ โดย จะมีทั้งหมด 2 รอบ คือ 

รอบที่ 1 คิดค านวณค าตอบจากบัตรประโยคสัญลักษณแ การบวก การลบ 5 ขอ ไมมีการจับเวลา
(อาจจะแขงกันระหวางหญิงกับชาย) 

รอบที่ 2 คิดค านวณค าตอบจากบัตรประโยคสัญลักษณแการบวก การลบ 5 ขอ โดยจับเวลา 1 นาที 
(แขงกับเวลา)  

3. เมื่อนักเรียนค านวณค าตอบถูกทั้งหมด 5 ขอ ภายในเวลา 1 นาที นักเรียนจะไดปใ้มแสตมป เซียนคณิต
คิดเลขเร็ว เพื่อเป็นการสะสมเมื่อสิ้นสุดใหน ามาแลกของรางวัลกับครูผูสอน 

4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึง เกมเซียนคณิต...คิดเลขเร็ว 
5. ในครั้งตอไปจะเพ่ิมความยากของประโยคสัญลักษณแโดยท ากิจกรรมตามขอ 2 - 3 
  

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. บัตรประโยคสัญลักษณแการบวก การลบ (ขึ้นอยูกับครูผูสอนก าหนดใหตรงกับเนื้อหาสาระที่เรียน
ในขณะนั้น)    
  
6. การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจความถูกตองและความรวดเร็วในการคิดค านวณ 
 2. สังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 6 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

 โจทยแจากหนังสือเรียนคณิตศาสตรแพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หนังสือเสริมอ่ืนก็ไดตาม
ครูผูสอนเห็นสมควร) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างชุดกิจกรรมที่ 1  
การบวก 

1) 7 + 3  =  
2) 6 + 4  = 
3) 1 + 9  = 
4) 5 + 5  = 
5) 2 + 8  = 

        

ตัวอย่างชุดกิจกรรมที่ 1  
การลบ 

1) 7 - 3  =  
2) 6 - 4  = 
3) 9 - 1  = 
4) 5 - 5  = 
5) 8 - 2  = 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1.  ชื่อกิจกรรม ปริศนาท้าทาย 
 
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใหนักเรียนอานออกสียงค าคลองจองได 
 2. เพ่ือใหนักเรียนบอกความหมายของค าคลองจองได 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูน าบัตรปริศนาค าคลองจองที่เป็นบทรอยกรองขึ้นมาอานใหนักเรียนฟใง ใหนักเรียนอานตาม เชน 
 
 
 
 

 2. ครูใหนักเรียนลองทายค าตอบ แลวน าบัตรภาพชูใหนักเรียนดูเป็นการเฉลย   
 

 

3. ครูใหนักเรียนน าบัตรปริศนาค าทายและบัตรภาพไปติดวางคูกัน 
 

  

 

  4. แบงกลุมนักเรียนออกเป็นกลุม ๆ ละ 5 - 6 คน ใหสงตัวแทนมารับซองบัตรภาพ แลวอธิบาย
วิธีการเลนกับนักเรียนวาเมื่ออานปริศนาค าทายจบ ใหนักเรียนแตละกลุมชูบัตรภาพที่เป็นค าตอบ กลุมใด
ตอบถูกตองกอนจะไดรับคะแนน 

5. ครูน าแถบปริศนาค าทายชุดใหมติดบนกระดาน แลวใหนักเรียนอานพรอมกัน เมื่ออานจบครูท า
สัญญาณใหนักเรียนชูบัตรภาพทายปริศนา แลวบันทึกคะแนนใหนักเรียนแตละกลุม ท าเชนนี้ไปจนกวาจะ
จบกิจกรรม 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. แถบปริศนาค าทายบทรอยกรอง 
 2. บัตรภาพ 
 

   ตัวฉันคือใคร   วิ่งไวแปดขา 
มีกามคูหนา เดินขาไมตรง 
 

 

   ตัวฉันคือใคร   วิ่งไวแปดขา 
มีกามคูหนา เดินขาไมตรง 
 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 7 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2. ประเมินความรูความเขาใจจากความถูกตองในการทายปริศนา 
 

7. ภาพประกอบ 
 

   

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

เอกสารชุดแนวทางการพัฒนาการเรียนรูส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ชุดที่ 2 
เลมที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

      ตัวฉันคือใคร    สอนใหความรู 
  ลูกศิษยแกตัญโู     ความรูมากมี 

       ฉันคืออะไร    ไวใสอาหาร 
ทั้งคาวและหวาน    เรียกขานเป็นเถา 

        ฉันคืออะไร    บางใชผูกผม 
   ของขวัญนาชม     นิยมพอใจ 

ฉันคือดอกไม   ปลูกไวหลายที่ 
กลิ่นหอมมากมี    มีหนามแหลมคม 

       ฉันคืออะไร  ลอยไปบนฟูา 
    สีขาวงามตา    ตกมาเป็นฝน 

      ฉันเป็นดอกไม   ใชไหวบูชา 
   แทนคุณมารดา   ชื่อวาอะไร 

         ฉันเป็นของใช     เอาไวสางผม 
    ใครใครนิยม          ท าผมเรียบดี 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
 

1. ชื่อกิจกรรม เครื่องบินกระดาษ 
     
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถสรุปวิธีการพับเครื่องบินกระดาษไดอยางถูกตอง 
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีการท างานเป็นขั้นตอนและมีกระบวนการท างานที่ถูกตอง 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. แจกกระดาษ A4 ใหนักเรียนคนละ 1 แผน 

2. ครูสาธิตวิธีการพับที่ถูกตองพรอมมีแผนตัวอยางเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาวิธีการพับที่ถูกตอง 
3. ครูใหค าแนะน าพรอมอธิบายและสาธิตตัวอยางเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาวิธีการพับที่ถูกตอง 
4. นักเรียนทดลองการรอนเครื่องบินกระดาษ  
5. ครสูรุปการทดลองการรอนเครื่องบินกระดาษโดยใชแรงและการเคลื่อนที่ 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ท าแผนตัวอยางขนาด 1x1 เมตร  

2. กระดาษ A4  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 
 2. ความถูกตองในการพับกระดาษ 
 
7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

http://www.unigang.com/Article/364 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 8 

http://www.unigang.com/Article/364


57 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม ต้นอะไรเอ่ย 
    
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักตนไมชนิดตาง ๆ 
 2. เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นโดยเรียนรูจากประสบการณแตรง 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. สนทนาถึงพืช ตนไมชนิดตาง ๆ และใหนักเรียนเลาประสบการณแที่เคยพบ 

2. ใหนักเรียนเดินส ารวจพืชชนิดตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียน และเก็บขอมูล 
3. แบงชนิดของพืชที่ส ารวจพบ เชน ไมดอก ไมประดับ ไมผล ผัก เป็นตน 
4. ครูบอกประเภท และใหนักเรียนตอบวามีพืชชนิดใดบาง เชน ผัก ไมผล เป็นตน 
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ได  
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 ตนไมภายในโรงเรียน  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
 2. สังเกตการตอบค าถาม 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 

1. ชื่อกิจกรรม ระบบสุริยะ  
   
2. เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1 
 1. ครสูนทนาเกี่ยวกับดวงดาวบนทองฟูา และระบบสุริยะจักรวาล 
 2. ครูใหนักเรียนดูสารคดี เรื่องระบบสุริยะจักรวาลในหองโสตฯ/หองคอมพิวเตอรแ เป็นตน 
 3. ครูซักถามวานักเรียนชอบดาวดวงใดในระบบสุริยะจักรวาล เพราะเหตุใด 
 ชั่วโมงที่ 2 

1. ครูใหนักเรียนดูภาพของระบบสุริยะจักรวาล และรวมกันทบทวนความรูเดิม 
2. ครูแจกบัตรภาพสวมศีรษะรูปดวงอาทิตยแ และดาวเคราะหแในระบบสุริยะ ไดแกดาวพุธ ดาวศุกรแ 

โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสารแ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโตโดยใหนักเรียนสวมศีรษะบัตรภาพ
เป็นดวงดาว และใชค าถามใหปฏิบัติ เชน 

1. เรียงจากวงโคจรรอบดวงอาทิตยแ 
2. เรียงตามขนาดของดวงดาว  
3. เรียงตามพยัญชนะตนของดวงดาว 

3. ครูใหนักเรียนวาดภาพ และระบายสีดวงดาว 
ที่ตนเองชอบ 
ชั่วโมงที่ 3 
1. ครูทบทวนเรื่องดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล 
2. ครูขออาสาสมัครนักเรียนสวมศีรษะบัตรภาพดวงอาทิตยแ และดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล 
3. ครูตั้งค าถาม และใหเพ่ือน ๆ บอกวาหมายถึงใคร เชน ดาวที่มีลักษณะคลายโลก ดาวที่อยูใกล

ดวงอาทิตยแที่สุด ดาวที่อยูหางจากดวงอาทิตยแที่สุด ดาวที่มีขนาดเล็กท่ีสุด ดาวที่สวยที่สุด ฯ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 บัตรภาพสวมศีรษะรูปดวงอาทิตยแ และดาวเคราะหแในระบบสุริยะ   

 
6. การวัดและประเมินผล 
 สังเกตการรวมกิจกรรม 
 
7. ภาพประกอบ 
 ตัวอยางบัตรภาพสวมศีรษะ 

 

 

 

 

 

 

 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

  https://sites.google.com/site/rabbsuriyacakrwal99/daw-kheraah-ni-rabb-suriy-
cakrwal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/rabbsuriyacakrwal99/daw-kheraah-ni-rabb-suriy-cakrwal
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม วิทยาศาสตร์แสนสนุก.....ขวดเป่าลูกโป่ง  
   
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. นักเรียนส ารวจ ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของอากาศ 
 ๒. เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. แบงนักเรียนออกเป็นกลุม ๆ ละ 4 - 5 คน 

2. นักเรียนแตละกลุมท าการทดลองเรื่อง ขวดเปุาลูกโปุง ตามวิธีทดลอง ดังนี้    
- เปุาลูกโปุงใหยืดตัวกอนทดลองสัก 2 รอบ ใสเบกกิ้งโซดาลงในขวดแกว เติมน้ าสมสายชูลงไป 

ครอบลูกโปุงลงบนปากขวด พรอมสังเกตผลการทดลอง 
3. นักเรียนรวมกันอภิปรายวาท าไมลูกโปุงจึงพองออกได (ลูกโปุงพองออกได เพราะเมื่อเบกก้ิงโซดา 

ท าปฏิกิริยากับน้ าสมสายชูจะเกิดก฿าซคารแบอนไดออกไซดแขึ้นก฿าซเบากวาอากาศ จึงลอยสูงขึ้น เมื่อมีก฿าซใน
ปริมาณมาก ก็จะดันลูกโปุงใหพองออกได เบกกิ้งโซดา (Baking Soda) มีชื่อทางวิทยาศาสตรแวา โซเดียมไบ
คารแบอเนต (Sodium Bicarbonate) หรือที่เรียกวา ผงฟู นั่นเอง 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ขวดแกวเตี้ย 1 ขวด  

2. ลูกโปุง 1 ใบ 
 3. ผงฟู (เบกก้ิงโซดา) 5 ชอนโต฿ะ  
 4. น้ าสมสายชู 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 สังเกตการรวมกิจกรรม 
 
7. ภาพประกอบ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม วิทยาศาสตร์แสนสนุก.....ความลับของสี 
  
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนส ารวจ ทดลองเก่ียวกับความสามารถในการละลายของสาร 
 2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตรแ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. แบงนักเรียนออกเป็นกลุม ๆ ละ 4 - 5 คน ท าการทดลองเรื่อง ความลับของสี  

2. ตัดกระดาษกรองเป็นแถบยาว ๆ ระบายสีเมจิกที่ตองการทดสอบใหเป็นแถบหนา โดยหางจาก
ปลายกระดาษประมาณ 1 ซม. 

3. จุมปลายกระดาษในชวงที่เวนไว 1 ซม. ลงในน้ า *ระวังอยาใหเสนสีที่ขีดไวจมน้ า เพราะสีจะ
ละลายลงน้ า รอดูและสังเกตแถบสีที่เริ่มไตสูงขึ้นไปบนกระดาษกรอง   

4. น ากระดาษไปหนีบผึ่งไว แลวทดลองสีตอไป 
5. นักเรียนรวมกันอภิปรายวา สีที่เราน ามาทดลองเป็นสีสังเคราะหแที่เกิดจากการผสมของแมสี คือ 

แดง เหลือง น้ าเงิน ในอัตราสวนไมเทากัน ท าใหเกิดสีตาง ๆ มากมาย การแยกสีดวยกระดาษกรองนี้  
เราเรียกวา "เปเปอรแโครมาโทกราฟี" (Paper Chromatography) ซึ่งเป็นการแยกสารที่ผสมกันในปริมาณ
นอยใหแยกออกมาเป็นแถบเสนสีหรือแถบสี อาศัยสมบัติ 2 ประการ คือ  

1. สารตางชนิดกันมีความสามารถในการละลายในตัวท าละลาย (น้ า) ไดตางกัน 
2. สารตางชนิดกันมีความสามารถในการถูกดูดซับดวยตัวดูดซับ (กระดาษกรอง) ไดตางกัน สารที่

ละลายในตัวท าละลายไดดีสวนมากจะถูกดูดซับไมดี จึงเคลื่อนที่ไปไดไกล สวนสารที่ละลายใน    
ตัวท าละลายไดไมดี สวนมากจะถูกดูดซับไดดีจึงอยูใกลจุดเริ่มตน 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. สีเมจิก สีด า น้ าเงิน น้ าตาล (สีเขม ๆ จะใหผลการทดลองที่นาตื่นเตน)  

2. กระดาษกรองกาแฟ 
 3. แกวใสน้ า 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมของนักเรียน 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม เท่ากันนะจ๊ะ (หาแกนสมมาตรจากสิ่งรอบตัว) 
   
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแ และสื่อความหมายไดถูกตอง 

2. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรแกับสิ่งรอบตัวได 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษาสิ่งแวดลอมรอบตัวภายในโรงเรียน เชน รูปลักษณะ สิ่งของ เครื่องใช ใบไม วาสิ่งใด
มีลักษณะเป็นรูปสมมาตร 

2. นักเรียนน าสิ่งที่ไดศึกษามาพิจารณารวมกันวาถูกตองหรือไมรวมกันสรุปวาสิ่งที่พบเห็นที่เป็น 
รูปสมมาตรนั้นเมื่อน ามาทับกันแลวสองขางจะทับกันสนิท 

 
5. ส่ือการเรียนรู้ 
 1. สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ใบไม  

2. รูปรางลักษณะของสิ่งของ เครื่องใช 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
 2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม ไก่กะต๊าก  
  
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถน าเศษวัสดุมาประดิษฐแเป็นของเลนอยางงายได 
 2. เพ่ือใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูน าแกวกระดาษหรือแกวพลาสติกที่ประดิษฐแเป็นไกกะต฿ากส าเร็จแลวมาดึงดายใหเกิดเสียง 
เพ่ือเป็นการเราความสนใจของนักเรียน แลวถามนักเรียนวาเสียงไกที่นักเรียนไดยินนั้นมาจากไหน อะไรท า
ใหเกิดเสียง นักเรียนอยากรูหรือไม ถาอยากรูวันนี้เราจะมาหาค าตอบกัน 

2. ครูสาธิตวิธีการประดิษฐแของเลนจากแกวกระดาษหรือแกวพลาสติกและเชือกดายดิบ ใหนักเรียนดู 
3. นักเรียนประดิษฐแของเลนจากแกวกระดาษหรือแกวพลาสติกและเชือกดายดิบดังภาพ 
4. นักเรียนทดลองดึงดายเพ่ือใหเกิดเสียง สังเกตและอภิปรายปใจจัยตาง ๆ  ที่ท าใหเกิดเสียงแตกตางกัน   
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. แกวกระดาษหรือพลาสติกที่ใชแลว 

2. เชือกดายดิบ 
 3. น้ า  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 สังเกตจากความสนใจความรวมมือในการท ากิจกรรม 
 
7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
  http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000004280 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 14 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม Fun with the words  
     
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือฝึกทักษะการอานค าศัพทแสระเสียงสั้น แอะ/a/ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนรองเพลง Alphabet Song 

2. นักเรียนดูบัตรตัวอักษร Aa-Zz พรอมทั้งบอกชื่อและเสียงของตัวอักษร 
3. นักเรียนแบงกลุมฝึกอานค าศัพทแสระเสียงสั้น แอะ/a/ จากชุดแบบฝึกการอานค าศัพทแ สระเสียงสั้น 

แอะ/a/ ที่ครูแจกให 
4. นักเรียนอานค าศัพทแและสะกดพรอมกัน 
5. นักเรียนแบงกลุมหญิงชาย แขงขันเขียนค าศัพทแตามท่ีครูบอกบนกระดานด า 
6. นักเรียนอานค าศัพทแสระเสียงสั้น แอะ /a/ จากค าที่ครูก าหนดให 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. เพลง Alphabet Song  

2. บัตรตัวอักษร Aa-Zz 
 3. ชุดแบบฝึกการอานค าศัพทแสระเสียงสั้น แอะ/a/  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2. ความถูกตองในการอานค าศัพทแ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

แบบฝึกทักษะการอานที่ 1 
การอานสระเสียงสั้น (แอะ) /a/ 

 

ค าศัพทแ (หลักการอาน) ค าสะกด ความหมาย 

fan 
(แฟ็น) 

f – a -  n 
เฟอะ - แอะ - เนอะ 

 
Pan 

(แพ็น) 
 

p – a - n 
เพอะ – แอะ – เนอะ 

 

 

cat 
(แค็ท) 

 

c – a - t 
เคอะ – แอะ – เทอะ  

bat 
(แบ็ท) 

 

b – a - t 
เพอะ – แอะ – เทอะ  

cap 
(แค็พ) 

 

c – a - p 
เคอะ – แอะ – เพอะ 

 
 

แบบฝึกทักษะการอานที่ 2 /a/ 
 

ค าศัพทแ (หลักการอาน) ค าสะกด ความหมาย 

can 
(แค็น) 

c – a -  n 
เคอะ - แอะ - เนอะ  

map 
(แม็พ) 

 

m – a - p 
เมอะ – แอะ – เพอะ 

 

 
rat 

(แร็ท) 
 

r – a - t 
เรอะ – แอะ – เทอะ 

 
jam 
(แจ็ม) 

 

j – a - m 
เจอะ – แอะ – เมอะ 

 
bag 

(แบ็ก) 
 

b – a - g 
เบอะ – แอะ – เกอะ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม The Animal Sounds Song for Children 
 
2. เวลาที่ใช ้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทบทวนค าศัพทแและเสียงรองของสัตวแ 
 2. เพ่ือความสนุกสนานในการเรียนรู 
 3. เพ่ือเป็นการกระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออก 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูทบทวนค าศัพทแหมวดสัตวแ (Animal) โดยใชบัตรค าและบัตรภาพ ค าศัพทแดังนี้ duck pig 
cow dog cat chick donkey 
 2. ใหนักเรียนฟใงเพลง Old MacDonald had a Farm 
 3. แบงกลุมนักเรียนโดยใหนักเรียนออกมาเลือกหมวกรูปสัตวแตาง ๆ เพื่อน าไปใส 
 4. ใหนักเรียนนั่งตามกลุมตางๆ ตามประเภทของสัตวแ 
 5. ใหนักเรียนฝึกออกเสียงสัตวแแตละชนิด ดังนี้ 
  duck  =   Quack Quack 
  pig  =   Oink Oink 
  cow  =   Moo Moo 
  dog  =   Woof Woof 
  cat =   Meow Meow 
  chick =   Chic 
  donkey =   Hee-Haw 
 6. ครูเดินรอบหองแลวสนทนากับนักเรียนแตละคน/แตละกลุม โดยใหนักเรียนตอบเป็นเสียงสัตวแ
ตามหมวกที่ตนเองใสออยู ตามตัวอยางดังนี้ 
  Teacher : Hello, Jirayu. How are you? 
  Student : Moo Moo. 
  Teacher : Hello, Sitanun. How are you? 
  Student : Meow Meow.     
  etc. 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 16 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. หมวกรูปสัตวแตาง ๆ  
 2. บัตรค า 
 3. วีดิโอเพลง Old Mc Donald Had a Farm      
                 (https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o) 

 4. เนื้อเพลง Old Mc Donald Had a Farm         
                (https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o) 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
 2. สังเกตการท างานกลุม 
 
7. ภาพประกอบ 
 1. บัตรภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Duck-Quack Quack 
 

   
Pig- Oink Oink 

 
 

      
 Cow - Moo Moo 
 

      
Dog - Woof  Woof 

 
 

    
Cat- Meow Meow 

    

  

 
Chick -  Chic 

 
 

   
Donkey – Hee Haw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o
https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 ๒. เนื้อเพลง 
Old MacDonald had a farm. Lyrics of the song: 

"Old MacDonald had a farm  E-I-E-I-O 
And on his farm he had some chic   E-I-E-I-O 
With a chic-chic here   And a chic-chic there 

Here a chic there a chic.   Everywhere a chic-chic. 
Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O 

Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O 
And on his farm he had some ducks   E-I-E-I-O 

With a quack-quack here.   And a quack-quack there 
Here a quack there a quack.   Everywhere a quack-quack.. 

Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O." 

Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O 
And on his farm he had some pigs   E-I-E-I-O 

With an oink-oink here.   And an oink-oink there 
Here an oink there an oink.   Everywhere an oink-oink. 

Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O. 

Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O 
And on his farm he had some cows   E-I-E-I-O 

With a moo-moo here.   And a moo-moo there 
Here a moo there a moo.   Everywhere a moo-moo. 

Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O 

Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O 
And on his farm he had some dogs   E-I-E-I-O 

With an baoo-waoo here.   And an baoo-waoo there 
Here an baoo there an baoo.   Everywhere an baoo-waoo. 

Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O. 
Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O 

And on his farm he had some donkeys   E-I-E-I-O 
With a hee-haw here.   And a hee-haw there 

Here a hee there a haw.    Everywhere a hee-haw . 
Old MacDonald had a farm   E-I-E-I-O. 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o 

https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม หนังสือพูดได้  
   
2. เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. ใหนักเรียนเขียน จ านวน ประโยคสัญลักษณแ รูปเรขาคณิต 
 2. ใหนักเรียนตกแตงใหสวยงาม 
  
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูอธิบายขั้นตอนการท าหนังสือพูดได 

2. ครูสาธิตการท าหนังสือพูดไดใหนักเรียนดู 
3. นักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยมีครูใหค าปรึกษาชี้แนะ 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ตัวอยางหนังสือพูดได 
 2. กระดาษ A4 

3. กรรไกร 
4. ดินสอสี 
5. ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด 
  

6. การวัดและประเมินผล   
 สังเกตการท ากิจกรรม 
 

7. ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 17 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 วิธีท าหนังสือพูดได้ 

1. น ากระดาษ A4 แบงเป็น 12 ชอง ชองละเทา ๆ กัน  
2. ตัดกระดาษตามเสนประ 
3. พับกระดาษตามรอยที่พับ พับตามรอยไปเรื่อย ๆ จนถึงหมายเลข 12 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

วิธีการจัดท ารูปเล่ม 
1.  2.       

 
 
 
 
         
 
 3.           
 
 
 
 
 
 
 4. 
 
 
 
 
 
 
 5. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 6. ใสค าถามและค าตอบจนครบทุกหนา จะได 10 ค าถาม ตกแตงรูปเลมใหสวยงาม 
 

ค าถามขอ 1 
 
 
(พลิกเพื่อดูค าตอบ) 

ค าถามขอ 2 
 
 
(พลิกเพื่อดูค าตอบ) 

ค าตอบขอ 1 
 
 
 

ค าตอบขอ 2 
 
 
 

ค าตอบขอ 1 
 
 
 

ค าถามขอ 3 
 
 
(พลิกเพื่อดูค าตอบ) 

ค าตอบขอ 2 
 
 
 

ค าตอบขอ 1 
 
 
 

ค าตอบขอ 3 
 
 
 

ค าตอบขอ 4 
 
 
 
 

ค าถามขอ 5 
 
 
(พลิกเพื่อดูค าตอบ) 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
1. ชื่อกิจกรรม หมอภาษา...เสริมทักษะการอ่าน   
   
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานใหกับนักเรียน 
 2. เพ่ือแกปใญหาดานการอานใหกับนักเรียนที่อานไมได 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูรวบรวมค าตาง ๆ เชนค าที่มีปใญหา ค าออกเสียง ร ล ค าควบกล้ า ค าอักษรน า มาตราตัวสะกด 
ค าประสมสระตาง ๆ ฯลฯ มาท าใบงานเพ่ือฝึกทักษะการอาน โดยใบงานแตละใบท าเรียงล าดับงายไปหายาก   

2. คัดเลือกนักเรียนที่อานเกงมาเป็นพ่ีเลี้ยงใหนักเรียนฝึกอานค าจากใบงาน โดยการสะกดค าและ
อานเป็นค า 

3. เมื่อนักเรียนอานคลองแลว นักเรียนน าใบงานนั้นไปอานกับครูหรือพ่ีนักเรียนอีกชุดที่ครูแตงตั้ง
เป็นหมอภาษา โดยนักเรียนตองอานค า 2 รอบ คือ รอบที่ 1 อานตามใบงาน รอบที่ 2 อานค าตามที่หมอ
ภาษาเป็นผูชี้จากใบงาน เมื่ออานครบแลวหมอจะพิมพแรูปดาวใหในสมุดสะสมดาวที่ครูท าแจก 

4. เมื่อนักเรียนอานใบงานและท ากิจกรรมครบแลว ใหนักเรียนเขียนค าตามค าบอกจากใบงาน    
ที่อานโดยพี่ท่ีเป็นหมอเป็นผูบอก ประมาณ 5 – 10 ค า เพื่อน าไปฝึกอานที่บาน 

5. ในครั้งตอไปนักเรียนก็จะเลือกใบงานชุดอ่ืนมาท ากิจกรรมตามขอ 2 - 4 เชนเดียวกัน 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรูขึ้นอยูกับค าท่ีครูก าหนด จากเนื้อหาที่เรียนในกลุมสาระภาษาไทยและสาระอ่ืน ๆ 
  
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
 2. สังเกตจากการฟใงความถูกตองในการอานค า 
 3. ตรวจสอบความถูกตองจากการเขียนค า 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 18 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
                             ตัวอย่างใบงานส าหรับให้เด็กอ่าน 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 (สระ อะ) 

   กะปิ         กะทิ       กระทะ 

   ชะนี         มะระ      อะไร 

  กระบะ       ตะโก      มะละกอ 

  ตะโกน       ยะลา      สะดอื 

   

 

ใบงานที่ 2 (สระ อา) 

   ดารา       ตาโต       ทายา 

   สาเก       เวลา        พาย ุ

   กาด า      ท านา       ปลาทู 

   ท่าน า้      ขากา       แม่ค้า 

 

   

 

ใบงานที่........ (ค าควบกล้ า) 

  พระสงฆแ      ประตู       กลับบาน 

  ความรู        กลางวัน    ตะกรา 

  ตีกลอง        ใครมา      เขากวาง 

  นาเกลือ       ในครัว     ใบพลู 

    

   

 

ใบงานที่........ (ค า ห น า) 

    ปีหนา         ตวัใหญ       ผูหญิง 

     จดหมาย     ตัวหมี        หนีหนา 

     ลมหนาว     ทิศเหนือ     ไปไหน 

  หยุดเรียน    ลูกหยี        อย่า

แหย่ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

หมวด 3 สร้างเสรมิคุณลักษณะ และค่านิยม 
กลุ่มกิจกรรมที ่9 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านกึการท าประโยชน์ต่อสงัคม 

 มีจิตสาธารณะ และการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
และต่อส่วนรวม 

 
 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม ว่างเมื่อไร ก็แวะมา 
 
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท างาน/การบานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จที่โรงเรียน 
2. จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคแเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทางดานวิชาการของนักเรียน 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนรวมกันสรุปงาน/การบานที่ไดรับมอบหมายประจ าวัน 
 2. นักเรียนเลือกท างาน/การบานในรายวิชาที่ไดรับมอบหมายตามความตองการของตนเอง   
 3. นักเรียนท าการบานโดยมีครู เพื่อน และรุนพี่คอยชวยสอนการบานให  
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรูขึ้นอยูกับกิจกรรมเชิงสรางสรรคแที่ครูจัดขึ้น 
 
6. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
2. ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม 

 
7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
  ที่มาของภาพประกอบในตัวอยางหนังสือเล็มเล็ก : 
  ภาพแมว : http://www.drawingteachers.com/how-to-draw-a-cat.html 
  ภาพปลา :  http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/cartoon-      

   clownfish.html 
  ภาพมด : http://www.art4apps.org/images/ 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 

http://www.drawingteachers.com/how-to-draw-a-cat.html
http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/cartoon-%20%20%20%20%20%20clownfish.html
http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/cartoon-%20%20%20%20%20%20clownfish.html
http://www.art4apps.org/images/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

  ภาพกระต่าย : http://www.yes-wedo.com/showcat.php?m_id=20 
  ภาพนก : http://twitter.kapook.com/ 

ตัวอย่างสถานการณ์และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

 สถานการณแตัวอยาง : วันนี้นักเรียนไดรับมอบหมายใหท างาน/การบานในรายวิชาคณิตศาสตรแ  
ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนในหองตกลงกันวาชั่วโมงนี้เลือกท าการบานในรายวิชาภาษาอังกฤษ  

 ตัวอยางการบานวิชาภาษาอังกฤษ : 

  A_ _  a_ _  มด 

  _I_D  _i_d  นก 

 _A_  _a_  แมว 

  F_ _H  f_ _h  ปลา 

  R_ _ _IT r_ _ _it  กระตาย 

 1. ครูใหนักเรียนคนค าศัพทแภาษาอังกฤษจากพจนานุกรม หรือ Internet 
 2. ครูใหพ่ี ชวยสอนการบานใหนอง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yes-wedo.com/showcat.php?m_id=20
http://twitter.kapook.com/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม จับคู่ รู้ค า 
 
2. เวลาที่ใช้ ๑ ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนรูค า และจับคูความหมายของค าได 
 2. เพ่ือใหนักเรียน จับคูค า และความหมายไดถูกตอง 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนจัดกลุม กลุมละ 5 – ๖ คน เขามารวบรวมบัตรค า บัตรความหมายของค า 

2. ครูอธิบายวิธีการจับคู โดยวางค าศัพทแ ไวดานซาย และความหมายไวทางดานขวา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนหยิบบัตรค าศัพทแ จากกลองค าศัพทแ วางทางดานซาย และนักเรียนภายในกลุม หยิบบัตร

ความหมายของค า วางทางดานขวา ตามภาพ ปฏิบัติดังนี้ ไปเรื่อย ๆ จนหมดบัตรค า แลวตรวจสอบความถูกตอง  
4. ครูและนักเรียนชวยกันตรวจค าตอบ เมื่อเสร็จจากกลุมของตัวเองแลว เก็บบัตรค าใสกลอง เปลี่ยน

กับกลุมอ่ืน หมุนเวียนกันไป  
5. ครูกระตุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมและสนุกสนานกับการรวมกิจกรรมอยางสรางสรรคแทุกคน 
6. สรุปการรวมกิจกรรม เสนอแนะแกไข เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. บัตรค า    

2. บัตรความหมายของค า 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรรมการเขารวมกิจกรรม 
 2. การสัมภาษณแความรูสึกของนักเรียนมีตอกิจกรรม 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม ลูกเต๋ามหัศจรรย์  
   
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการบวกและลบเลขของนักเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเปรียบเทียบคาของจ านวน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูแจกใบกิจกรรม “ลูกเตเามหัศจรรยแ” ใหแกนักเรียน   

2. ครูใหนักเรียนนั่งเป็นวงกลม แลวแบงนักเรียนใหนั่งติดกันกลุมละ 3 คน ใหนักเรียนสองคนทอย
ลูกเตเาตัวเลขคนละ 1 ลูก แลวกรอกตัวเลขลงไปในใบกิจกรรม โดยน าตัวเลขที่มากกวาใสไวในชองแรก และ
ตัวเลขที่นอยกวาใสไวในชองดานหลัง แลวใหนักเรียนอีก 1 คน ทอยลูกเตเาบวกและลบ แลวกรอกลงไปใน
ใบกิจกรรมตรงกลางระหวางตัวเลขทั้งสอง นักเรียนแตละกลุมหาค าตอบที่ไดโดยกลุมไหนหาค าตอบได
ถูกตองและรวดเร็วที่สุดกลุมนั้นจะไดรับดาวไป 1 ดวง 

3. นักเรียนกลุมแรกสงลูกเตเาทั้ง 3 ลูก ไปยังกลุมถัดไป แลวท ากิจกรรมตามขอ 2 ไปเรื่อย ๆ จนรอบวง 
4. นักเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการท ากิจกรรม 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ลูกเตเาตัวเลข    

2. ลูกเตเาบวกและลบ 
 3. ใบกิจกรรมลูกเตเามหัศจรรยแ   
  
6. การวัดและประเมินผล 
 1. การมีสวนรวมในการท ากิจกรรม 
 2. ประเมินความถูกตองในการบวกลบเลขของนักเรียน 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
 
ตัวอยางการจัดที่นั่ง 
 

 

 

 

ตัวอยางลูกเตเาที่ใชในการท ากิจกรรม  

 

 

-  ตัวเลขบนหนาลูกเตเาสามารถปรับไดตามระดับชั้นของนักเรียน เชน ป.2 ป.3 อาจจะเป็นเลข   2 หลัก 

ตัวอยางใบกิจกรรมลูกเตเามหัศจรรยแ 

 

ชื่อ__________________________ชั้น ป.__/____เลขที_่____ 
 

ใบกิจกรรม “ลูกเตเามหัศจรรยแ” 
 

ขอ 
ตัวเลขที่ได 
(ตัวเลขที่

มากกวา 
เครื่องหมาย 

ตัวเลขที่ได 
(ตัวเลขที่นอยกวา) 

ผลลัพธแ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
     

 

 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

http://p-ject.com/ 
 

3 

5 8 7 4 

9 + 

+ - 

http://p-ject.com/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม ภาษาพาสนุก 
  
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานค า ขอความได 
 2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานออกเสียงไดตามหลักภาษาไทย 
 3. เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมอยางสนุกสนาน  
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูน าบัตรค า บัตรภาพ ใหนักเรียนดูแลวอานออกเสียงทีละค า และใหนักเรียนอานตาม จากนั้น 
น าบัตรค า บัตรภาพ มาเรียงตอกัน พรอมอานออกเสียงเป็นขอความใหนักเรียนอานตาม  

2. ครูแจกบัตรค า บัตรภาพใหนักเรียนคนละใบ ครูพูดขอความ หรือประโยคใหนักเรียนน าบัตร
บัตรภาพเรียงตอค า ตามท่ีครูพูด แลวใหนักเรียนทั้งหมดอานตามที่เพ่ือนวางเรียงไว  

3. ครูน าบัตรค า มาวางใตบัตรภาพใหนักเรียนอานออกเสียงจนครบทุกภาพ และใหนักเรียนอาน
ออกเสียงตามท่ีวางไว  

 
 
 
 
 
 

 
4. ครูเปลี่ยนบัตรค า และบัตรภาพ ในสวนประธาน และใหนักเรียนอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

5. ครูเปลี่ยนบัตรค า/บัตรภาพ ในสวนที่เป็นกรรม แลวใหนักเรียนอานออกเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

6. ใหนักเรียนเลนเกม “เรียงค า” ครูแจกบัตรค า/บัตรภาพ/แถบประโยค ใหนักเรียนคนละแผน 
แลวน ามาเรียงเป็นประโยค 

   

        

  
 
 
 

7. ครูและนักเรียนสรุป เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมรวมกัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. บัตรค า   

2. บัตรภาพ   
3. แถบประโยค  

  

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2. สังเกตการเรียงประโยคของนักเรียน 
 
7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
  เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรูส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ชุดที่ 2  
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม บิงโกตัวสะกด 
 
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือฝึกทักษะการสะกดค าที่มีมาตราสะกด 
 2. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู 
 3. เพ่ือฝึกการยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกา 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูแจกตารางบิงโก 9 ชอง ที่มีตัวพยัญชนะไทยใหแกนักเรียนทุกคน 
 2. ครูสุมค าจากฉลากค าที่เตรียมไวในกลอง ครั้งละ 1 ค า อานใหนักเรียนฟใง แลวใหนักเรียนดูใน
ตารางบิงโกของตนเองวามีพยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกดตรงกับค าหรือไม ถามีใหท าเครื่องหมายกากบาททับตัว
พยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกด 
 3. สุมหยิบค าตอไปจนกวาจะมีนักเรียนที่ไดเครื่องหมายกากบาท ครบทั้ง 3 ครั้ง เรียงตอกันใน
แนวใดก็ตามซึ่งเรียกวา บิงโก ถือวาไดผูชนะ 

4. ครูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง              
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ตารางบิงโก 

2. บัตรค าท่ีมีตัวสะกด 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินจากความสนใจในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
 2. ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียนรูของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
ตัวอยางตารางบิงโก 

 
  

 
 

  

 

 

ตัวอยางค าที่มีตัวสะกดในมาตราตาง ๆ 

หมวดสัตวแ หมวดอาหาร 
นก กลวย 
เป็ด ขาว 
ลิง ผัก 
กบ ขนุน 
แมว สม 
ควาย ฝรั่ง 
แตน พลับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ม ย 
ง Bingo น 
บ ว ด 

ม ก ย 
น Bingo ว 
บ ด ง 

ด ก ม 
ย Bingo น 
ว บ ง 

ก ง ด 
ว Bingo น 
บ ม ย 

ม ก ง 
ย Bingo ว 
บ ด น 

ด ม ก 
บ Bingo น 
ว ย ง 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม นิทานหรรษา 
 
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคแ และการใชภาษาในการสื่อสารของนักเรียน 
 2. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูคุณธรรมจากตัวละครในนิทาน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. จัดกลุมนักเรียนตามความสมัครใจจ านวน 5 - 6 คน นั่งลอมวง 

2. ครูเลานิทานที่นักเรียนคุนเคยและใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลานิทานเรื่องนั้น เชน กระตายกับเตา 
สุนัขกับเงา ฯลฯ 

3. ใหนักเรียนแตละกลุมสรางนิทานขึ้นมากลุมละ 1 เรื่องตามจินตนาการ โดยก าหนดใหมีการสอดแทรก
คุณธรรมเขาไปในตัวละคร   

4. ใหแตละกลุมออกมาเลานิทานใหเพ่ือนฟใง ประกอบการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องที่เลา 
5. รวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากนิทาน เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม เก็บอุปกรณแ ดูแลรักษา

ความสะอาดบริเวณจัดกิจกรรม 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. นิทานตัวอยาง   

2. วัสดุอุปกรณแในการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนแตละกลุม 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาและตอบค าถาม 
 2. สังเกตการรวมกิจกรรม  
 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 6 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม อ่านแล้ววาด ฉลาดอย่างสร้างสรรค์ 
 
2. เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือใหสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะหแจากเรื่องที่อาน 
 3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถวาดภาพตามจินตนาการของตนจากเรื่องที่อานได 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูใหนักเรียนเลือกอานหนังสือนิทานสงเสริมคุณธรรมจากหองสมุด เชน เรื่องผีเสื้อกับผึ้งนอย 
ลูกโปุงสวรรคแ ลูกหมีเรียนรู เป็นตน 
 2. นักเรียนพิจารณาเรื่องที่ชอบมากที่สุด 1 เรื่อง และวาดภาพตัวละครที่ตนเองประทับใจจากเรื่องที่
อานใหสวยงาม พรอมเขียนเลาความประทับใจใหครูและเพ่ือน ๆ ฟใง   
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสือนิทานสงเสริมคุณธรรมส าหรับเด็ก 
 2. ศึกษาจากแหลงเรียนรูในหองสมุดโรงเรียน 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. การสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2. สอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
 3. ครูและนักเรียนประเมินผลงานรวมกัน 
 
7. ภาพประกอบ 
 
 

                  
                                     

                 
 

 

                                      นิทานเรื่อง ลูกหมีเรียนรู้ 

       ลูกหมีเขามาในเมือง เห็นหลายสิ่งหลายอยางไมมีที่บาน จึงอยากรูวาสิ่งนั้น สิ่งนี้มีไวท าไม เชน       
ทางมาลายมีไวท าไม สะพานลอยมีไวท าไม แมจึงบอกลูกหมีวาทางมาลายมีไวใชในการเดินขามถนน                
การขามถนนตองมองซาย มองขวาใหดี ถาไมระวังอาจเกิดอุบัติเหตุไดและลูกหมีตองเขาแถวเพ่ือไมให
เดินชนกัน สวนสะพานลอยปลอดภัยกวาทางมาลาย ลูกหมีไดเห็นเหล็กขั้นรางรถไฟที่มีกีดขวางอยูตรง
กลางถนนก็ถามแม แมก็บอกวาเป็นสัญญาณเตือนใหรถหยุดชวยใหปลอดภัย แมหมีปลูกฝใงใหลูกหมี
เป็นคนดีมีระเบียบวินัย 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 7 
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8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

http://www.tup.ac.th/virtue/tale2.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทานเรื่อง ลูกโป่งสวรรค์ 
 

      ลูกเหมียวนั่งในตะกราลูกโปุงสวรรคแลอยไปบนทองฟูา ลูกเหมียวตามหานางฟูาเพ่ือขอใหนางฟูา
ชวยใหตนเรียนเกง ลูกเหมียวถามหานางฟูาจากนก ดวงจันทรแ หมูดาว และดวงอาทิตยแ แตไมมีใคร
เคยเห็นนางฟูาเลย ดวงอาทิตยแแนะน าใหลูกเหมียวลองไปดูคนที่เรียนเกงวาเขาท าอยางไรแลวปฏิบัติ
ตาม ลูกเหมียวไดไปเห็นลูกหมาก าลังท าการบาน และลูกหมีก าลังอานหนังสือ ลูกหมีจึงคิดไดวาตน
เป็นที่พ่ึงแหงตนและไมคิดพ่ึงนางฟูาอีก 

http://www.tup.ac.th/virtue/tale2.html
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กลุ่มกิจกรรมที ่10 ปลกูฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษตัรยิ์ 
 

 

๑. ชื่อกิจกรรม หนึ่งใจ ร้อยมือ ล้านความดี 
 
๒. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการคิดวางแผนในการท างานรวมกัน 
๒. เพ่ือใหนักเรียน เกิดความตระหนัก ในการรักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครใูหนักเรียนรวมกันรองเพลงชาติ/เพลงสดุดีมหาราชา  
2. ครูแบงกลุมนักเรียนออกเป็น ๒ กลุม โดยใหนักเรียนคัดเลือกหัวหนากลุม 
3. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดและเสนอความคิดเป็น Mind Mapping ในหัวขอ ชาติ ศาสนแ กษัตริยแ 
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมวาดภาพระบายสีที่กลุมรับผิดชอบ  

เชน   กลุม ๑ ชาติ วาดภาพ ธงชาติ แบงเป็น ๓ สี และใหความหมาย 
กลุม ๒ ศาสนา  วาดภาพพระในทัศนคติของนักเรียน 

 กลุม ๓ พระมหากษัตริยแ วาดภาพพระมหากษัตริยแ 
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปอภิปรายภาพที่ตนเองวาด เพ่ือแสดงความรูสึก 

 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

๑. กระดาษ 
๒. อุปกรณแวาดภาพ 
 

๖. การวัดผลและประเมินผล 
๑. สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
๒. ประเมินผลงาน 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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1. ชื่อกิจกรรม รักเธอประเทศไทย 
 
2. เวลาที่ใช้ ๘ ชั่วโมง   
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือปลูกฝใงใหนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในประเทศไทย 
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดานการรองเพลงปลุกใจ 
  
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูเขียนเนื้อเพลงบนกระดาน ใหนักเรียนฝึกอาน 

2. ครูเปิดเพลงใหนักเรียนฟใง และรองตาม 
3. ครูใหนักเรียนฝึกรองเอง โดยไมเปิดเพลงประกอบ 
4. เมื่อนักเรียนรองไดคลองแลว ครูอธิบายความหมายของเนื้อเพลงใหนักเรียนไดเขาใจ 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. เนื้อเพลง     

2. เครื่องเลนซีดี/ คอมพิวเตอรแ/ คอมพิวเตอรแพกพา เป็นตน 
 3. แผนเพลง   
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2. สังเกตความตั้งใจในการรองเพลงของนักเรียน 
  
7. ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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เพลง  รักเธอประเทศไทย 

  เป็นตัวเป็นตน รวมเป็นคนขึ้นมาได จะโตจะตาย ไมแนนอน จะตึงจะตัง ขึงขัง หรือโอนออน   
แลวแตท าเพ่ือใคร จะดีจะเลว เธอก็ยืนเคียงขาง  จะจ าไมจาง ยังซึ้งใจ จะเป็นจะตาย ดีรายสักเพียงใด  ฉันท าได 
เพ่ือเธอ สาบาน วาไมเสียใจ เสียใคร ไมเทาเสียเธอ จะยอมใหใคร มาท ารายเธอ เป็นไปไดไง แมตาย ก็ตองยอม 
  จะดีจะเลว เธอก็ยืนเคียงขาง จะจ าไมจาง ยังซึ้งใจ จะเป็นจะตาย ดีรายสักเพียงใด ฉันท าไดเพ่ือเธอ 
ของใคร ใครก็หวง หวงเธอ ดังดวงใจ ขอเธอ ไมตองหวั่นไหว หลับเถิด หลับใหสบาย สาบาน วาไมเสียใจ  
เสียใคร ไมเทาเสียเธอจะยอมใหใคร มาท ารายเธอ เป็นไปไดไง แมตายก็ตองยอม สาบาน วาไมเสียใจ     
เสียใคร ไมเทาเสียเธอ จะยอมใหใคร มาท ารายเธอ เป็นไปไดไง แมตายก็ตองยอม สาบาน วาไมเสียใจ   
เสียใคร ไมเทาเสียเธอ จะยอมใหใคร มาท ารายเธอ เป็นไปไดไง รักเธอประเทศไทย 
 
 

เพลง รักเมืองไทย 
 

   (สรอย) รักเมืองไทย ชูชาติไทย ท านุบ ารุงใหรุงเรือง สมเป็นเมืองของไทย  
  เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพ่ือไทย ไมเคยออนนอมเราไมยอมแพใคร  
  ศัตรูใจกลามาแตทิศใด ถาขมเหงไทย คงจะไดเห็นดี  
   (สรอย) รักเมืองไทย ชูชาติไทย ท านุบ ารุงใหรุงเรือง สมเป็นเมืองของไทย  
  เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพ่ือไทย เรารักเพ่ือนบานเราไมรานรุกใคร  
  แตรักษาสิทธิ์อิสระของไทย ใครท าช้ าใจเราจะไมถอยเลย  
   (สรอย) รักเมืองไทย ชูชาติไทย ท านุบ ารุงใหรุงเรือง สมเป็นเมืองของไทย  
  เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพ่ือไทย ถาถูกขมเหงแลวไมเกรงผูใด  
  ดังงูตัวนิดมีพิษเหลือใจ เรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอย 
 

เพลง รักกันไว้เถิด 
 

  (สรอย) รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย จะเกิดภาคไหน ๆ ก็ไทยดวยกัน  เชื้อสาย 
ประเพณีไมมีขีดขั้น เกิดใตธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย ทองถิ่นแหลมทอง เหมือนทองของแม 
เกิดถิ่นเดียวแท เหมือนแมเดียวกันใชไหม ยามฉันมองตาคุณ อบอุนดวงใจ เห็นสายเลือดไทยใน
สายตา บอกสายสัมพันธแ (สรอย)  

ทะเลแสนงามในน้ ามีปลา พืชพันธุแดื่นตา ไรนารวงทองไสว สินทรัพยแมีเกลื่อนกลน    
บรรพชนใหไว เราลูกหลานไทยจะรวมใจรักษาใหมั่น (สรอย)  

แหลมทองโสภาดวยบารมี ปกเกลาเหลาไทยนี้รมเย็นเป็นศรีผองใส  ใครคิดบังอาจหมิ่น  
ถิ่นทององคแไท เราพรอมพลีใจ ปูองถิ่นไทยและองคแราชันยแ (สรอย) 
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เพลง เราสู้ 
 

บรรพบุรุษของไทยแตโบราณ ปกบานปูองเมืองคุมเหยา  เสียเลือดเสียเนื้อมิใชเบา    
หนาที่เรารักษาสืบไป  

ลูกหลานเหลนโหลนภายหนา จะไดมีพสุธาอาศัย  อนาคตจะตองมีประเทศไทย             
มิยอมให ผูใดมาท าลาย 

ถึงขูฆาลางโคตรก็ไมหวั่น จะสูกันไมหลบหนีหาย สูตรงนี้ สูที่นี่ สูจนตาย                    
เป็นคนสุดทายก็ลองดู  

   บานเมืองเราเราตองรักษา อยากท าลายเชิญมาเราสู เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู                  
เราสูไมถอยจนกาวเดียว 

เพลง ไทยรวมก าลัง 
                   พระราชนิพนธแในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา ฯ 
 
  อยาเห็นแกตัวมัวพะวง ลุมหลงริษยาไมควรที่ อยาตางคนตางแขงกันแยงดี อยาใหชองไพรีที่มุงราย  
แมเราริษยากันและกัน ไมชาพลันจะพากันฉิบหาย ระวังการยุยงสงราย นั้นแหละเครื่องท าลายสามัคคี  
คณะใดศัตรูผูฉลาด หมายมาดท าลายใหเร็วรี่ ก็ยุแยกใหแตกสามัคคี เชน กษัตริยแลิจฉวีวงศแโบราณ  
  พราหมณแผูเดียวรับใชไปยุแหย สาระแนยุญาติใหแตกฉาน จนเวลาศัตรูจูไปราญ มัวเกี่ยงกันเสียการ
เสียนคร ฉะนั้นไซรขอไทยจงรวมรัก จงรวมสมัครสโมสร เอาไวเผื่อเมื่อมีไพรีรอน จะไดสูดัสกรดวยเต็มแรง  
  ไทยรวมก าลังตั้งมั่น จะสามารถปูองกันขันแข็ง ถึงแมวาศัตรูผูมีแรง มายุทธแยงก็จะปลาศไป  
ขอแตเพียงไทยเราอยาผลาญญาติ รวมชาติรวมจิตเป็นขอใหญ  
  ไทยอยามุงรายท าลายไทย จงพรอมใจพรอมก าลังระวังเมือง ใหนานาภาษาเขานิยม ชมเกียรติยศ 
ฟูเฟ่ือง ชวยกันบ ารุงความรุงเรือง ใหชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา ชวยกันเต็มใจใฝุผดุง บ ารุงทั้งชาติศาสนา  
ใหอยูจนสิ้นดินฟูา วัฒนาเถิดไทยไชโย 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
 www.baanjomyut.com 
 pairach.com 
 meemodel.com 
 boxza.com 
 

 
 
 

http://www.baanjomyut.com/
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1. ชื่อกิจกรรม   สมาธิเสริมปัญญา 

 
2. เวลาที่ใช้  ๑ ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค ์     

1. รูและเขาใจวิธีการนั่งสมาธิไดอยางถูกตอง 
  2. เพ่ือใหนักเรียนน าการนั่งสมาธิไปประยุกตแใชในชีวิต 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

1. นักเรียนสวดมนตแและแปลความหมาย 
2. นักเรียนท าสมาธิในอิริยาบถตาง ๆ เชน ยืน เดิน นั่ง เป็นตน 
3. นักเรียน แผเมตตาและอุทิศสวนกุศล 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
  1. หนังสือสวดมนตแ 
 2. รูปการฝึกสมาธิเบื้องตน 
 
6. การวัดผลและประเมินผล 
  สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
  
7. ภาพประกอบ 
  
  

 

 

 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล 
       http://www.rimphaka.ac.th/index.php/2015-07-15-14-33-04/2015-07-17-02-38-36 

หมายเหตุ อาจจัดกิจกรรมนี้ในวันที่มีครูพระสอนศีลธรรมที่โรงเรียน 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม เรื่องเล่าจากลูกของพ่อ  
   
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง   
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือปลูกฝใงใหนักเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยแ 
 2. เพ่ือปลูกฝใงคุณธรรมส าหรับนักเรียน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนอานบทพระราชนิพนธแ เรื่อง เดินตามรอยเทาพอ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   

๒. ครูถามนักเรียนโดยใชค าถามดังนี้ 
 1. ฉันในบทพระราชนิพนธแนี้หมายถึงใคร 
 2. พอในบทพระราชนิพนธแนี้หมายถึงใคร 
 3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไปที่ใด 
 4. ในปุาใหญนั้นมีสภาพแวดลอมเป็นอยางไร 
 5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรัสกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯวาอยางไร 
 6. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงสอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวาอยางไร 
๓. ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือกระตุนใหนักเรียนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีตอประชาชนชาวไทย โดยใชค าถามดังนี้ 
1. จากบทพระราชนิพนธแถาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูฯและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

ไมเสด็จไปในที่ล าบาก นากลัว และทุรกันดารไดหรือไม   
2. ท าไมทั้งสองพระองคแจึงตองเสด็จไป 
3. จากการอานบทพระราชนิพนธแเรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ในเรื่องใดบาง 
4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากการอานบทพระราชนิพนธแและถามนักเรียนวาในฐานะ 

ที่นักเรียนเป็นประชาชนชาวไทยนักเรียนควรจะประพฤติปฏิบัติตนอยางไรเพ่ือใหสมกับพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทั้งสองพระองคแทรงมีตอเราชาวไทย 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 บทพระราชนิพนธแ เรื่อง เดินตามรอยเทาพอ   
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

6. การวัดและประเมินผล 
 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดจากการอานบทพระราชนิพนธแ 
 
7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   

ที่มาของภาพประกอบ    http://www.love4home.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.love4home.com/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 

1. ชื่อกิจกรรม ต้นไม้ของพ่อ 
 
2. เวลาที่ใช ้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปลูกฝใงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ 
 2. เพ่ือสรางจิตส านึกในการท าความดี 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. ครูน าวีดิทัศนแเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปิดใหนักเรียนชม 
  2. แบงกลุมนักเรียนออกเป็นกลุม ๆ ละ 5 - 6 คน เลือกประธาน เลขา แลวใหนักเรียนอภิปราย
กลุมตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. จากวีดิทัศนแ นักเรียนชมแลวรูสึกอยางไร 
 2. นักเรียนคิดวาในหลวงท าประโยชนแอะไรแกคนไทยบาง 
 3. นักเรียนคิดวาจะท าอะไรเป็นการท าดีตอบแทนไดบาง 
 3. ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาน าเสนอหนาชั้นเรียน 
 4. แจกกระดาษรูปใบไมใหนักเรียนคนละ 1 ใบ ใหนักเรียนเขียนความดีคนละ 3 ประการ เพ่ือ
ถวายแดในหลวง พรอมตกแตงใหสวยงาม 
 5. นักเรียนแตละกลุมรวบรวมกระดาษรูปใบไมที่ท าเสร็จแลวมาเจาะรู รอยเชือก น าไปติดประดับ
บนกิ่งไมที่ครูเตรียมไวให ชวยกันตกแตงใหสวยงาม 
   
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศนแเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
 2. กระดาษตัดเป็นรูปใบไมตามจ านวนนักเรียน 
 3. เชือก ที่เจาะรูกระดาษ 
 4. กระถาง กิ่งไมที่จะน ามาตกแตงเป็นตนไมของพอ 
 
6. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม 
 2. ประเมินชิ้นงาน 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

กลุ่มกิจกรรมที ่11 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
 

 

 

๑. ชื่อกิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม (หนูน้อยรักความสะอาด)  
 
๒. เวลาที่ใช้ 1  ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือใหนักเรียนรูจักเก็บ และทิ้งขยะใหถูกที่ 
๒. เพ่ือใหนักเรียนรูจักรักษาสิ่งแวดลอม 
๓. เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ 
๔. เพ่ือใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการท าความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ และแบงกลุมในการท ากิจกรรม 
2. ครูและนักเรียนชวยกันส ารวจบริเวณโรงเรียนในเรื่องความสะอาดและปริมาณขยะ  
3. ใหแตละกลุมชวยกันวาดภาพขยะที่พบมากที่สุดวาเป็นขยะชนิดใด หรืออุปกรณแอะไรที่ไมไดเก็บเขาที่  

โดยใหตัวแทนแตละกลุมออกมาบอกวามีสภาพเชนไร ไปพบท่ีไหน จะตองปรับปรุงแกไขอยางไร 
4. ครูพานักเรียนเก็บและแยกขยะ เป็นการฝึกนักเรียนใหรูจักขยะแตละชนิด ชนิดใดที่สามารถน ามา

แปรรูป ชนิดใดสามารถน าไปเป็นรายได หรือชนิดใดน าไปเป็นผลิตภัณฑแ 
5. ใหนักเรียนบอกวิธีการก าจัดขยะในความคิดของนักเรียนวาควรใชวิธีใด ที่จะท าใหไมกอใหเกิด

มลภาวะเป็นพิษ เชน กระดาษหรือถุงพลาสติกควรท าอยางไร และสามารถบอกประโยชนแและโทษของการมีขยะ 
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวาขยะมีกี่ประเภท ชนิดใดที่น ามาใชประโยชนแและไมเป็นอันตราย

ตอสิ่งแวดลอม 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

๑. กระดาษปรู฿ฟ จ านวน ๕ แผน 
๒. สีไม เทากับจ านวนกลุม 

 
๖. การวัดและประเมินผล 

๑. ชิ้นงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรม 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
๑. ชื่อกิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรในโรงเรียน)  
 
๒. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักและใชทรัพยากรของตนเองและสวนรวมอยางประหยัดและคุมคา 
๒. เพ่ือใหนักเรียนสามารถประยุกตแน าแนวคิดความพอเพียงไปใชในชีวิตประจ าวันได 

 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. แบงนักเรียนออกเป็น ๕ กลุมคละชาย - หญิง โดยตั้งหัวหนากลุมในการท ากิจกรรม 
2. ใหนักเรียนออกไปส ารวจอุปกรณแหรือทรัพยากรภายในโรงเรียนที่มีการใชอยางฟุุมเฟือยสิ้นเปลือง 

ไมเห็นคุณคา และไมรับผิดชอบตอสวนรวม ภายใน ๑๐ นาท ี
3. ใหแตละกลุมวาดภาพอุปกรณแท่ีไปส ารวจและใหตัวแทนแตละกลุมออกมาบอกวามีสภาพเชนไร 

ไปพบท่ีไหน จะตองปรับปรุงแกไขอยางไร 
4. ครูยกตัวอยางภายในหองเรียน วาถาไมมีนักเรียนภายในหองแตเปิดพัดลมไวจะท าใหเสียคาไฟฟูา

โดยไมจ าเป็น 
5. นักเรียนและครูชวยกันสรุปวาของทุกอยางทั้งของสวนตัวและสวนรวม ทุกคนควรใชอยางประหยัด 

เพ่ือใหเกิดประโยชนแและคุมคามากที่สุด 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

๑. กระดาษปรู฿ฟ จ านวน ๕ แผน 
๒. สีไม เทากับจ านวนกลุม 
 

๖. การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุม 

 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
๑. กิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้านน้อยหลังท่ีสอง) 
 
๒. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสรางจิตส านึกใหนักเรียนรูคุณคาของการใชทรัพยากรอยางพอเพียง มีระเบียบวินัย และ 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

๒. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอสวนรวม  
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. แบงนักเรียนออกเป็น ๕ กลุมคละชาย – หญิง โดยตั้งหัวหนากลุมในการท ากิจกรรม 
2. ใหนักเรียนออกไปส ารวจภายในโรงเรียน (มีอาคารเรียน โรงอาหาร หองพิเศษตาง ๆ หองสวม 

เป็นตน) โดยสังเกตวาสถานที่ใด มีอะไรใหพบเห็น มีความสะอาดเป็นระเบียบ หรือเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 
โดยใหแตละกลุมใหคะแนนสี ดังนี้ 

ก. สีแดง หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยง ตอโรคภัยไขเจ็บ ดูแลวไมสบายตา มีขยะมาก 
ข. สีสม หมายถึง พื้นท่ีเริ่มมีความเสี่ยง ตองชวยกันดูแล 
ค. สีเขียว หมายถึง เป็นพ้ืนที่ที่ปลอดโรค สะอาดสามารถเป็นแบบอยางได 

3. หลังจากเสร็จการส ารวจใหแตละกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้ 
ก. สถานที่ ที่ส ารวจมีสภาพเป็นอยางไร 
ข. นักเรียนเคยใชสถานที่นั้นหรือไม และเคยเขามาดูแลสถานที่นี้บางหรือไม 
ค. ถาโรงเรียนมีสถานที่เป็นสีแดง นักเรียนจะรูสึกอยางไร และจะแกไขอยางไรใหเป็นสีเขียว 

4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมน าเสนอผลงาน 
5. นักเรียนและครูชวยกันสรุปกิจกรรม 

 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

๑. กระดาษโปสเตอรแ จ านวน ๕ แผน 
๒. สีเมจิก สีแดง สีสม สีเขียว เทากับจ านวนกลุม 
3. ใบความรู 
 

๖. การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุม 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ใบความรู้ 
 

วิธีประหยัดไฟฟ้า 

๑. ปิดสวิตซแและถอดปลั๊กไฟเครื่องใชไฟฟูาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงานแลว 
๒. เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟูาที่ไดมาตรฐาน โดยเลือกเครื่องใชไฟฟูาที่มีสติ๊กเกอรแเบอรแ ๕ ติดอยู ซึ่ง

ผานการรับรองวาเป็นเครื่องใชไฟฟูาที่ประหยัดพลังงาน 
๓. ใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแที่ประหยัดพลังงาน (ใชหลอดผอมแทนหลอดอวน) 
๔. ปิดตูเย็นใหสนิท ท าความสะอาดภายในตูเย็นและแผนระบายความรอนหลังตูเย็นสม่ าเสมอ เพ่ือไมให

ตูเย็นท างานหนักและใชพลังงานมากจนเกินไป 
๕. การรีดผา ควรรีดทีละมาก ๆ และอยาพรมน้ าจนผาชื้นจนเกินไป 
 
วิธีประหยัดน้ า 

 ๑. ใชน้ าอยางประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ าเพ่ือลดการสูญเสียอยางเปลาประโยชนแ 
 ๒. ไมควรใหน้ าไหลตลอดเวลา ขณะที่แปรงฟใน ลางหนา และถูสบูตอนอาบน้ า เพราะจะสูญเสียน้ า
หลายลิตร 
 ๓. ควรลางพืช ผัก ผลไมในอาง หรือภาชนะ ที่มีการกักน้ าไวเพียงพอ 
 ๔. อยาทิ้งน้ าดื่มที่เหลือในแกว โดยไมเกิดประโยชนแ ควรน าไปรดน้ าตนไม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

กลุ่มกิจกรรมที ่12 ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
และหวงแหนสมบัติของชาติ 

 
 
 
1. ชื่อกิจกรรม ต้นไม้พูดได้ (เกมส านวน สุภาษิต ค าพังเพยพาเพลิน)  
  
2. เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท างานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จที่โรงเรียน 
 2. จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคแเสริมการเรียนรูทางดานวิชาการของนักเรียน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1 
 1. ครูใหนักเรียนส ารวจปูายส านวน สุภาษิต ค าพังเพยตาง ๆ ที่ติดอยูที่ตนไม บริเวณสนามในโรงเรียน 

2. ครูใหนักเรียนชวยกันตอค าท่ีครูบอก เชน 
ขี่ชาง.............................................................. 
วานร............................................................... 
ต าน้ าพริก.............................................................. 
เข็นครก........................................................... 

3. ครูสลับใหนักเรียนออกมาถามเพ่ือน ๆ บาง 
ชั่วโมงท่ี 2 

 1. ครูใหนักเรียนส ารวจปูายส านวน สุภาษิต ค าพังเพยตาง ๆ ที่ติดอยูที่ตนไม บริเวณสนามในโรงเรียน 
2. ครูใหนักเรียนเลือก ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย คนละ 1 ค า และแสดงทาทางใหเพื่อน ๆ ทาย 
3. ครูใหนักเรียนวาดภาพ ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ที่ตนเองเลือก 
ชั่วโมงท่ี 3 

 1. ครูใหนักเรียนส ารวจความหมายของส านวน สุภาษิต ค าพังเพยตาง ๆ ที่ติดอยูที่ตนไมพูดได บริเวณ
สนามในโรงเรียน 

๒. ครูใหนักเรียนท าหนังสือเลมเล็กโดยการเขียนส านวน สุภาษิต ค าพังเพย และความหมายของค า
ใหถูกตองจากแหลงขอมูล เชน หองสมุด คนควา ทางอินเทอรแเน็ต พรอมทั้งตกแตงรูปเลมใหสวยงาม 

 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. แผนปูายค าพังเพย  

2. กระดาษ 
 3. หองสมุด ตนไมพูดได 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2. ผลงานของนักเรียน 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  ร าไทย วิถีไทย (ร ามะนา) 

สามารถเปลี่ยนเป็นเพลงประจ าท้องถิ่น/จังหวัดของผู้สอนได้ 
 

2. เวลาที่ใช ้ 4 ชั่วโมง 
 

3. วัตถุประสงค์      
1. เพ่ือใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 2. เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี 
 3. เพ่ืออนุรักษแวัฒนธรรมพื้นบานและวัฒนธรรมไทย 
 4. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการรักษแและหวงแหนภูมิปใญญาประจ าทองถิ่นของตน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 ชั่วโมงที่ 1 
 1. นักเรียนดู VCD การแสดงร ามะนา การแตงกาย เครื่องดนตรีที่ใช 
 2. นักเรียนอานเนื้อเพลงไหวครู (การเลือกเพลงใหอยูในดุลพินิจของครูผูสอน) 
 3. ครูสาธิตวิธีการย่ าเทาใหตรงจังหวะเพลง โดยการเปิด CD เพลงไหวครู  
 ชั่วโมงที่ 2 

1. ครูสาธิตการร าเพลงไหวครู ใหนักเรียนปฏิบัติตาม ทีละวรรค (ครูรองเพลง หรือเปิด CD เพลง) 
2. นักเรียนปฏิบัติทาร าจนคลอง ครูคอยแนะน า ชวยเหลือ 
ชั่งโมงที่ 3 
1. นักเรียนฝึกปฏิบัติทาร าเพลงไหวครู จนสามารถปฏิบัติเองได 
2. นักเรียนที่สามารถปฏิบัติไดคลองแคลว ชวยสอนเพื่อนที่ยังปฏิบัติไมคลอง 
ชั่วโมงที่ 4 
1. วัดผล ประเมินผล โดยการใหนักเรียนปฏิบัติทาร าเป็นรายบุคคล/เป็นกลุม 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
  1. รูปเครื่องดนตรีร ามะนา 
 2. รูปภาพการแตงกายการแสดงร ามะนา 
 3. รูปภาพการแสดงร ามะนา 

4. เนื้อเพลง เพลงไหวครู 
 5. หองนาฏศิลปไทย/หองประชุม 
 6. VCD เพลงร ามะนา CD เพลงไหวครู 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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6. การวัดผลและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
 
7. ภาพประกอบ 
 1. รูปร ามะนา ร ามะนา ขึงหนาดวยหนังลูกวัว ตรึงดวยหมุด ตัวกลองสั้น กลึงใหทางปาก สอบเขา 
มีเสนเชือกควั่นเป็นเกลียว ยัดหนุนริมหนาภายใน ส าหรับหมุนใหหนาตึงขึ้น เรียกวา "สนับ" 
 

 
 
 
 
 
 
2. รูปฉิ่ง ฉิ่ง ท าดวยโลหะหลอหนา รูปเหมือนฝาชี ปากกวางประมาณ ๖ เซนติเมตร มีรูตรงกลาง 

ส าหรับรอยเชือก ส ารับหนึ่งมี ๒ อัน เรียกวา คู ตีใหทางปากเขากระทบประกบกันดัง ฉิ่ง - ฉับ 
 
 
 
 
 
 
 
3. รูปฉาบ ฉาบ ท าดวยโลหะหลอ บางกวาฉิ่ง รูปเหมือนฉิ่งแตมีชานตอออกไปรอบตัว ส ารับหนึ่ง 

มี ๒ อัน เรียกวา คู เหมือนกัน ฉาบนี้มี ๒ ขนาด อยางเล็กขนาดเสนผานศูนยแกลางประมาณ ๑๓ เซนติเมตร 
เรียกวา "ฉาบเล็ก" อยางใหญขนาดเสนผานศูนยแกลางประมาณ ๒๕ เซนติเมตร เรียกวา "ฉาบใหญ" 

 
 
 
 
 

 

https://sites.google.com/site/thaimusic2557/-prapheth-khxng-kheruxng-dntri-thiy 

https://sites.google.com/site/thaimusic2557/-prapheth-khxng-kheruxng-dntri-thiy 

https://sites.google.com/site/thaimusic2557/-prapheth-khxng-kheruxng-dntri-thiy 
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4. รปูกรับ กรับ เป็นเครื่องตีที่เมื่อตีแลวดัง กรับ - กรับ กรับอยางหนึ่งเป็นไมไผผาซีก ๒ อัน ถือ 
มือละอัน แลวเอาทางผิวไมตีกัน เรียกวา "กรับคู่" 

 
 
 
 
 
 
5. รูปการแตงกายการแสดงร าร ามะนา 

การแตงกาย ทั้งหญิงและชายแตงกายตามสมัยนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๘ ชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
และหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
๖. รูปภาพการแสดงร ามะนา 
 

 
 
 
 
 

 
7. เนื้อเพลงร ามะนา (ตัวอยาง) 

1. เพลงไหวครู  
  ร ารองฉลองไหวครู ทานผูดูชูชวยดวยกัน หนาวใจกระไรไหวหวั่น ๆ ขออภัยใหฉันเถิดนะทานผูดู 

2. เพลงไตรรงคแ 
  ไตรรงคแธงไทย โบกสะบัดสวยงามสงา แปดนาฬิกา สัญญากันวายืนตรง ๆ พอแปดโมงเชา ชักธง
เคลื่อนออกจากที่ไตรรงคแสามสี ปลิวสะบัดพัดอยูเหนือลม ๆ สีแดงคือชาติ สีขาวคือศาสนา สีน้ าเงินนั้นหนา 
คือมหาจักรพงศแ ๆ 

http://sunday1994.circlecamp.com/index.php?page=Tee 

https://sites.google.com/site/thaimusic2557/-prapheth-khxng-kheruxng-dntri-thiy 

http://www.prapayneethai.com 
 

http://sunday1994.circlecamp.com/index.php?page=Tee
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          3. เพลงโทนร ามะนา 
  ไดยินเสียงโทนร ามะนา ผูคนเขามามากหลาย มาทั้งชายและหญิง รักจริงถนอมรักไว มาซิอยาท า
เป็นอาย ๆ ถารักพ่ีชายเชิญออกมาร า ๆ 
          4. เพลงร าวงสามัคคี 
  มาเถิดนะพวกเรา มาตั้งวงเขารวมสามัคคี เลนกันฐานนองและพ่ี ๆ เลนกันดี ๆ อยาใหมีใจปอง 
          5. เพลงเชิญมาร าวง 
  เชิญเถิดเชิญมาร าวง ขอเชิญโฉมยงมาสูวงร า อยางเอียงอยาอาย อยาหนายอยาแหนง ๆ อยาคิด
ระแวงใหชายชอกช้ า คนสวยขอเชิญมาร า ๆ เธออยาลืมน้ าค าท่ีฉันร่ าออนวอน 
          6. เพลงสาวนอยร าวง 
  ร าเถิดแมสาวนอย ยิ้มหนอยเวลาจะร า เธอยิ้มนั้นมีเสนหแ ๆ หอมดอกรักเรเสนหแเธอร า ๆ 

7. เพลงสวัสดี 
  สวัสดีเชิญซีมาร า ทุกเชาค่ าฉันเฝูาแตเชิญ ฉันมองแลวเธออยาเมิน ๆ พอฉันรองเชิญเธอ ไมอยาก 
ร า ๆ ร าหนอยพอเป็นขวัญตา ฉันไดมาออนวอนแตหัวค่ า ขวัญใจสั่งไวไมใหร า ๆ เธอจึงท ากระบิดกระบวน ๆ 
          8. เพลงชอมาลี 
  โอชอมาลี คนดีของพ่ีก็มา สวยจริงหนาเวลาค่ าคืน ๆ โอจันทรแไปไหน ท าไมจึงไมสองแสง จันทรแ
แสวงแสงสวาง ๆ เมฆนอยลอยมาบัง ๆ แสงสวางก็จางหายไป 
          9. เพลงเสียงร ามะนา 
  ชาย เสียงร ามะนา แววมาไดยินแตไกล อึกทึกเราใจ ท าใหอยากไปร าวง ๆ  
โจ฿ะ พรึม พรึม โจ฿ะ พรึมพรึม ๆ  
  หญิง ไปซิพ่ีจเานองยาจะขอไปดวย จะแตงตัวแสนสวย ส ารวยรื่นเริงร ามะนา ๆ  
โจ฿ะ พรึม พรึม โจ฿ะ พรึมพรึม ๆ 
          10. เพลงหวยกรดสรรคบุรี 
  ร าเอ฿ยร า ร าเอเยร ามะนา ๆ เป็นการแสดงพ้ืนบานชาวชัยนาทชวยกันอนุรักษแเถิดหนา ขอกลาวเลาความ
เป็นมา ๆ ขอเจรจาใหทานผูฟใง ๆ มาซิมา เชิญซิมาฟใง ชัยนาทนั้นเขามีของดี ๆ หวยกรดเมืองสรรคบุรี ๆ 
เขามีของดีนั้นคือร ามะนา 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/ 

  316-----m-s  

 http://sunday1994.circlecamp.com/index.php?page=Tee  

 https://www.youtube.com/watch?v=WxL7-6YVyIY  

 http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5806170010170 

 http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/03_7.html 

 

http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/%0b%20316-----m-s
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/%0b%20316-----m-s
http://sunday1994.circlecamp.com/index.php?page=Tee
https://www.youtube.com/watch?v=WxL7-6YVyIY
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5806170010170
http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/03_7.html
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1. ชื่อกิจกรรม   เล่นแบบไทย สนุกอย่างไทย (รี รี ข้าวสาร)  

 
2. เวลาที่ใช ้   1 ชั่วโมง  
 
3. วัตถุประสงค์      

1. นักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 2. เสริมสรางความสามัคคี มีน้ าใจ 
 3. อนุรักษแวัฒนธรรมพื้นบาน และวัฒนธรรมของไทย 
 4. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการรักษแและหวงแหนภูมิปใญญาประจ าทองถิ่นของตน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูใหนักเรียนเลือกการละเลนไทยที่นักเรียนสนใจอยากเลน 1 การละเลน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
      - รีรีขาวสาร 
      - มอญซอนผา 
      - มากานกลวย 
      - งูกินหาง 
      - เกาอ้ีดนตรี 
      - ขี่มาสงเมือง 
      - วิ่งเปี้ยว 
      - ลิงชิงหลัก (ฯลฯ) 
 2. เมื่อนักเรียนเลือกการละเลนไดแลว ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเลนใหนักเรียนดู (กรณีตัวอยาง 
นักเรียนเลือกเลน รี รีขาวสาร) 
 วิธีการเล่น รี รีข้าวสาร  

กติกาการเล่น 
จับไมสั้นไมยาว วาใครจะเป็นประตู ใหผูเลน 2 คน ยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะเป็นประตูโคง 

คนอ่ืน ๆ เกาะไหลกันลอดใตโคงไปเรื่อย ๆ สองคนที่เป็นประตูจะรองเพลงประกอบเวลา แถวลอดใตโคง หัวแถว
จะตองเดินออมหลังคนที่เป็นประตูครั้งละหน เมื่อจบเพลงสอง คนที่เป็นประตูจะกระดุกแขนลงกั้นคนสุดทาย
ใหอยูระหวางกลาง คัดออกไป คนขางหลังตองระวังตัวใหดี ไมเชนนั้นตัวเองจะตองออกจากการเลน ตองผาน
ใหไดหมดทุกคนจึงจะจบ 
  1. ผูเลน 2 คนยืนหันหนาเขาหากันโนมตัวประสานมือกันเป็นรูปซุม 
       2. สวนผูอ่ืนเกาะเอวตอ ๆ กันตามล าดับ 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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     3. หัวแถวจะพาลอดใตซุมมือพรอมกับรองบทรองประกอบการเลน  
       4. เมื่อรองถึงประโยคที่วา “คอยพานคนขางหลังไว” ผูที่ประสานมือเป็นซุมจะลดมือลงกันคน
สุดทายไว ซึ่งคนสุดทายจะถูกคัดออกไปจากแถว แลวจึงเริ่มตนเลนใหมท าเชนนั้นจนหมดคน              
  เพลงร้องประกอบ 
        " รีรีขาวสาร สองทะนานขาวเปลือก 
             เด็กนอยตาเหลือก เลือกทองใบลาน      

   คดขาวใสจาน คอยพานคนขางหลังไว" 
คุณค่า/แนวคิด/สาระ 
      1. ออกก าลังกายพัฒนากลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกายใหแข็งแรง 
      2. เพลิดเพลิน จิตใจราเริง แจมใส ยอมรับในกฎเกณฑแกติกาในการเลน 
      3. หัดใหเด็กมีไหวพริบ ปฏิภาณ และรูจักใชกลยุทธแที่จะใหตนรอดจากการถูกคลองตัวไว 
      4. หัดใหเด็กรูจักท างานเป็นกลุมโดยหัวแถวตองพยายามพาแถว โดยเฉพาะคนสุดทายใหรอด
พนจากการถูกกักตัวใหได 
หมายเหตุ : ครูสามารถน าการละเลนแตละทองถิ่นมาปรับใชไดตามความเหมาะสม 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. เนื้อเพลง รี รีขาวสาร 
 2. รูปภาพการละเลน รี รีขาวสาร 
 3. สนาม/หองประชุม 
 4. ไมสั้น ไมยาว 
 5. เครื่องเลน CD 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
  
7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 1. วิธีการเล่น http://www.patongbeachthailand.com/thai/21_13/680.shtml 
 2. รูปการเล่นรีรีข้าวสาร http://pirun.ku.ac.th/~b5410302206/Page3.html 
          3. รูปการเล่นรีรีข้าวสารhttp://www.patongbeachthailand.com/thai/21_13/680.shtml 
 4. สาธิตการละเล่นรีรีข้าวสาร https://www.youtube.com/watch?v=ubTbkvfnHiU 
 
 
 
 
 

http://pirun.ku.ac.th/~b5410302206/Page3.html
http://www.patongbeachthailand.com/thai/21_13/680.shtml
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หมวด 4 สร้างเสรมิทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต 
กลุ่มกิจกรรมที ่13 ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการ 

ของผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

 
 
๑. ชื่อกิจกรรม  แรลลี่เกษตรน่ารู้ 
 
๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  
 ๒. เพ่ือฝึกนักเรียนใหมีนิสัยใฝุเรียนใฝุรูและท างานเป็นหมูคณะ 
 ๓. เพ่ือใหนักเรียนน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เชน กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ/กิจกรรมการเลี้ยงปลา
สวยงาม/กิจกรรมการท าปุยหมัก/และหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความพรอมและบริบทของโรงเรียน 
 ๒. เตรียมวัสดุอุปกรณแตามกิจกรรมที่ก าหนดใหพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติกรรมและจ านวน
นักเรียน 
 ๓. จัดเตรียมสถานที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเป็นฐานตาง ๆ พรอมสถานที่แสดงผลงาน  
 ๔. เตรียมผูดูแลเพ่ือรับผิดชอบฐานการเรียนรูตาง ๆ พรอมสรางความรูความเขาใจในการน านักเรียน
ท ากิจกรรมตามฐานเรียนรู 
 ๕. ชี้แจงรายละเอียดการเขารวมกิจกรรมใหนักเรียนเขาใจ พรอมแบงนักเรียนเป็นกลุมๆ เพ่ือเขาเรียนรู
และปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน 
 ๖. ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ชมสาธิตการใชเครื่องมือใหปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 
กิจกรรมการเลี้ยงปลาสวยงาม/กิจกรรมการท าปุยหมัก โดยผูดูแลฐานอธิบายหรือชมวีดิทัศนแ 
 2. ผูดูแลกิจกรรมรวมกับนักเรียนศึกษาวิเคราะหแขั้นตอนการปฏิบัติ การใชวัสดุอุปกรณแและ
เครื่องมือพรอมสรุปขั้นตอนใหทุกคนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 3. ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมโดยเสรี ในแตละฐาน ใชเวลา 10 นาทีแลว
เปลี่ยนไปเรียนฐานอ่ืนจนครบทุกฐาน 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 4. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถวนแลวใหตรวจสอบความเรียบรอย สมบูรณแและสอบถาม
ความพอใจแลวน าผลงานไปจัดแสดงในสถานที่ท่ีเตรียมไว 
 5. น านักเรียนชมผลงานพรอมซักถาม ชื่นชมผลงาน การยอมรับผลงานและการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติ คุณภาพผลงาน และมอบหมายหนาที่ดูแลรักษาใหนักเรียนทุกคนรับผิดชอบตอผลงานของตน 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. ตนกลาผักสวนครัว/เมล็ดพันธุแพืชที่มีในทองถิ่น/พันธุแปลาสวยงาม/วสัดุเหลือใชตาง ๆ ในการท าปุย  
 ๒. กระถาง/ ขวดพลาสติก/กระปอง /ถุงพลาสติกฯล 
 ๓. วีดิทัศนแการสาธิตการเพาะหรือปลูกผักสวนครัว/การท าปุย/หรือใชวิทยากรทองถิ่น/ครู /นักเรียน 

๔. ดิน ชอนปลูก บัวรดน้ า 

๖. การวัดประเมินผล                                                              
 1. สังเกตพฤติกรรม 
 2. สังเกตชิ้นงาน 
 
๗. ภาพประกอบ 
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      ๓. การท าปุ๋ยหมักตะกร้า 
 

 
 

 
 
 
 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล   

www.jairsa.com/     
www.blogspot.com/    
www.thaiarcheep.com/   
www.pantip.com/   
http://www.moe.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jairsa.com/
http://www.blogspot.com/
http://www.pantip.com/
http://www.moe.go.th/
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1. ชื่อกิจกรรม   มาสนุกกับศิลปะกันเถอะ 

 
2. เวลาที่ใช้   5 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ สติปใญญา 
 2. เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคแ 
 3. เพื่อใหนักเรียนรูจักชื่นชมความงามสุนทรียภาพ ซึ่งมีคุณคาตอมนุษยแ 
 4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตอ หรือประกอบวิชาชีพ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
          ชั่วโมงท่ี 1 

วาดรูปการแตูนที่ฉันชอบ 
           การวาดภาพระบายสี หมายถึง การขูด ขีด เขียน ระบายดวยสีชนิดตาง ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ กัน    
มีลักษณะสองมิติคือกวางและยาว สวนมิติที่สามคือความตื้นลึกนั้นอยูที่ความรูสึกของผูที่ไดชมภาพนั้น ๆ 

1. ครูซักถามนักเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับการแตูนที่เด็ก ๆ รูจัก 
2. ครูใหโอกาสเด็กเสนอชื่อการแตูนที่เด็ก ๆ รูจักและเคยดู 
3. ครูแจกกระดาษพรอมกับใหเด็ก ๆ วาดรูปการแตูนที่เด็ก ๆ ชอบมาคนละ ๑ ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      www.pocketonline.net                            my.dek-d.com 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCO7H6uLH-scCFQ0IjgodVpkEyA&url=http%3A%2F%2Fwww.pocketonline.net%2Fboard%2Fview.php%3Fid%3D4019%26page%3Dall&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFXXsGZCGopFvc3uSDN33VsTlGW_w&ust=1442458704493409
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCOfZiJzI-scCFYmPjgodguQC0Q&url=http%3A%2F%2Fmy.dek-d.com%2Fcammy%2Fstory%2Fviewlongc.php%3Fid%3D125456%26chapter%3D226&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFXXsGZCGopFvc3uSDN33VsTlGW_w&ust=1442458704493409
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                    www.sabuyjaishop.com                          www.youtube.com 

          ชั่วโมงท่ี ๒  
 วาดภาพระบายสีจากจินตนาการ 
                การวาดภาพจากจินตนาการ หมายถึง การคิดแบบสรางสรรคแ การคิดนอกกรอบ การคิดสิ่งที่
ยังไมเกิดขึ้นจริง หรือสิ่งที่มีอยูแลวใหมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของเราเอง แลวถายทอดลงสูกระดาษ
ใหเกิดเรื่องราวที่แปลก ๆ ใหมข้ึน 

 1. ครูอธิบายถึงความหมายของจินตนาการใหเด็กฟใง 
      2. ครูยกตัวอยางความส าคัญของจินตนาการ 
      3. ครูเปิดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดจินตนาการของตัวเอง 
      4. ครูใหเด็กวาดภาพจากจินตนาการของเด็กเองพรอมกับระบายสีตกแตงใหเรียบรอย 

 
 
 

 

 

 

ktbwiset.wordpress.com 
 

 

 

 

 

pantip.com 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOyDgYPJ-scCFQwajgodS3wOOg&url=http%3A%2F%2Fwww.sabuyjaishop.com%2Fssz%2Fpdtzone.aspx%3Fshow%3D%26pdtg%3D26%26pdts%3D2602%26page%3D5&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNGGQyz03WX9cTHgDCguKK9LOlpBGw&ust=1442459028203484
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLzP5cjJ-scCFUIIjgodLCYIeg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgcp0E8alW8M&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNH8w2XbRyFiqfYS8TYhQmP5a9PC_A&ust=1442459194856159
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fktbwiset.wordpress.com%2F2012%2F08%2F13%2F%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B4%2F&psig=AFQjCNHwW-F8xpTU8vbF2hO2gdpRx4OUQQ&ust=1442460382458705
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMaMgdXO-scCFYvFjgodLZ4LeQ&url=http%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftopic%2F32239823&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNE263dtq31n8GMYb29Io9irsGsgFg&ust=1442460578252772
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topicstock.pantip.com 

 
 

 

 

 
 

www.oknation.net 
ชั่วโมงที่ ๓  
การปใ้นตามจินตนาการ 

1. ครูอธิบายถึงการปใ้นเป็นกระบวนการหนึ่งในงานประติมากรรมที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ     
มีความกวาง ความยาว ความหนา สามารถจับตองหรือสัมผัสได การปใ้นสามารถท าไดโดยการน า
สวนยอยมารวมกันใหเกิดเป็นรูปทรงตามตองการ 

2. ครูอธิบายถึงความหมายของจินตนาการวาคืออะไรจากนั้นจึงใหนักเรียนแบงกลุมออกเป็น
กลุม ๆ แลวจึงแจกอุปกรณแ (ดินน้ ามัน) 

3. ครูสั่งใหนักเรียนปใ้นดินน้ ามันเป็นรูปตาง ๆ ตามจินตนาการ 
4. ครูคอยใหค าปรึกษาและดูแลอยางใกลชิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Ftopicstock.pantip.com%2Fchalermkrung%2Ftopicstock%2FC3406657%2FC3406657.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFP8cgjx7E5gmhIQDIqzpedPwXsDg&ust=1442460696752776
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCM-AxPzP-scCFchtjgod174DTg&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fmblog%2Fentry.php%3Fid%3D853397&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFP8cgjx7E5gmhIQDIqzpedPwXsDg&ust=1442460696752776
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www.sbs.ac.th 

 

 

 

 

p-dit.com 

 

 

 

 

 

 www.punfuncreation.com 

 

 

 

 

jaikoh.exteen.com 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.sbs.ac.th%2Fth%2FKindergarten%2Fpages%2F317%2F%3FmasterIndex%3D2&psig=AFQjCNExRUSAI98r8t1ZgIB_40GT55WS_Q&ust=1442463442225674
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMarhezb-scCFYQLjgodFY4AbA&url=http%3A%2F%2Fwww.punfuncreation.com%2Factivity0.htm&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEcXXaXzU0M-YeOyViKGWyAgHJMcg&ust=1442464096003813
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLmE7q7c-scCFYORjgod9cYLjw&url=http%3A%2F%2Fjaikoh.exteen.com%2Fcategory%2FKidSanookArtSchool%2Fpage%2F2&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEcXXaXzU0M-YeOyViKGWyAgHJMcg&ust=1442464096003813
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ชั่วโมงที่ ๔  
การพิมพแภาพดวยนิ้วมือ 

          งานพิมพแภาพเป็นรูปตาง ๆ ที่มีมานาน เพียงแตเราจะตองรูจักดัดแปลงและยังสามารถน าไปเป็น
สินคาไดอีก เชน การพิมพแเสื้อ พิมพแลายผา การพิมพแลายกระดาษ หรือการพิมพแลงบนภาชนะและ วัสดุตาง ๆ 
ซึ่งลวนแลวมาจากจากรากฐานการพิมพแทั้งสิ้น  http://artkidgraphic.blogspot.com/ 

1. ครูอธิบายขั้นตอนในการท าพรอมเตรียมอุปกรณแในการพิมพแ 
2. ใชนิ้วมือขอปลายสุดจุมสีน้ าแลวแตะลงบนฟองน้ าเบา ๆ เพ่ือไมใหสีน้ าติดนิ้วมือมากเกินไป 
3. น านิ้วมือที่จุมสีน้ ากดลงบนกระดาษที่เตรียมไว 
4. ใชดินสอสีวาดตอเติมเป็นภาพตาง ๆ ตามความคิดของเด็กแตละคน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

www.kukai.ac.th 

 

 

 

 

 

www.kukai.ac.th 

www.youtube.com 
 

http://artkidgraphic.blogspot.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLWvt5bg-scCFc8ajgodRzYKOA&url=http%3A%2F%2Fwww.kukai.ac.th%2FThai%2Factivities_2015%2FC1%2FAC_update_14-08-2014-myself-work1-3.php&psig=AFQjCNEvXTHclXmo-fDZEG7sGvkhA8JWGg&ust=1442465141665785
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.kukai.ac.th%2FThai%2Fproject_approach_2014%2FC2_2%2FAC_1_project_leaves_2.2.php&psig=AFQjCNEvXTHclXmo-fDZEG7sGvkhA8JWGg&ust=1442465141665785
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCO2tv9ff-scCFcYejgodIB8MiQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKlhF1AzQM6M&psig=AFQjCNEvXTHclXmo-fDZEG7sGvkhA8JWGg&ust=1442465141665785
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artsforkids.blogspot.com 

          ชั่วโมงท่ี ๕  
การพิมพแดวยเศษวัสดุธรรมชาติ (ใบไม) 

          การพิมพ์ภาพ คือการ สรางภาพจากการใชแมพิมพแ ซึ่งวัสดุที่ใชเป็นแมพิมพแมีทั้งวัสดุธรรมชาติและ
วัสดุสังเคราะหแภาพที่ เกิดจาการพิมพแภาพมีลักษณะเหมือนกับแมพิมพแ แตเป็นภาพกลับกัน  ดานขวามือ
ของแมพิมพแจะเป็นดานซายมือของภาพพิมพแ และดานซายของแมพิมพแจะเป็นดานขวามือของภาพพิมพแ 
https://homegame9.wordpress.com 

1. ผสมสีน้ าลงในภาชนะท่ีเตรียมไวโดยผสมสีน้ าใหมีความเขมขนพอประมาณ 
2. ใชพูกันจุมสีน้ าระบายลงบนดานสากของใบ (ดานทองใบ) เพราะดานนี้กานใบจะเดนกวา

ดานมัน (ดานหลังบน) และควรเลือกใบไมชนิดที่กานแข็งไมเหี่ยวงาย เชน ใบโพ ใบมะมวง ใบขนุน ฯลฯ 
3. วางใบไมที่ซอนกันหลาย ๆ ชั้น หงายดานที่ติดสีน้ าขึ้น 
4. วางกระดาษที่ตองการจะใชพิมพแทับลงบนใบไมที่หงายที่ติดสีน้ าขึ้น 
5. ใชหลังชอนกดลงบนกระดาษอีกครั้งหนึ่งโดยกดบริเวณใบไมใหทั่ว 
6. คอย ๆ ยกกระดาษข้ึนจะไดภาพใบไมติดบนกระดาษตามตองการ 

 

 

 

 
 
 

             www.kukai.ac.th          artsforkids.blogspot.com         www.dusitcenter.org 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMjLtO_g-scCFQdwjgodFYwOyw&url=http%3A%2F%2Fartsforkids.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fblog-post_12.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNHS8wSNFeZlHHEvPZknECtx7f8m-w&ust=1442465476918905
https://homegame9.wordpress.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCNf89_Tj-scCFZOPjgodMvIOpQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kukai.ac.th%2FThai%2Fproject_approach_2014%2FC2_2%2FAC_1_project_leaves_1.2.php&psig=AFQjCNGzRCT5f8aJ0SGUylOZ6hQNk01-Vw&ust=1442466301901748
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fartsforkids.blogspot.com%2F2009_05_01_archive.html&psig=AFQjCNGzRCT5f8aJ0SGUylOZ6hQNk01-Vw&ust=1442466301901748
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPOjlo7l-scCFVBUjgodd48E0w&url=http%3A%2F%2Fwww.dusitcenter.org%2Fdusitwebs%2Fplan%2Fnews.php%3Fid%3D4754&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNGBJpdXZLFFXIF_gMEhGzXb3y0k3g&ust=1442466595133397
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5. สื่อการเรียนรู้ 
๑. รูปภาพงานศิลปะ 

       ๒. วัสดุ อุปกรณแ การจัดท างานศิลปะ 
          ๓. หองสมุด หองคนควาทางเทคโนโลยี 
6. การวัดผลและประเมินผล 
        ๑. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
           ๒. สังเกตจากผลงานที่ไดปฏิบัติ 
 
7. ภาพประกอบ 
 ภาพตามกิจกรรมตาง ๆ 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

www.pocketonline.net    
my.dek-d.com    
www.sabuyjaishop.com    
ktbwiset.wordpress.com   
pantip.com   
topicstock.pantip.com   
www.oknation.net   
www.sbs.ac.thp-dit.com   
www.punfuncreation.com   
jaikoh.exteen.com   
http://artkidgraphic.blogspot.com/  
www.kukai.ac.thwww.youtube.comartsforkids.blogspot.com  
https://homegame9.wordpress.com 
http://artsforkids.blogspot.com/   
www.dusitcenter.org 

 
 
 
 
 

http://www.pocketonline.net/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCOfZiJzI-scCFYmPjgodguQC0Q&url=http%3A%2F%2Fmy.dek-d.com%2Fcammy%2Fstory%2Fviewlongc.php%3Fid%3D125456%26chapter%3D226&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFXXsGZCGopFvc3uSDN33VsTlGW_w&ust=1442458704493409
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOyDgYPJ-scCFQwajgodS3wOOg&url=http%3A%2F%2Fwww.sabuyjaishop.com%2Fssz%2Fpdtzone.aspx%3Fshow%3D%26pdtg%3D26%26pdts%3D2602%26page%3D5&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNGGQyz03WX9cTHgDCguKK9LOlpBGw&ust=1442459028203484
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fktbwiset.wordpress.com%2F2012%2F08%2F13%2F%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B4%2F&psig=AFQjCNHwW-F8xpTU8vbF2hO2gdpRx4OUQQ&ust=1442460382458705
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMaMgdXO-scCFYvFjgodLZ4LeQ&url=http%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftopic%2F32239823&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNE263dtq31n8GMYb29Io9irsGsgFg&ust=1442460578252772
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Ftopicstock.pantip.com%2Fchalermkrung%2Ftopicstock%2FC3406657%2FC3406657.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFP8cgjx7E5gmhIQDIqzpedPwXsDg&ust=1442460696752776
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCM-AxPzP-scCFchtjgod174DTg&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fmblog%2Fentry.php%3Fid%3D853397&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFP8cgjx7E5gmhIQDIqzpedPwXsDg&ust=1442460696752776
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.sbs.ac.th%2Fth%2FKindergarten%2Fpages%2F317%2F%3FmasterIndex%3D2&psig=AFQjCNExRUSAI98r8t1ZgIB_40GT55WS_Q&ust=1442463442225674
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.sbs.ac.th%2Fth%2FKindergarten%2Fpages%2F317%2F%3FmasterIndex%3D2&psig=AFQjCNExRUSAI98r8t1ZgIB_40GT55WS_Q&ust=1442463442225674
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMarhezb-scCFYQLjgodFY4AbA&url=http%3A%2F%2Fwww.punfuncreation.com%2Factivity0.htm&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEcXXaXzU0M-YeOyViKGWyAgHJMcg&ust=1442464096003813
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLmE7q7c-scCFYORjgod9cYLjw&url=http%3A%2F%2Fjaikoh.exteen.com%2Fcategory%2FKidSanookArtSchool%2Fpage%2F2&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEcXXaXzU0M-YeOyViKGWyAgHJMcg&ust=1442464096003813
http://artkidgraphic.blogspot.com/
http://www.kukai.ac.th/
http://www.kukai.ac.th/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMjLtO_g-scCFQdwjgodFYwOyw&url=http%3A%2F%2Fartsforkids.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fblog-post_12.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNHS8wSNFeZlHHEvPZknECtx7f8m-w&ust=1442465476918905
https://homegame9.wordpress.com/
http://artsforkids.blogspot.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPOjlo7l-scCFVBUjgodd48E0w&url=http%3A%2F%2Fwww.dusitcenter.org%2Fdusitwebs%2Fplan%2Fnews.php%3Fid%3D4754&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNGBJpdXZLFFXIF_gMEhGzXb3y0k3g&ust=1442466595133397
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1. ชื่อกิจกรรม  วัสดุหรรษา พาเพลิน (แกนกระดาษช าระ ปะติดสัตว์น้อย)  
  
2. เวลาที่ใช้  3 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิ รูจักการวางแผนการท างานและล าดับขั้นตอนการท างานได  
3. เพ่ือใหสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 
4. เพ่ือน าไปสูการสรางสรรคแผลงานอ่ืน ๆ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูใหนักเรียนดูรูปสัตวแตาง ๆ 
 2. ครูใหนักเรียนดูอุปกรณแท่ีครูเตรียมมา 
 3. ครูซักถามนักเรียนวาจะท าสัตวแอะไรไดบาง 
 4. ครูใหนักเรียนดูตัวอยางสัตวแที่ท าดวยแกนกระดาษช าระ 
 5. ครูใหนักเรียนฝึกท าสัตวแตาง ๆ จากแกนกระดาษช าระ  
 6. ครูอาจใหนักเรียนน าสัตวแที่นักเรียนประดิษฐแมาแตงเป็นนิทานสั้น ๆ กลุมละ 1 เรื่อง 

ชั่วโมงที่ 1 
  ตอน พ่ีนกฮูก 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. แกนกระดาษทิชชู 
2. สีน้ า 
3. พูกัน 
4. กระดาษสี 
5. กาว 
6. กรรไกร 
ขั้นตอนการท า 

 1. ยอมสีแกนกระดาษทิชชู 
2. ติดขานกฮูกดวยกระดาษ พรอมติดตัวนกฮูกดวยกระดาษกลม ๆ เล็ก ๆ 
3. ติดปากนกฮูก 
4. ติดตานกฮูกใหสวยงาม 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชั่วโมงที่ 2 
ตอน นองแมวนารัก 
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. แกนกระดาษทิชชู 
2. สีน้ า 
3. พูกัน 
4. กระดาษสี 
5. กาว 
6. กรรไกร 
7. ปากกา 
ขั้นตอนการท า 

 1. ยอมสีแกนกระดาษทิชชู 
2. ติดตา จมูกดวยกระดาษ พรอมติดตัวเครื่องประดับใหนองแมว 
ชั่วโมงที่ 3 
ตอน ไก กะต฿าก กะต฿าก 
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. แกนกระดาษทิชชู 
2. สีน้ า 
3. พูกัน 
4. กระดาษสี 
5. กาว  
6. กรรไกร 
7. ปากกา 
ขั้นตอนการท า 

 1. ยอมสีแกนกระดาษทิชชู 
2. ติดตา จมูก ขา ดวยกระดาษ พรอมติดตัวเครื่องประดับใหนองแมว 
3. ติดหงอนไก ปีก หาง ดวยกระดาษสีหลากสี 
 

5. สื่อการเรียนรู้  
 1. ภาพรูปวัสดุตาง ๆ 
 2. วัสดุ อุปกรณแ ส าหรับจัดท างานประดิษฐแ เชน แกนกระดาษทิชชู /พูกัน/ กระดาษสี /สีน้ า/กาว 
/กรรไกร/ ปากกา  
  
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

2. สังเกตชิ้นงาน 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
   สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ท าด้วยแกนกระดาษช าระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  http://p-dit.com 
 
 
 
 

http://p-dit.com/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม  การท าที่คั่นหนังสือ 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายขั้นตอนและท าท่ีคั่นหนังสือได 
2. เลือกวัสดุเหลือใชมาประดิษฐแของใชได 
3. บอกประโยชนแการท าที่ค่ันหนังสือได 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
อุปกรณ์ 
1. กระดาษสีสวย 
2. กรรไกร 
3. สีเมจิก 
4. ไมบรรทัด 
5. คัตเตอรแ 
ขั้นตอนการท า 
1. ตัดกระดาษ ส าหรับคั่นหนังสือ ตัดขนาดตามตองการ เชน 4 x 1.5 นิ้ว 
2. วาดรูปแมว วาดมือแมว หอยลงมา ตามรูปดานลาง 
3. ใชคัตเตอรแกรีด รอบ ๆ แขนแมว 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

ใบความรู/วัสดุอุปกรณแส าหรับท าที่ก้ันหนังสือ 
 
6. การวัดผลและประเมินผล 
       1. การสังเกตการเขารวมกิจกรรม 
       2. สังเกตผลงาน 
 
7. ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 

http://p-dit.com/2015/06/26/7098/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

http://p-dit.com/2015/06/26/7098/ 
 
 

http://p-dit.com/2015/06/26/7098/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

กลุ่มกิจกรรมที ่14 ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ทรพัย์สินทางปัญญา  
อยู่อย่างพอเพียง และมีวินัยทางการเงิน 

 

 

1. ชื่อกิจกรรม  กล้วยอาบแดด 
 
2. เวลาที่ใช้   2 ชั่วโมง (5 – 8 วัน) 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหนักเรียนน ากลวยสุกมาตากแหงได 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
3. เพ่ือใหนักเรียนน าไปใชในชีวิตประจ าวันได 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วัสดุอุปกรณ์ 

1. กลวยสุก 
2. เกลือ 
3. น้ า 
วิธีท า 
1. น ากลวยสุกมาปอกเปลือก แลวลางดวยน้ าเกลือ เรียงลงบนตะแกรง น าไปตากแดดจนกลวยเกือบ

แหงสนิท นานประมาณ 3 - 5 วัน (แลวแตความแรงของแสงแดด) และหมั่นคอยพลิกกลับดานอยูเสมอ 
2. กอนน ากลวยไปตากแดดในวันที่ 6 ใหละลายน้ ากับเกลือใหเขากัน น าขึ้นตั้งไฟตมจนเดือด ทิ้งไว

จนเย็น จากนั้นใชขวดน้ าคลึงหรือกดกลวยใหแบน แลวน ากลวยลงไปลางในน้ าเกลือที่เตรียมไว จากนั้นน ากลวย
วางเรียงบนตะแกรง น าไปตากแดดอีก 1 - 2 วัน จนกลวยแหงไดท่ี 
  3. เมื่อกลวยแหงไดที่แลว ใสกลวยลงในหมอ ปิดฝาใหสนิท วางทิ้งไว 1 คืน เพ่ือใหน้ าตาลจากกลวย
ซึมออกมา (กลวยจะเงาและไมแหง) จากนั้นเก็บใสภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด พรอมรับประทาน 
 หมายเหต ุ: ขั้นตอนที่ 1 และ 3 สามารถใชเวลาวาง ๆ ตอนกอนเขาเรียนภาคเชา หรือตอนพักกลางวัน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1. วัสดุอุปกรณแ 
2. วิทยากรทองถิ่น 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 



122 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. ซักถามความพึงพอใจ 

 
7. ภาพประกอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  http://cooking.kapook.com/view82396.html 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 http://cooking.kapook.com/view82396.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cooking.kapook.com/view82396.html
http://cooking.kapook.com/view82396.html
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม   วัสดุหรรษา พาเพลิน (การร้อยลูกปัด)  
  
2. เวลาที่ใช้      3 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิ รูจักการวางแผนการท างานและล าดับขั้นตอนการท างานได  
3. เพ่ือใหสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 
4. เพ่ือน าไปสูการสรางสรรคแผลงานอ่ืน ๆ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูใหนักเรียนดูภาพสรอยขอมือลูกปใดรูปแบบตาง ๆ 
 2. ครูใหนักเรียนดูสรอยขอมือที่รอยจากลูกปใด และใหนักเรียนบอกลักษณะ 
 3. ครูใหนักเรียนฝึกรอยสรอยขอมือ 
 4. ครูใหนักเรียนวาดภาพลูกปใดที่ตนเองรอยในครั้งนี้ 
 5. ครูใหนักเรียนคิดออกแบบลูกปใดที่นักเรียนอยากรอยในครั้งตอไป 

ชั่วโมงที่ 1 
  ตอน สรอยขอมือของหนู 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. ลูกปใดขนาดตาง ๆ 
 2. เสนเอ็น ส าหรับรอยลูกปใด 
 3. กรรไกร 
 4. ตะขอ/หวง 
 5. วัสดุตกแตง 

ขั้นตอนการท า 
 1. ใหนักเรียนตัดเสนเอ็นใหยาวกวาขอมือตนเอง 3 เทา (ใหนักเรียนตัดเอง) 
 2. รอยลูกปใดเม็ดเล็ก (ลูกปใดที่ใชส าหรับคั่นหรือเม็ดคั่น)  

3. จับคูปลายทั้งสองดานและรอยตัวปิดปม และใสตะขอกามปู 
 4. รอยลูกปใดตามแบบที่ครูก าหนด จนพอดีขอมือนักเรียน  
 5. ใสหวงส าหรับติดผูกใหแนน 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ชั่วโมงที่ 2 
ตอน ของขวัญนี้ มีคายิ่ง 
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ 

 1. ลูกปใดขนาดตาง ๆ 
 2. เสนเอ็น ส าหรับรอยลูกปใด 
 3. กรรไกร 
 4. ตะขอ/หวง 
 5. วัสดุตกแตง 

ขั้นตอนการท า 
1. ใหนักเรียนออกแบบสรอยขอมือเอง 
2. ใหนักเรียนตัดเสนเอ็นใหยาวพอดีกับสรอยขอมือบุคคลที่นักเรียนตองการมอบเป็นของขวัญ 

 3. รอยลูกปใดเม็ดเล็ก (ลูกปใดที่ใชส าหรับคั่นหรือเม็ดคั่น) 
 4. จับคูปลายทั้งสองดานและรอยตัวปิดปม และใสตะขอกามปู 

5. รอยลูกปใดตามแบบที่นักเรียนออกแบบตามความชอบ 
 6. ใสหวงส าหรับติดผูกใหแนน  

7. ใหนักเรียนน าสรอยขอมือที่รอยเสร็จมาใหครูและเพ่ือนๆดูและบอกวาจะมอบเป็นของขวัญ       
ใหใคร เพราะอะไร 
ชั่วโมงที่ 3 

  ตอน ลูกไมตื้น ๆ 
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ 

 1. ลูกปใดขนาดตางๆ 
 2. ลวดเสนเล็ก 
 3. กรรไกร 
 4. ผาลูกไม  
 5. ตะขอ/หวง  
 7. คีมดัดลวด  

ขั้นตอนการท า  
1. น าลวดเสนเล็ก ดัดปลายดานบนใหเป็นวงกลม ส าหรับใสตะขอ 
2. น าผาลูกไม มารอยใสลวด พับ 1 ทบ แลวตามดวยลูกปใด 
3. รอยไปเรื่อย ๆ จนรอบขอมือพอดี 
4. พันลวด ใหเป็นวงกลม 
5. ติดตะขอทั้งสองดานใหเรียบรอย 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ภาพสรอยขอมือลูกปใด 
 2. วัสดุ อุปกรณแ การรอยมาลัย 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 2. สังเกตชิ้นงาน 
 
7. ภาพประกอบ 

แบบสร้อยข้อมือต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
 http://p-dit.com 
 http://p-dit.com/2013/11/07/3388/ 

 

 

http://p-dit.com/
http://p-dit.com/2013/11/07/3388/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  การดองไข่เค็ม 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถท าไขเค็มไวรับประทานเองได 
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 3. เพ่ือใหนักเรียนน าประสบการณแไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวัน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วัสดุอุปกรณ์ 

1. ไขเป็ดดิบ  10 ฟอง 
 2. เกลือ   1 ถวยตวง 
 3. น้ า  1 ลิตร 

4. ภาชนะส าหรับดองไข (ที่ไมท าปฏิกิริยากับเกลือ เชน โหลแกว โหลพลาสติก กะละมัง 
เครื่องเคลือบดินเผา)  

 วิธีการ 
 1. ลางไขเป็ดใหสะอาด สะเด็ดน้ าจนแหงสนิท ใสลงในโหลแกว เตรียมไว 

2. ท าน้ าเกลือส าหรับดองไข โดยใสเกลือกับน้ าลงในหมอ น าขึ้นตั้งไฟจนเดือด และคนใหเกลือ  
ละลายจนหมด ยกลงจากเตา พักท้ิงไวจนเย็นสนิท 
 3. เทน้ าเกลือที่เย็นแลวลงในโหลจนทวมไข จากนั้นใชถุงพลาสติกใสน้ าวางทับลงไปใหไขเป็ด 
จมอยูใตน้ า ตลอดเวลา ปิดฝาใหสนิท เก็บไวในที่รม   
  (2 สัปดาหแสามารถท าไขดาว 3 สัปดาหแ สามารถน ามาท าไขตม) 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. วัสดุ อุปกรณแ ส าหรับการท าไขเค็ม 
 ๒. วิทยากรทองถิ่น 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
 2. ซักถามความพึงพอใจ 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cooking.kapook.com/view87786.htmlhttp://watchanschool.com/news-
detail_4315_62493 

 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 https://sites.google.com/site/foodntechnology/kar-thnxm-xahar-food-    
preservation/1 
 http://cooking.kapook.com/view87786.htmlhttp://watchanschool.com/news-
detail_4315_62493 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

http://cooking.kapook.com/view87786.html
http://cooking.kapook.com/view87786.html
http://watchanschool.com/news-detail_4315_62493
https://sites.google.com/site/foodntechnology/kar-thnxm-xahar-food-%20%20%20preservation/1
https://sites.google.com/site/foodntechnology/kar-thnxm-xahar-food-%20%20%20preservation/1
http://cooking.kapook.com/view87786.html
http://cooking.kapook.com/view87786.html
http://watchanschool.com/news-detail_4315_62493
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  ขนมโคหลากสี 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถท าขนมอยางงายไวรับประทานเองได 
2. เพ่ือใหนักเรียนเลือกสีธรรมชาติจากพืชมาใชในการท าขนมโคได 
3. เพ่ือฝึกใหนักเรียนรักการท างาน และท างานรวมกับผูอ่ืนได 
4. เพ่ือใหนักเรียนสามารถน าไปตอยอดเป็นอาชีพอิสระได 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. กระทะ 
2. กะละมัง 
3. กระชอน 
4. หมอ 
สวนประกอบ 
1. มะพราวขูด   
2. เกลือ    
3. แปูงขาวเหนียว  
4. น้ าตาลแวนตัดเป็นกอนสี่เหลี่ยมพอค า 
5. น้ า 
6. น้ าสมุนไพร (สีเขียวจากใบเตย สีแดงจากกระเจี๊ยบ สีมวงจากดอกอัญชัน สีเหลืองจากน้ าขมิ้น) 
วิธีการท า 
1. เทแปูงขาวเหนียวทีเตรียมไวใสกะละมัง ใสน้ าสมุนไพรที่เตรียมไว 
2. นวดแปูงกับน้ าสมุนไพรจนนุมไมติดมือปใ้นแปูงเป็นกอนกลมเสนผาศูนยแกลางประมาณ 1 นิ้ว 
3. แผแปูงออกใสน้ าตาลแวน หุมแปูงใหมิดคลึงใหกลม 
4. น าน้ าใสหมอตั้งไฟใหเดือด ใสขนมลงตมไป พอลอย ตักขึ้น สะเด็ดน้ า 
5. น ามะพราวขูดใสเกลือเล็กนอยคลุกใหเขากันน าขนมลงคลุกมะพราวใหทั่ว จัดใสจาน 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบความรู /รูปภาพ /วัสดุ อุปกรณแ การท าขนมโคหลากสี 
2. วิทยากรทองถิ่น 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. การซักถามความพึงพอใจ 

 
7. ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
http://www.pim.in.th/thai-dessert/635-kanom-ko 

 

 

 

 

http://www.pim.in.th/thai-dessert/635-kanom-ko
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม ไส้เดือนดินน่ารัก   
   
2. เวลาที่ใช้ ๓ ชั่วโมง (3 สัปดาหแ) 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนรูจัก เขาใจและเห็นความส าคัญของไสเดือนดิน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กระตุนความสนใจของนักเรียนโดยการใชค าถาม เชน นักเรียนรูจักไสเดือนดินหรือไม มีลักษณะ
อยางไร ไสเดือนดินอาศัยอยูท่ีไหน ไสเดือนดินกินอะไรเป็นอาหาร บอกประโยชนแของไสเดือนดิน  

2. แบงกลุมนักเรียนเป็นกลุม ๆ ละ 3 - 5 คน พรอมทั้งแจกอุปกรณแการทดลองใหนักเรียนแตละ
กลุมรวมกับรับผิดชอบ  

3. มอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมเลี้ยงไสเดือนของกลุมที่ตนเองรับผิดชอบเป็นระยะเวลา ๓ วัน 
ใหนักเรียนสังเกตและบันทึกผลการทดลองเป็นระยะ อาจใชเวลาเชากอนเขาเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียน 

4. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนน าเสนอหนาชั้นเรียน 
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ได เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและองคแความรู ที่คงทน 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ใบความรูเกี่ยวกับประโยชนแของไสเดือนดิน 
 2. ภาพไสเดือนดิน    

วัสดุอุปกรณแ 
 ๑. ภาชนะพลาสติกใสทรงสูงและแคบที่บรรจุดินอยูภายใน 
 ๒. วัสดุส าหรับปิดภาชนะ เชน ผาขาวบาง มุงลวด ตาขายพลาสติก เป็นตน 
 ๓. ไสเดือนดิน 
 ๔. ใบไมสด 
 ๕. แวนขยาย 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 5 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกผลการทดลอง 
ค าชี้แจง 

 ใหนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไสเดือนดินในแตละชั่วโมงโดยบันทึกเป็นรูปภาพอยางละเอียด 
และบอกประโยชนแของไสเดือนดิน 

 
หัวข้อที่ศึกษา ชั่วโมงที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 ชั่วโมงที่ 3 

 
 

ลักษณะของไส้เดือนดิน 
 
 

   

 
 

ลักษณะของใบไม้สด 
 
 

 
 
 

  

 
 

ลักษณะโพรงท่ีไส้เดือนดินขุด 
 
 

 
 
 

  

 

 ประโยชนแของไสเดือนดิน 

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

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

............................................................................. ........................................................................ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=07-04-

2009&group=22&gblog=17  
http://www.oknation.net/blog/teetatfarm/2012/05/08/entry-1  
http://www.nanagarden.com 
http://bankaset-h.com/ 
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=69113  

   http://i473.photobucket.com/albums/rr98/symphonixz/magnify.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=07-04-2009&group=22&gblog=17
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=07-04-2009&group=22&gblog=17
http://www.oknation.net/blog/teetatfarm/2012/05/08/entry-1
http://www.nanagarden.com/tag/%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://bankaset-h.com/
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=69113
http://i473.photobucket.com/albums/rr98/symphonixz/magnify.jpg


133 

 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  ออมสิน ออมทรัพย์ 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐแกระปุกออมสินจากขวดน้ าพลาสติกได 
2. เลือกเศษวัสดุเหลือใชมาประดิษฐแกระปุกออมสินได 
3. บอกประโยชนแการประดิษฐแกระปุกออมสินจากขวดน้ าพลาสติกได 

 ๔. นักเรียนรักการออม จากกระปุกออมสินที่ท าขึ้น  
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูใหนักเรียนท ากระปุกออมสินตามขั้นตอนดังนี้ 

1) เจาะรูขวดน้ าดานบน ท าเป็นรูใสเหรียญ 
2) ติดขาหมูดวย รังไขพลาสติก 
3) ตัดกระดาษ ตกแตงประดับเป็นหูหมู หางหมู ตาและจมูกหมูน าไปหยอดเหรียญ 

    2. ครูอธิบายถึงประโยชนแของการออม และใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออม 
3. ครูใหนักเรียนน ากระปุกออมสินที่ตนเองท าไปใชที่บาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 6 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1. วัสดุ / อุปกรณแ การท าออมสินออมทรัพยแ 

1. ขวดน้ าพลาสติกแบบใส อวน กลม 
2. รังไขพลาสติก 
3. คัตเตอรแ 
4. กระดาษ 
5. กรรไกร 
6. กาว  
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
       1. การสังเกต 
       2. ชิ้นงาน 
 
7. ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
http://p-dit.com/2014/06/22/4676/ 
 

 

 

 

 

 

http://p-dit.com/2014/06/22/4676/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  การท าแซนวิชไทย 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือใหนักเรียนสามารถท าอาหารงาย ๆ รับประทานเองได 
๒. เพ่ือฝึกใหนักเรียนรักการท างาน 
๓. เพ่ือใหนักเรียนน าไปใชในชีวิตประจ าวันได 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วัสดุอุปกรณแ 

1. ขนมปใงชนิดแผน 
2. ปลาทูนากระปอง 
3. มะเขือเทศ 
4. ผักสลัด/หรือผักตามชอบ 
5. น้ าสลัด/มายองเนส 

 วิธีการท า 
1. น าปลาทูนากระปองสะเด็ดน้ าออก  แลวน ามายีใหเป็นชิ้นเล็ก ๆ ถาใชปลากระปองใชแตเนื้อปลา

มายีใหเป็นชิ้นเล็ก ๆ เชนกัน 
2. ใสน้ าสลัด/มายองเนส ตามชอบลงบนปลาที่เตรียมไวผสมใหเขากัน 
3. น าทูนาสลัดทาบนขนมปใงแลววางผักที่ตองการใสลงไปตามชอบ 
4. วางขนมปใงอีกแผนมาประกบ 
หมายเหตุ ถาไมมีปลาทูนา สามารถใชปลากระปองแทนได 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบความรู /รูปภาพ /วัสดุ อุปกรณแ การท าขนมโคหลากสี 
2. วิทยากรทองถิ่น 
 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. การซักถามความพึงพอใจ 
๓. ตรวจผลงาน 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 7 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

http://www.pholfoodmafia.com/2012/recipe_detail.php?mnuid=877 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  สืบ...สาน (การสานนกจากใบตาล) 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถประดิษฐแของเลนจากวัสดุทองถิ่นได 
2. เพ่ือใหนักเรียนรักการท างาน และน าไปใชในชีวิตประจ าวันได 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการรักษแและหวงแหนภูมิปใญญาประจ าทองถิ่นของตน 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

วัสดุอุปกรณ์ 
1. ใบตาล/ใบลาน/ใบมะพราว 
2. กรรไกร 
3. มีดคัตเตอรแ 
ขั้นตอนการท า 
1. น าใบตาลมาฉีกเป็นเสนยาว 50 เซนติเมตรกวาง 2 เซนติเมตรจ านวน 2 เสน (ใชสานเป็นตัวนก) 

 

 

 

 

2. น าใบตาล ใบที่ 1 มาโคงทับกันตามแบบแลวน าใบที่ 2 ใหปลายใบสอดชองของใบที่ 1  

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 8 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 3. ใบตาล ใบที่ 2 จับปลายดานลางโคงลงมาใตเสนใบที่ 1 ปลายแรก แลวทับปลายที่สอง ดังภาพ  

 

 

 

 

4. จับปลายใบที่ 2 โคงข้ึนดานบนอีกครั้งหนึ่งดังภาพ 

 

 

 

 

5. จับปลายใบที่ 2 ที่อยูดานบนลงมาใหปลายใบลงมาตรงกลางจับปลายใบที ่1 สอดขึ้นไปชองดานบน 
 

 

 

 

 

6. ใชมือดึงปลายทุกเสนใหไดรูปที่สวยงามใชมีดคัตเตอรแกรีดใหเป็นชองเล็กๆ ส าหรับสอดปลายใบ 
แนบกับตัวนก          
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ตัดปลายทั้งสองขางใหเป็นตัวนก 

 

8. น าใบตาลฉีกเป็นเสนยาว 30 เซนติเมตร กวาง 1 เซนติเมตร จ านวน 2 เสน เพ่ือท าหัวนก ขั้นตอน
เหมือนท าตัวนก 

 9. น าทั้งสองชิ้นมาประกอบเป็นตัวนกที่สมบูรณแ ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบความรู /รูปภาพ /วัสดุ อุปกรณแ การสานนกจากใบลาน 
2. วิทยากรทองถิ่น 
 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. การซักถามความพึงพอใจ 
๓. ตรวจผลงาน 

 
7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

สนม ชุมสายญาติ โรงเรียนบานน้ าหัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
http://performance2552.exteen.com/20090101/entry-2 

 

http://performance2552.exteen.com/20090101/entry-2
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม  สืบ...สาน (การสานตั๊กแตนจากใบมะพร้าว) 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายขั้นตอนและท าการสานตั๊กแตนจากใบมะพราวได 
2. เลือกวัสดุจากธรรมชาติประดิษฐแของเลนได 
3. บอกประโยชนแการสานตั๊กแตนจากใบมะพราวได 

 4. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการรักษแและหวงแหนภูมิปใญญาประจ าทองถิ่นของตน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

อุปกรณ์ 
1. ใบมะพราว/ใบลาน/ใบตาล 
2. กรรไกร/มีดคัตเตอรแ 

 
ขั้นตอนการท า 
1. ท าตัวตั๊กแตนกันเริ่มจากเลือกใบมะพราวมาฉีกจากกานเหลือติดดานโคนกานไวสักประมาณ 2 นิ้ว 

 

 

 

 

2. หงายดานทองใบขึ้น ชั้นที่ ๑ เริ่มจากดานซายน าปลายใบท าบวงคลองกับแกนกลางและดึงลงมา 
ใหชิดตรงที่ฉีกไว  

 

 

 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 9 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

3. ท าดานขวาแบบเดียวกัน 
 

 

 

4. ดึงลงมาใหชิด จัดใหสวยงาม 

 

 

 

 

5. ท าชั้นที่ ๒ ดานซายโดยตลบปลายไปไวดานหลังใชนิ้วกดไว 

 

 

 

 

6. ท าบวงคลองกับแกนกลางเหมือนเดิม 

 

 

 

7. ดึงลงมาชิดกับชั้นที่ ๑ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

8. ท าชั้นที่ ๒ ดานขวาดวยวิธเีดียวกัน ตลบปลายใบไปดานหลังกอน 

 

 

 

 

9. ท าบวงคลองกับแกนกลาง ดึงลงมาใหชิดกัน 

 

 

 

 

10. ท าใหได ๖ ชั้น ดานนี้คือดานทองของตั๊กแตน ใบที่คูกันยาวลงมาตัดและจักเป็นริ้วเล็ก ๆ แทนขา 
 

 

 

 

11. ดานหลังของตั๊กแตน 

 

 

 

12. ไดตัวแลวคราวนี้มาท าหาง ใชใบมะพราว ๑ ซีก 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

13. มวนจากดานปลายเล็ก ๆ ไปหาดานโคนใหยาวออกไปเรื่อย ๆ  ส าคัญที่สุดคือตองมวนใหแนน
ไมหลุดออกจากกัน 

 

 

 

 

14. เมื่อไดความยาวที่ตามที่ตองการแลว ตัดใบที่เหลือออกกลัดดวยไมกลัดใหแนน 

 

 

 

 

15. ไดตัวกับหาง ยังขาดหัว 

 

 

 

 

16. ใชใบซีกท่ีเหลือมาพับเป็นสามเหลี่ยม 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

17. มวนไปมาใหแนนสัก ๓ - ๔ รอบ 

 

 

 

 

18. พับปลายเก็บใหเรียบรอย 

 

 

 

 

19. ครบแลวทั้งสามสวน  น ามาประกอบเขาดวยกัน 

 

 

 

 

20. ใชกานมะพราวตกแตงเป็นหนวด ตัดใบสวนโคนใหเรียวเป็นปีก ใชกานท่ีเหลือใสเป็นที่แขวน 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบความรู /รูปภาพ /วัสดุ อุปกรณแ การสานตั๊กแตนจากใบมะพราว 
2. วิทยากรทองถิ่น 
 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. การซักถามความพึงพอใจ 
๓. ตรวจผลงาน 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

7. ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  http://www.bansuanporpeang.com/node/26629 

https://www.youtube.com/watch?v=F7V1zuXNq1s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bansuanporpeang.com/node/26629
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

กลุ่มกิจกรรมที ่15 พฒันาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
 
 

1. ชื่อกิจกรรม  การท าพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 
 
2. เวลาที่ใช้  2 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายขั้นตอนและท าพรมเช็ดเทาได 
2. เลือกเศษวัสดุเหลือใชมาประดิษฐแของใชได 
3. บอกประโยชนแการท าพรมเช็ดเทาจากเศษผาได 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
วัสดุอุปกรณ์ 
1. กระสอบปุาน (กระสอบขาวสาร) 
2. เศษผายืด ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดยาว 3 นิ้วมือ  
3. เข็มควัก (เข็มถักไหมพรม)  
4. กรรไกร  
5. เข็มและดาย  
6. จักรเย็บผา  
7. ปากกาเมจิก     
ขั้นตอนการท า 
๑. วาดแบบลงในกระสอบ ตัดแบบใหเป็นรูปทรง ใชเศษผายืดเสนยาวเย็บขอบนอกใหหมดรอบดาน 
เพ่ือปูองกันไมใหกระสอบหลุด 
 
 
 
 

 
 
2. ใหเริ่มท าแถวที่ 5 โดยเวนแถวที่เป็นเสนกระสอบคู 4 แถว เหมือนดังรูปภาพ จนกระทั่งหมดทุกแถว 
 

 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

3. ใชเข็มควักมุดลงไปในรูกระสอบ 
 

 
 
 
 
 

4. น าเศษผายืดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สีใดก็ได มาดึงใหติดกระสอบโดยใชเข็มควักมุดลงไปในรูกระสอบ 
 
 
 
 
 
 

5. ดึงผาเสร็จสิ้นแลวก็น ากรรไกรมาตกแตงใหเรียบรอยเสมอกัน ก็จะไดพรมเช็ดเทา  
 
 
 
 
 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบความรู /รูปภาพ /วัสดุ อุปกรณแ การท าพรมเช็ดเทาจากเศษผา 
2. วิทยากรทองถิ่น 
 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. การซักถามความพึงพอใจ 
๓. ตรวจผลงาน 

 
7. ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
จาก https://www.gotoknow.org/posts/585752 

https://www.gotoknow.org/posts/585752
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  การเพาะถั่วงอก 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหนักเรียนอธิบายขั้นตอนการเพาะถั่วงอกได 
2. เพ่ือใหนักเรียนท าการเพาะถั่วงอกได 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม 
4. เพ่ือใหนักเรียนรูถึงประโยชนแทางโภชนาการของถั่วงอก 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
          วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ถั่วเขียว 
 2. ตะกรา 
 3. ผาหรือกระสอบ ตามแตท่ีเรามี 
 4. ถุงด า 

ขั้นตอนการท า 
1. แชถั่วดวยน้ าประมาณ 1 คืน 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. เจาะรูกลองพลาสติก 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

3. วางผาลงในกลองพลาสติกที่เจาะรูแลวน าถั่วงอกที่แชน้ าไวมาโรยบนผา เกลี่ยใหเมล็ดถั่ว
กระจายสม่ าเสมอ ท าแบบนี้ ประมาณ 3 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 

4. เสร็จแลวเอากลองใสถุงด า ถุงด าตองตัดกนกอน 
 
 
 
 
 
 
 

5. รองน้ าดวยกะละมังแลวเอาผาปิดอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เปิดถุงเพ่ือรดน้ าแลวปิด  ท าอยางนี้ประมาณ 3 วัน 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบความรู /รูปภาพ /วัสดุ อุปกรณแ การเพาะถั่วงอก 
2. วิทยากรทองถิ่น 
 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. การซักถามความพึงพอใจ 
๓. ตรวจผลงาน 

 
7. ภาพประกอบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

http://www.bansuanporpeang.com/node/15690 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bansuanporpeang.com/node/15690
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  ข้าว ไข่เจียวสมุนไพร 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหนักเรียนปรุงอาหารไวรับประทานเองได 
2. เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชเครื่องใชไฟฟูาในชีวิตประจ าวันไดอยางถูกตอง และปลอดภัย 
3. เพ่ือปลูกฝใงใหนักเรียนรักในการท างาน 
4. เพ่ือใหนักเรียนอธิบายขั้นตอนการท าไขเจียวสมุนไพรได 
5. เพ่ือใหนักเรียนน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วัสดุอุปกรณแ 
 ขาวสวย 

1. ขาวสาร   1  ถวยตวง 
2. น้ าสะอาด    1.5  ถวยตวง 
3. หมอหุงขาวไฟฟูา 

 ไขเจียวสมุนไพร 
1. ไขเป็ดหรือไขไก  1 - 2   ฟอง 
2. น้ าปลา ครึ่งชอนโต฿ะ 
3. ผัก (กะเพรา  หอมแดง  ถั่วฝใกยาว  ใบมะกรูด  มะเขือเทศ  เป็นตน) 
4. กระทะ 
5. น้ ามนั 
วิธีการ  หุงข้าว 
1. น าขาวสาร มาลางใหสะอาด 
2. น าน้ าใสในหมอหุงขาวที่มีขาวสารอยู 
3. น าหมอหุงขาวไฟฟูาไปเสียบปลั๊กและกดปุุมเพ่ือเริ่มท างาน 
4. รอจนขาวสุก 
วิธีท า  ไข่เจียวสมุนไพร 
1. น าไขมาตอกใสภาชนะ  ใสน้ าปลาตีไข 
2. ใสผักท่ีหั่นแลว  คนใหเขากัน 
3. ต้ังกระทะ ใสน้ ามัน ใหรอน 
4. น าไขที่เตรียมไวเทลงไปในกระทะ 
5. รอจนไขสุกกลับดาน  เมื่อสุกแลว  ตักใสจาน  พรอมรับประทาน  

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

5. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบความรู /รูปภาพ /วัสดุ อุปกรณแ การท าขาวไขเจียวสมุนไพร 
2. วิทยากรทองถิ่น 
 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. การซักถามความพึงพอใจ 
๓. ตรวจผลงาน 
 

7. ภาพประกอบ 

 

 

 

            

 

 

ที่มา :  http://review.edtguide.com 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
http://review.edtguide.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://review.edtguide.com/
http://review.edtguide.com/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  มะยมดองแช่อ่ิม 
 
2. เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถน าผลไมดองมาแชอ่ิมได 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
3. เพ่ือใหนักเรียนรูจักท างานเป็นกลุม 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

สวนประกอบ 
มะยม  
วิธีท า 
1. ลางมะยมใหสะอาด ใสน้ า 4 ถวยและเกลือลงในหมอ ตั้งไฟพอเกลือละลาย แลวยกลง จากนั้น 

ดองมะยมดวยน้ าเกลือประมาณ 2 คืนและเทน้ าเกลือออก 
2. เคี่ยวน้ าเชื่อม โดยใชอัตราสวนน้ า 1 สวน น้ าตาลทราย 1 สวน น้ าเชื่อมกรองเศษผง ปลอยไว

ใหเย็น 
3. หาภาชนะที่เป็นแกว สเแตนเลส พลาสติก ยกเวนอลูมิเนียม ลางภาชนะใหละเอียด บรรจุน้ าเชื่อม

ครึ่งหนึ่งของภาชนะ 
4. น ามะยมดองบรรจุลงไปในน้ าเชื่อมที่เตรียมไว 
5. ถาตองการรสชาติเปรี้ยวหวานก าลังดี อาจแชเพียง 3 - 5 ชั่วโมงก็ได 
6. ถาตองการใหคอนทางหวาน อมเปรี้ยว เค็มพอดีใหแชไว 10 - 12 ชั่วโมง หรือคางคืน 
7. ถาตองการใหกรอบอรอย กอนจะน ามะยมลงแชน้ าเชื่อม อาจแชในน้ าละลายสารสม หรือน้ าปูนใส 

30 นาทีกอน 
8. น าน้ าเชื่อมที่เหลือสามารถน าไปตั้งไฟเคี่ยวอีก ใหขนเหมือนเดิม แลวน ามะยมมาแชอีกครั้งหนึ่ง 

ท าไปจนกวามะยมจะดูดความหวานจากน้ าเชื่อมไปหมด กอนจะน าน้ าเชื่อมไปเคี่ยวใหม ใหกรองเศษผง ให
สะอาดกอนทุกครั้ง 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบความรู /รูปภาพ /วัสดุ อุปกรณแ การท าผลไมดองแชอิ่ม 
2. วิทยากรทองถิ่น 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

6. การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
2. การซักถามความพึงพอใจ 
๓. ตรวจผลงาน 
 

7. ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  http://oimoim.blogspot.com 
 

8. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 http://oimoim.blogsport.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://oimoim.blogspot.com/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม เล่นปนเรียน 
   
2. เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการชั่ง การตวง การวัด 
 2. เพ่ือใหนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคแ และน าความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในสถานการณแตาง ๆ ได 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมเลนปนเรียน การชั่ง (1 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนน าสิ่งของตนเองมาชั่ง แลวจดบันทึก 
2. น าสิ่งของที่ชั่งไดมาเปรียบเทียบกัน 
3. นักเรียนคาดคะเนสิ่งของที่ครูเตรียมมาวาหนักเทาใด 
4. นักเรียนชั่งจริง แลวเปรียบเทียบวาใครคะเนไดใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 
5. สรุปความรูที่ได 

2. กิจกรรมเลนปนเรียน การตวง (1 ชั่วโมง) 
 1. แบงนักเรียนเป็นกลุม ๆ ละ 5 คน 
 2. นักเรียนท ากิจกรรมตวงน้ าใสภาชนะ ที่ครูเตรียมไวใหเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการตวง 
 3. นักเรียนเปรียบเทียบภาชนะท่ีใชตวง เชนชอนตวง ถวยตวง ลิตร ฯลฯ 
 4. นักเรียนเลนกิจกรรมแขงขันกับตวงน้ าใสขวด 
 5. สรุปกิจกรรม 

3. กิจกรรมเลนปนเรียน การวัด (1 ชั่วโมง) 
 1. ใหนักเรียนเลือกการเลนที่นักเรียนชอบเลน โดยจับคูกัน 2 คน โดยจะใชหรือไมใชอุปกรณแ
ก็ได 
 2. นักเรียนเลนตามความสมัครใจ เชน เปุากบ เขยงกาวกระโดด กระโดดสิบกาว ตีลูกขนไก    
ตีลูกปิงปอง ฯลฯ แขงขันกันแลววัดระยะทางที่นักเรียนเลน ของแตละบุคคล น ามาเปรียบเทียบกับคู
ของตนเองวาใครไดระยะทางมากกวา นอยกวา เป็นระยะทางเทาใด 
 3. นักเรียนปฏิบัติจริง ครูสังเกตความถูกตองในการวัด การใชเครื่องมือ 

 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 6 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ไมเมตร ตลับเมตร สายวัดตัว ไมบรรทัด 

2. อุปกรณแประกอบการเลน ไมแบตมินตัน ยางวง หวงยาง ฯลฯ 
3. ถังน้ า กะละมัง ขวดน้ าขนาดตาง ๆ 
4. ชอนตวง ถวยตวง  
5. เครื่องชั่งน้ าหนัก 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
  2. ความถูกตองในการใชเครื่องมือ 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

กลุ่มกิจกรรมที ่16 สรา้งเสริมสมรรถนะทางกาย 
 

 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม วันกีฬาครอบครัว 
 

๒. เวลาที่ใช้   ๓  ชั่วโมง 
 

๓. วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือสรางความสัมพันธแระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน 

๒. เพ่ือใหนักเรียนและครอบครัวไดท ากิจกรรมรวมกัน 
 

๔.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. จัดกิจกรรมวันกีฬาครอบครัว โดยใหนักเรียนและผูปกครองเขารวมแขงขัน  
๒. กิจกรรมที่ใชในการแขงขันเป็นกีฬาพ้ืนบาน 
๓. ใหผูแขงขันทุกทีม ศึกษาวิธีการแขงขัน โดยเคารพ กฎ กติกา และมีน้ าใจนักกีฬา 
เกมที่ ๑ วิ่งสามขา หารัก 

 อุปกรณ์ที่ใช ้
 เชือกไนลอน  
 วิธีเล่น 
 ๑. ก าหนดใหแตละทีม มีผูเลน ๓ ทาน 
 ๒. ใหผูปกครองทานแรกและนักเรียนผูกขาติดกันใหมีลักษณะ ๓ ขา เมื่อพรอมแลว ใหทุกทีมยืน  

ที่จุดเริ่มตน ใหผูปกครองอีก ๑ ทาน ยืนที่เสนชัย 
 ๓. เมื่อผูแขงขันไดยินสัญญาณนกหวีด ใหเริ่มการแขงขัน โดยการวิ่ง ๓ ขา ทีมที่วิ่งถึงเสนชัยแลว ให

ทั้ง ๓ ทานกอดและหอมแกมกัน ใครท าภารกิจเสร็จกอนแสดงวาทีมนั้นเป็นผูชนะ 
เกมที ่๒ วิ่งวิบาก ฝากรัก  

 อุปกรณ์ที่ใช้  
 ๑. นม UHT เทาจ านวนทีมแขงขัน 
 ๒. อุปกรณแแตงหนา แตงตัว 
 ฐานที่ ๑ มาดื่มนมกันเถอะ 
 ฐานที่ ๒ แมหนูสวยที่สุดในโลก 
  ฐานที่ ๓ พอหนูหลอที่สุดในโลก 
      

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

  วิธีเล่น 
 ๑. ก าหนดใหแตละทีม มีผูเลน ๓ ทาน ก าหนดใหฐานที่ ๑ เป็นนักเรียน ฐานที่ ๒ และ ๓ เป็นผูปกครอง 

 ๒. ใหนักเรียนของแตละทีมยืนที่จุดเริ่มตน เมื่อไดยินสัญญาณนกหวีดเริ่มแขงขัน ใหนักเรียนวิ่งไป
ฐานที่ ๑ แลวดื่มนมใหหมดกลอง  

 ๓. จากนั้นวิ่งไปฐานที่ ๒ จากนั้น ใหนักเรียนแตงหนา/แตงตัวใหผูปกครองคนท่ี ๑ เมื่อแตงตัวเสร็จ 
ใหทั้ง ๒ ทาน วิ่งไปฐานที่ ๓ และชวยกันแตงหนา/แตงตัวใหผูปกครองคนที่ ๒  

 ๔. เมื่อแตงเสร็จใหผูปกครองทั้งสองผสานมือกัน ใหนักเรียนนั่งที่แขนของทั้ง ๒ ทาน จากนั้นวิ่งไป
ที่เสนชัย ใครถึงกอนเป็นผูชนะ 

เกมที่ ๓ สกีบก 
 อุปกรณ์ 
 สกีบก ส าหรับผูเลนทีมละ ๓ ทาน 
 วิธีเล่น 
 ๑. ก าหนดใหแตละทีม มีผูเลน ๓ ทาน 

 ๒. ใหผูแขงขันแตละทีมยืนที่จุดเริ่มตน ทุกทานสวมสกีบก  
 ๓. เมื่อไดยินสัญญาณนกหวีด ใหแตละทีมแขงสกีบก ใครถึงเสนชัยกอนเป็นผูชนะ 
 เกมที่ ๔ แทงไมยั้ง 

 อุปกรณ์ 
 ๑. ลูกโปุง  
 ๒. ไมไผสีสุก ยาว ๓ เมตร 
 ๓. เข็มเย็บผา 
 (น าเข็มเย็บผาติดที่ปลายไมไผ เปุาลูกโปุง น าแขวนไวที่เสนชัย อยางนอย ๑๐ ลูก) 
 วิธีเล่น 
 ๑. ก าหนดใหแตละทีม มีผูเลน ๕ ทาน (แตละคนอาจเป็นเพ่ือนบาน/เพ่ือนรวมชั้นเรียนของลูก 
และทุกทีมตองมีครูรวมแขงขันดวยอยางนอยทีมละ ๑ ทาน) 
 ๒. ใหแตละทีมยืนคอมที่ไมไผ  และวิ่งไปที่ เสนชัย และพยายามแทงลูกโปุงใหแตก ทีมใด 
ท าลูกโปุงแตกหมดกอนใหถือเป็นฝุายชนะ) 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 

กติกาการแขงขันกีฬาครอบครัว 
  
6. การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และผูปกครองนักเรียน 
2. สังเกตความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
๑. ชื่อกิจกรรม  Bike for yourself 

 
๒. เวลาที่ใช้   1 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝใงใหนักเรียนรักและเห็นคุณคาของการออกก าลังกาย 
 ๒. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูประวัติสถานที่ตาง ๆ ใกลโรงเรียน 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 การปใ่นรถจักยาน เป็นวิธีการออกก าลังชนิดหนึ่ง ที่ท าใหรางกายของนักเรียนไดมีพัฒนาการเจริญเติบโต
สมวัย สรางความเพลิดเพลินในการออกก าลังกาย และยังไดทองเที่ยวไปในที่ตางๆเพ่ือเสริมความรูใหกับ
นักเรียนอีกดวย นักเรียนหลายคนชื่นชอบในการปใ่นรถจักรยาน แตหาเวลาปใ่นไดยาก เนื่องจากพอแม หรือ
ผูปกครองตองท างานไมมีเวลาพาไป หรือผูปกครองอาจจะกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น กิจกรรมปใ่น
เพ่ิมสุข เสริมความรู จะไดจัดใหนักเรียนที่ชื่นชอบการปใ่นรถจักรยาน แตหาโอกาสปใ่นไดยาก ไดท ากิจกรรม
ทีน่ักเรียนชื่นชอบ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ 
 ๑. ครูก าหนดสถานที่ ที่จะปใ่นรถจักรยานไปหาความรู (ทุกสัปดาหแ) โดยใหระยะทาง เหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน และเวลาในการจัดกิจกรรม 
 ๒. ประชาสัมพันธแใหผูปกครองทราบ และเชิญชวนผูปกครองรวมไปดวย (เพ่ือใหผูปกครองชวยครู
ในการดูแลความปลอดภัย ระหวางการเดินทาง) 
 ๓. ในวันที่จัดกิจกรรมอาจจะขอความรวมมือไปยังสถานีต ารวจเพ่ืออ านวยความสะดวกและดูแล
ความปลอดภัย และในการเดินทางนั้น ตองใหรถโรงเรียนขับน าขบวนรถจักรยานของนักเรียน โดยใหขบวน 
ชิดซายสุดของถนน แลว (ครู ผูปกครอง ปใ่นรถจักรยานลอมนักเรียนไว ดูแลเรื่องความปลอดภัย) 
 ๔. เมื่อถึงที่หมาย ครูใหความรูเด็กเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ แลวปใ่นรถจักรยานกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ 
 
๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สถานที่ส าคัญบริเวณใกลเคียงโรงเรียน 
 ๒. รถจักรยาน 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
 ๒. สังเกตความสนุกสนานของนักเรียนในการรวมกิจกรรม 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 
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๗. ภาพประกอบ 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 www.thaimtb.com 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
 
๑. ชื่อกิจกรรม   เพลิดเพลินเกมนันทนาการ  

 
๒. เวลาที่ใช้  7 ชั่วโมง 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝใงใหนักเรียนรักและเห็นคุณคาของการออกก าลังกาย 
 ๒. เพ่ือใหนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกก าลังกาย 
 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 เกม หมายถึง กิจกรรมทางพลศึกษาที่วาดวยการเลนงาย ๆ ไมตองใชทักษะมากนัก มีกฎ กติกา 
และขอบังคับไมมากนักและไมยุงยากสลับซับซอน ทั้งนี้เพ่ือใหผูเลนเกิดความสนุกสนาน และไดออกก าลังกาย  
เป็นการเลนที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน และเป็นการสรางรากฐานทางรางกาย  
คือ ใหรางกายมีความแข็งแรงสมบูรณแ พรอมที่จะเลนกีฬาสูงขึ้นไปตามระดับอายุนอกจากนี้ยังเป็นการ
เสริมสรางประสบการณแในการเลนเป็นหมูคณะอีกดวย 
 กอนเลนเกมออกก าลังกายทุกครั้ง ครูควรใหนักเรียนยืดกลามเนื้อ และอบอุนรางกายกอน เพื่อเป็น
การเตรียมความพรอมในการเลนเกม 
 ชั่วโมงที่ ๑  
 เกมตีกบ        

1. ใหนักเรียนทั้งหมดนั่งเป็นวงกลม   

 

                                                                                                          หมายเหตุ 

                                                                                                                      ครู                 

                                                                                                                     นักเรียน 

                                                                                                                     กบ 

                                                                                                                         คนตีกบ       

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 
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 2. เลือกนักเรียนออกไป 6 คน น าผาปิดตาทั้ง ๖ คน คนหนึ่งเป็นคนตีกบ ที่เหลือ 5 คนเป็นกบ 
 3. คนตีกบใชผาท าเป็นเกลียวเป็นไมตีกบ 
 4. ครูใหสัญญาณเริ่มเลน คนที่เป็นกบคอยหนีและใหรองเป็นเสียงกบ “โอ฿บ โอ฿บ” กันทั้ง 5 คน 
คนตีกบพยายามตีใหถูก กบตัวใดถูกตีใหออกไปนั่งนอกวงกลม ท าเชนนี้จนตีถูกกบทุกตัวแลวเปลี่ยนชุดใหม
ออกมา 
หมายเหตุ : สวนคนที่นั่งอยูใหนั่งเป็นวงกลม คอยปูองกันไมใหกบและคนออกนอกวงกลม และตองไมสงเสียงกบ 

ชั่วโมงที่ 2 
เกมเสือกินวัว 
๑. ใหนักเรียนยืนลอมวงเป็นวงกลม จับมือกัน 
๒. ครูเลือกนักเรียน ๑ คน เป็นเสือ อยูนอกวง นักเรียนอีก ๑ คน เป็นวัวอยูในวง 
๓. เมื่อครูใหสัญญาณเริ่มเลน เสือไลจับวัวใหได โดยนักเรียนที่ยืนจับมือลอมวง ใหวัวผานได แต

ตองคอยกั้นไมใหเสือผานไปจับวัวได 
๔. ภายใน ๒ นาที ถาเสือจับวัวได เสือชนะ เสือจับวัวไมได วัวชนะ 
 

 

                                                                                                  หมายเหตุ 

                                                                                                                =  คร ู                

                                                                                                                =  นักเรียน 

                                                                                                                =  วัว 

                                                                                                                      =  เสือ       

ชั่วโมงที่ 3 
  วิ่งผลัดเปลี่ยนบอล 
 ๑. แบงนักเรียนออกเป็นกลุม กลุมละเทา ๆ กัน 
 ๒. นักเรียนทุกกลุมยืนเป็นแถวตอน หลังกรวยประจ ากลุมของตนเอง โดยคนแรกของกลุมถือลูกบอล
เอาไว 
 ๓. ครูน ากรวยไปวางตรงขามแถว หางกันประมาณ 10 เมตร 
 ๔. เมื่อครูใหสัญญาณเริ่มเลน นักเรียนคนแรกของทุกแถววิ่งไปออมกรวย แลวกลับน าบอลมาสงให
เพ่ือนคนตอไป แลวตัวเองไปตอทายแถว ท าอยางนี้ตอไปเรื่อย ๆ 
 ๕. แถวไหนวิ่งครบทุกคนกอน แถวนั้นชนะ 
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หมายเหตุ   

  = กรวย 

  = ทิศทางการวิ่งซิกแซ็ก 

  = ทิศทางการวิ่งตรง 

 

 

                                 

 

 

 

                                              หมายเหต ุ

                                                   =   นักเรียน 

                                                            =   กรวย 

                                                  =  ทิศทางการวิ่ง 

                                                  =  ครู 

    ชั่วโมงที่ 4  
วิ่งซิกแซ็กไลจับ 

 ๑. ครูใหนักเรียนยืนเขาแถวตอนเรียงหนึ่งหลังกรวยเริ่มเกม 
 ๒. ครอูธิบายทิศทางในการวิ่ง (ตามรูป) 

 

 

 

 

 

          
๓. เมื่อครูใหสัญญาณเริ่ม ใหนักเรียนคนแรกออกวิ่ง โดยก าหนดวา นักเรียนคนหนาวิ่งถึงหลัก     

อันที่ ๓ ใหนักเรียนคนตอไปวิ่งออกไดเลย โดยท าอยางนี้ตอไปเรื่อย ๆ 
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๔. ถานักเรียนคนใดถูกเพ่ือนคนหลังจับไดตองออกจากเกมการเลน 
๕. เลนเกมจนเหลือนักเรียน 10 คน ถือวาเป็นผูชนะ 
ชั่วโมงที่ 5 
เกมแปะแข็ง 

 ๑. แบงนักเรียนออกเป็น ๒ ทีม เทา ๆ กัน 
 ๒. ครูก าหนดพื้นที่การเลน โดยไมใหนักเรียนออกนอกพ้ืนที่ 
 ๓. เมื่อเริ่มเลน ใหผูเลน พยายามวิ่งแปะเพ่ือนทีมตรงขาม ผูเลนคนไหนถูกแปะ ตองยืนเอามือ  
สองขางจับศีรษะหามขยับ ถือวาโดนแปะแข็งแลว 
 ๔. เลนเกมไปเรื่อยๆโดยผูเลนทีมไหนโดนแปะแข็งทุกคน ถือวาทีมนั้นแพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ             = ผูเลนทีมท่ี ๑   

                = ผูเลนทีมท่ี ๒ 

ชั่วโมงที่ 6 
  เกมจระเขขวางคลอง 
 ๑. ครูแบงพ้ืนที่ออกเป็น ๓ สวน เป็น ฝใ่ง คลอง ฝใ่ง 
 ๒. ครูเลือกนักเรียนหนึ่งคนเป็นจระเข อยูในคลอง ที่เหลือเป็นคนแบงอยูที่ฝใ่ง ทั้งสองดานเทา ๆ กัน 
 ๓. ถาครูใหสัญญาณ “น้ าลง” จระเขตองอยูในคลอง คนอยูที่ฝใ่งเทานั้น 
 ๔. ถาครูใหสัญญาณ “น้ าขึ้น” จระเขจะสามารถไปไดทั่ว ใหทุกคนหนี อยาใหจระเขจับได ถาโดน
จับไดตองออกจากการเลน 
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ฝใ่ง คลอง ฝใ่ง 

    
 
 

ชั่วโมงที่ 7  
เกมโดเรมอนผจญภัย 
๑. ใหผูเลนไดเลนบนอุปกรณแเครื่องเลน ในสนามเด็กเลน 
๒. โดยครูก าหนดใหทุกคนตองเลนใหครบทุกเครื่องเลนในสนามเด็กเลน 
๓. ครูคอยดู ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 

                    

 

                                           

 

 

 

www.oknation.net 
 

๕. สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. สนามกีฬา 
 ๒. สนามเด็กเลน 
 ๓. ผาปิดตา 
 ๔. ลูกบอล 
 ๕. กรวย 
 

หมายเหต ุ            = จระเข             = คนหนี 

 

http://www.oknation.net/
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๖. การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
 ๒. สังเกตความสนุกสนานของนักเรียนในการรวมกิจกรรม 
 
๗. ภาพประกอบ 
 ประกอบภาพในเกม ทั้ง 7 เกม 
 
๘. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 team-123.com 
 www.oknation.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.team-123.com/
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 

1. ชื่อกิจกรรม ฉัน...ส าคัญนะ(จ๊ะ) 
    
2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 
 
3. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องหนาที่ทีส่ าคัญของอวัยวะตาง ๆ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถบอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะที่ส าคัญของรางกาย 
     
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของอวัยวะแตละสวน 

2. ใหนักเรียนออกมาหยิบบัตรค าคนละ ๑ ใบ และอธิบายความส าคัญและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ  
3. ครแูละนักเรียนรวมกันสรุปหนาที่และความส าคัญของอวัยวะตาง ๆ โดยการถาม/ตอบ 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ท าแผนตัวอยางขนาด 1 x 2 เมตร  

2. บัตรค าอวัยวะตาง ๆ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 
 2. ความถูกตองในการอธิบายความส าคัญและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ  
 3. การตอบค าถามเกี่ยวกับหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ 
 
7. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

http://www.bkk.in.th/Topic.aspx?TopicID=280314 
 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 4 

http://www.bkk.in.th/Topic.aspx?TopicID=280314
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 บรรณานุกรม  
 
รศ.พวงเล็ก อุตระ. หนังสือของเล่นประกอบการสอนภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา  ตัวอย่างกิจกรรม  

ไข่ไก่ไข่เป็ด  
สนม ชุมสายญาติ. โรงเรียนบ้านน้้าหัก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
แหล่งที่มา : allkidscando.blogspot.com 
แหล่งที่มา : artlaemkom.blogspot.com 
แหล่งที่มา : artsforkids.blogspot.com 
แหล่งที่มา : bpreaw๑๕๑8.blogspot.com 
แหล่งที่มา : coffee-drawing.blogspot.com 
แหล่งที่มา : http://artkidgraphic.blogspot.com/ 
แหล่งที่มา : http://artsforkids.blogspot.com/ 
แหล่งที่มา : http://bankaset-h.com/ 
แหล่งที่มา : http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/316-----m-s 
แหล่งที่มา : http://innovation.kpru.ac.th/ 
แหล่งที่มา : http://i473.photobucket.com/albums/rr98/symphonixz/magnify.jpg 
แหล่งที่มา : http://nantanat1998.blogspot.com/p/blog-page_6099.html 
แหล่งที่มา : http://p-dit.com 
แหล่งที่มา : http://p-dit.com/2013/11/07/3388/ 
แหล่งที่มา : http://p-dit.com/2013/11/19/3462/ 
แหล่งที่มา : http://p-ject.com/ 
แหล่งที่มา : http://performance2552.exteen.com/20090101/entry-2 
แหล่งที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~b5410302206/Page3.html 
แหล่งที่มา : http://student.nu.ac.th/sowanee/morn.html 
แหล่งที่มา : http://sunday1994.circlecamp.com/index.php?page=Tee 
แหล่งที่มา : http://taamkru.com/ 
แหล่งที่มา : http://taamkru.com/th / 
แหล่งที่มา : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5806170010170 
แหล่งที่มา : http://thaiskits.blogspot.com/2013/06/blog-post_25.html 
แหล่งที่มา : http://twitter.kapook.com/ 

แหล่งที่มา : http://wudzainw.blogspot.com/ 
แหล่งที่มา : http://www.art4apps.org/images/ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fallkidscando.blogspot.com%2F2010%2F10%2Fblog-post.html&psig=AFQjCNE-8LBG4p4JdExMId_PPdMLDfybSw&ust=1442472707627858
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKq524jc-McCFYNIjgodaioK_A&url=http%3A%2F%2Fartlaemkom.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fblog-post_12.html&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNHeLZGG9lQ5fUx9aeR9huk6m9TAwA&ust=1442395477961278
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMjLtO_g-scCFQdwjgodFYwOyw&url=http%3A%2F%2Fartsforkids.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fblog-post_12.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNHS8wSNFeZlHHEvPZknECtx7f8m-w&ust=1442465476918905
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCKOXufGK-8cCFdbEjgodWSICig&url=http%3A%2F%2Fbpreaw1518.blogspot.com%2F2015%2F03%2F9.html&psig=AFQjCNGQBAq5N7eEMHakvEnLE-gauhqIwg&ust=1442476601995847
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOft6M28-scCFU8kjgodQLEGwA&url=http%3A%2F%2Fcoffee-drawing.blogspot.com%2F2013%2F05%2Fplasticine.html&psig=AFQjCNEm4MAntKFCmjf78KJj6zoFBl1LOg&ust=1442455722411236
http://artkidgraphic.blogspot.com/
http://artsforkids.blogspot.com/
http://bankaset-h.com/
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/316-----m-s
http://i473.photobucket.com/albums/rr98/symphonixz/magnify.jpg
http://p-dit.com/
http://p-dit.com/2013/11/07/3388/
http://p-dit.com/2013/11/19/3462/
http://p-ject.com/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5/
http://performance2552.exteen.com/20090101/entry-2
http://student.nu.ac.th/sowanee/morn.html
http://sunday1994.circlecamp.com/index.php?page=Tee
http://taamkru.com/
http://taamkru.com/th%20/
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5806170010170
http://thaiskits.blogspot.com/2013/06/blog-post_25.html
http://twitter.kapook.com/
http://wudzainw.blogspot.com/
http://www.art4apps.org/images/
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แหล่งที่มา : http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/03_7.html 
แหล่งที่มา : http://www.bansuanporpeang.com/node/15690 
แหล่งที่มา : http://www.complexplaza.com/shopview.asp?id= 
แหล่งที่มา : http://www.drawingteachers.com/how-to-draw-a-cat.html 
แหล่งที่มา : http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/cartoon-clownfish.html 
แหล่งที่มา : http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html / 
แหล่งที่มา : http://www.moe.go.th/  
แหล่งที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=69113  
แหล่งที่มา : http://www.nanagarden.com 
แหล่งที่มา : http://www.oknation.net/blog/teetatfarm/2012/05/08/entry-1  
แหล่งที่มา : http://www.obec.go.th/node?page=4123 
แหล่งที่มา : http://www.patongbeachthailand.com/thai/21_13/680.shtml 
แหล่งที่มา : http://www.prapayneethai.com 
แหล่งที่มา : http://www.tup.ac.th/virtue/tale2.html 
แหล่งที่มา : http://www.yes-wedo.com/showcat.php?m_id=20 
แหล่งที่มา : https://homegame9.wordpress.com 
แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/thaimusic2557/-prapheth-khxng-kheruxng-dntri-thiy  
แหล่งที่มา : https://www.cpss.ac.th 
แหล่งที่มา : https://www.dusitcenter.org 
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=C-kKsJPiMdw 
แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org 
แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/54529 
แหล่งที่มา : https://www.kukai.ac.th   
แหล่งที่มา : https://www.oknation.net  
แหล่งที่มา : https://www.photoontour9.com 
แหล่งที่มา : https://www.pocketonline.netjaruwan99999.blogspot.com                             
แหล่งที่มา : https://www.punfuncreation.com        
แหล่งที่มา : https://www.ryt9.com 
แหล่งที่มา : https://www.sabuyjaishop.com      
แหล่งที่มา : https://www.sbs.ac.th 
แหล่งที่มา : https://www.suwattanakindergarten.com 
แหล่งที่มา : https://www.team-123.com 

http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/03_7.html
http://www.drawingteachers.com/how-to-draw-a-cat.html
http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/cartoon-clownfish.html
http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html%20/
http://www.moe.go.th/
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=69113
http://www.nanagarden.com/tag/%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.oknation.net/blog/teetatfarm/2012/05/08/entry-1
http://www.obec.go.th/node?page=4123
http://www.patongbeachthailand.com/thai/21_13/680.shtml
http://www.tup.ac.th/virtue/tale2.html
http://www.yes-wedo.com/showcat.php?m_id=20
https://homegame9.wordpress.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.cpss.ac.th%2Flearnonline%2Fart_em%2Funit_1.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFjVf-J-cNsbO_Oh7LqmhkFh5evAA&ust=1442474504599070
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPOjlo7l-scCFVBUjgodd48E0w&url=http%3A%2F%2Fwww.dusitcenter.org%2Fdusitwebs%2Fplan%2Fnews.php%3Fid%3D4754&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNGBJpdXZLFFXIF_gMEhGzXb3y0k3g&ust=1442466595133397
https://www.youtube.com/watch?v=C-kKsJPiMdw
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F203061&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNHCtzZMvB1r5eYj9wg1zZen3vJU2A&ust=1442395557635919
https://www.gotoknow.org/posts/354529
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLrR873B-scCFYMEjgod_YcLBA&url=http%3A%2F%2Fwww.kukai.ac.th%2FThai%2Factivities_2015%2FC1%2FAC_update_24-02-2015-water.php&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNE83mYQE5_BwcwvkbYd0ojgN_vFUA&ust=1442457008321555
http://www.oknation.net/
http://www.photoontour9.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCO7H6uLH-scCFQ0IjgodVpkEyA&url=http%3A%2F%2Fwww.pocketonline.net%2Fboard%2Fview.php%3Fid%3D4019%26page%3Dall&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFXXsGZCGopFvc3uSDN33VsTlGW_w&ust=1442458704493409
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCO7H6uLH-scCFQ0IjgodVpkEyA&url=http%3A%2F%2Fwww.pocketonline.net%2Fboard%2Fview.php%3Fid%3D4019%26page%3Dall&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFXXsGZCGopFvc3uSDN33VsTlGW_w&ust=1442458704493409
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMarhezb-scCFYQLjgodFY4AbA&url=http%3A%2F%2Fwww.punfuncreation.com%2Factivity0.htm&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEcXXaXzU0M-YeOyViKGWyAgHJMcg&ust=1442464096003813
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.ryt9.com%2Fs%2Fprg%2F511301&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNHxIF46ZbJvi7h7z1TEaxDz-Y-hFQ&ust=1442475084116517
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOyDgYPJ-scCFQwajgodS3wOOg&url=http%3A%2F%2Fwww.sabuyjaishop.com%2Fssz%2Fpdtzone.aspx%3Fshow%3D%26pdtg%3D26%26pdts%3D2602%26page%3D5&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNGGQyz03WX9cTHgDCguKK9LOlpBGw&ust=1442459028203484
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.sbs.ac.th%2Fth%2FKindergarten%2Fpages%2F317%2F%3FmasterIndex%3D2&psig=AFQjCNExRUSAI98r8t1ZgIB_40GT55WS_Q&ust=1442463442225674
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMG64fHB-scCFYgdjgod2zEJyQ&url=http%3A%2F%2Fwww.suwattanakindergarten.com%2Fgallery.php&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEnVnI7FD-yqzOPMmhjVix1_pwLLg&ust=1442457162540208
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แหล่งที่มา : https://www.thaiadapp.com 
แหล่งที่มา : https://www.thaigoodview.com  
แหล่งที่มา : https://www.thaimtb.com 
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aX6GD_miUhw  
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hasC129dyW0 
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mseKcqPrTRo 
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nb_lJi1_o9U 
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ubTbkvfnHiU 
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o 

แหล่งที่มา : ttps://www.youtube.com/watch?v=WxL7-6YVyIY 
แหล่งที่มา : jaikoh.exteen.com 
แหล่งที่มา : ktbwiset.wordpress.com 
แหล่งที่มา : novation.kpru.ac.th 
แหล่งที่มา : my.dek-d.com 
แหล่งที่มา : pantip.com 
แหล่งที่มา : pighouse.thaiforum.net 
แหล่งที่มา : team123.com 
แหล่งที่มา : th.comparison.asia   
แหล่งที่มา : topicstock.pantip.com 
แหล่งที่มา : tykatai.diaryclub.com 
แหล่งที่มา : witchuda08.blogspot.com 
แหล่งที่มา : writer.dek-d.com 
แหล่งที่มา : www.blogspot.com/    
แหล่งที่มา : www.jairsa.com/     
แหล่งที่มา : www.oknation.net 
แหล่งที่มา : www.pantip.com/   
แหล่งที่มา : www.thaiarcheep.com/   
แหล่งที่มา : www.youtube.com/watch?v=D5x6b2OXp3c      
แหล่งที่มา : xn--12c1bobh8dyb4bnrq1kue.blogspot.com 
แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o      
อัจฉรา ชีวพันธ์.หนังสือ คู่มือการสอนภาษาไทย กิจกรรมการเล่นประกอบการสอน   
เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ส้าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชุดที่ 2  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCL79tYPB-scCFcq3jgodiZsD_w&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigoodview.com%2Flibrary%2Fcontest2552%2Ftype1%2Fart01%2F01%2Fpage19.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNHUJFrSOMvgNsfln-1V7PAD7YNrHg&ust=1442456747582679
https://www.youtube.com/watch?v=aX6GD_miUhw
https://www.youtube.com/watch?v=mseKcqPrTRo
https://www.youtube.com/watch?v=ubTbkvfnHiU
https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o
https://www.youtube.com/watch?v=WxL7-6YVyIY
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fjaikoh.exteen.com%2Fpage%2F2&psig=AFQjCNEm4MAntKFCmjf78KJj6zoFBl1LOg&ust=1442455722411236
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fktbwiset.wordpress.com%2F2012%2F08%2F13%2F%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B4%2F&psig=AFQjCNHwW-F8xpTU8vbF2hO2gdpRx4OUQQ&ust=1442460382458705
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCOfZiJzI-scCFYmPjgodguQC0Q&url=http%3A%2F%2Fmy.dek-d.com%2Fcammy%2Fstory%2Fviewlongc.php%3Fid%3D125456%26chapter%3D226&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFXXsGZCGopFvc3uSDN33VsTlGW_w&ust=1442458704493409
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMaMgdXO-scCFYvFjgodLZ4LeQ&url=http%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftopic%2F32239823&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNE263dtq31n8GMYb29Io9irsGsgFg&ust=1442460578252772
http://pighouse.thai-forum.net/t1767-topic
http://th.comparison.asia/product/detail/1498000
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Ftopicstock.pantip.com%2Fchalermkrung%2Ftopicstock%2FC3406657%2FC3406657.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNFP8cgjx7E5gmhIQDIqzpedPwXsDg&ust=1442460696752776
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMjIlI_b-McCFRMbjgodDiAGLg&url=http%3A%2F%2Ftykatai.diaryclub.com%2F20090414%2F%25CA%25A7%25A1%25C3%25D2%25B9%25B5%25EC&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNGR7zo8iPA0s5LptrAIgFyriYT8qg&ust=1442395205446359
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI-i_qbC-scCFcoDjgodz4wBDA&url=http%3A%2F%2Fwitchuda038.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fbase-learning-bbl-1.html&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEnVnI7FD-yqzOPMmhjVix1_pwLLg&ust=1442457162540208
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCP-N7JCC-8cCFYNWjgodsvkGdg&url=http%3A%2F%2Fwriter.dek-d.com%2Fvaaza355%2Fstory%2Fviewlongc.php%3Fid%3D586424%26chapter%3D3&bvm=bv.102829193,d.c2E&psig=AFQjCNEAVYn3GQE2nrmzO9YeP5IpqgWH8w&ust=1442474364549052
http://www.blogspot.com/
http://www.jairsa.com/
http://www.pantip.com/
http://www.youtube.com/watch?v=D5x6b2OXp3c
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPvrupHe-McCFUWPjgod_BcK6Q&url=http%3A%2F%2Fxn--12c1bobh8dyb4bnrq1kue.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fblog-post.html&bvm=bv.102537793,d.c2E&psig=AFQjCNGf0XfEwS87RY-Gr5UIBycdL63Jmg&ust=1442396038947632
https://www.youtube.com/watch?v=nFX98pqzb3o
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 

1. นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายกมล  รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา  
3. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5. นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นางเบญจลักษณ์  น้ าฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ครั้งที่ 1   คณะท างานจัดท าแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ 
  ระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2558  ณ  โรงเรมรอแยล  เบญจา  กรุงเทพมหานคร 

 
1. นางสุกัญญา  งามบรรจง ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2. นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
3. นายวินัย  คุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 2 
4. นายต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 
5. นายเจิดจ้า  น้อยส าลี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
6. นายบุญสม  โพธิ์เงิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 
7. นายสมศักดิ์  อินทจักร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ยะลา เขต 3 
8. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
9. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 

10. นางอุบลรัตน์  บุญลือ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 
11. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์เถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
12. นางสาววัชรี  ก้องเกรียงไกร ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 
13. นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม.เขต 6 
14. นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 2 
15. นายวิเชียร  ปรารมภ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน สพป.ล าพูน เขต 1 
16. นายสุเนตร  รักแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
17. นางผกาทิพย์  โกสิทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
18. นายธัญญะ  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
19. นางเตือนใจ  เกษณียบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 
20. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
21. นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาราชรังสฤษฎ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
22. นายอภิชาติ  นาเลาห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 
23. นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
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24. นายเทพรังสรรค์  จันทรังษี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 
25. นายสมนึก  แพทย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด 
26. นายไพบูลย์  พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
27. นายธ ารงค ์ น่วมศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
28. นายสุรินทร์  มั่นประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 
29. นายสันติ  มุ่งหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
30. นายนิยม  ไกรสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 3 
31. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
32. นายสมชาย  เสมากูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาวง  สพป.อุทัยธานี เขต 1 
33. นางสกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
34. นายพนม  จันทร์ดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
35. นายสุมนต์  มอนไข่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
36. นางสุภาพร  พาภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 
37. นางกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย ์
38. นายสวัสดิ์  บรรจงพาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 
39. นายประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
40. นายไพฑูรย์  ศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
41. นายศักดา  เรืองเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 
42. นายเจริญ  แจ่มใส ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
43. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 
44. นางพรพิพัฒน์  ตั้งจิตรวัฒนากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.พิจิตร เขต 2 
45. นางน้ าผึ้ง  เจริญข า รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
46. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.สมุทรสงคราม 
47. นางลัดดา  จุ้ยประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  สพป.นนทบุรี เขต 1 
48. นายชาญวิทย์  อัมพาผล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  สพป.นครราชสีมา เขต 1 
49. นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
50. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  สพป.จันทบุรี เขต 1 
51. นายสุรศักดิ์  ดิษฐสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก  สพป.นครนายก 
52. นายณรงค์  เทพศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
53. นายมงคล  สุภามณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  สพป.เชียงราย เขต 1 
54. นางวรรญมาศ  จันทรา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  สพป.เชียงราย เขต 1 
55. นางจิตรลดา  เปรื่องวิชาธร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา  สพป.พะเยา เขต 1 
56. ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์  พ่วงพร้อม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณโุลก  สพป.พิษณุโลก เขต 1 
57. นางสาววลัยภรณ์  อาทิตย์เที่ยง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กทม. 
58. นางสมถวิล  โชติคณาทิศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กทม. 
59. นายสิปปนนท์  มัง่อะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกล้อทอ  สพป.ตาก เขต 2 
60. นางมาลิษา  วันนา โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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61. นางธนัชา  ไกรอนุพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
62. นางสาวศรีสุดา  พลอยหิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.สมุทรสงคราม 
63. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 
64. นางผกาทิพย์  โกสิทธิ์  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
65. นายกรกฎ  พลตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 
66. นางสาวพิชญ์สินี  ภารมงคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
67. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
68. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
69. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

70. นางมัทนา  มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

71. นางสาวอนัญญา  นวาวัตน ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

72. นายวีระเดช  เชื้อนาม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

73. นางสาวชยพร กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

74. นางสุขเกษม  เทพสิทธิ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

75. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

76. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

77. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

78. นางปัญจนี  วีเลปสุวรรณ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

79. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

80. นางสาวบุณกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

81. นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

82. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
 ครั้งที่ 2  คณะท างานจัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
  ระหว่าง  วันที่  14 - 18  กันยายน  2558  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา  กรุงเทพมหานคร 

 
1. นายต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 
2. นายวินัย  คุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 
3. นายชล า  อรรถธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต 
4. นายกิตติพศ  พลพิลา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 
5. นางมณฑ์ณัฐทอร  วุฒิวิชญานนัต์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
6. นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
7. นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 
8. นายสมศักดิ์  อินทจักร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ยะลา เขต 3 
9. นายสุชิน  วรรณฉว ี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม. เขต 7 

10. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
11. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 
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12. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
13. นางสาวพัชรินทร์  อินทรเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
14. นายวัชระธรรม  จอมสืบ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม.เขต 6 
15. นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 2 
16. นายวิเชียร ปรารมภ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน  สพป.ล าพูน เขต 1 
17. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพนียด  สพป.ลพบุรี เขต 1 
18. นายธัญญะ  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.สมุทรสงคราม 
19. นายวุฒิชัย  สุริยะสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
20. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
21. นายนิยม  ไกรสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชิง  สพป.สงขลา เขต 3 
22. ว่าที ่ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้  สพป.เพชรบุรี เขต 1 
23. นายสมชาย  เสมากูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาวง  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
24. นางสกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
23. นายพนม  จันทร์ดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
26. นางพรพิพัฒน์  ตั้งจิตรวัฒนากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง  สพป.พิจิตร เขต 2 
27. นายสุมนต์  มอนไข่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
28. นางสาวรุจิรา  เรือนเหมย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่กล่องป่า  สพป.ตาก เขต 2 
29. นายวิเชียร  แก่นไร่ ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา จ.ชัยนาท  สพม.เขต 5 
30. นายถวัลย์  ตันธีระพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท  สพม.เขต 5 
31. นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ  สพม.เขต 6 
32. นายสุริยา  จันทิมา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก  สพม.เขต 39 
33. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกล้อทอ  สพป.ตาก เขต 2 
34. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  สพป.จันทบุรี เขต 1 
35. นายนิยม  รอดเนียม รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 
36. นางชูขวัญ  รัตนพิทักษ์ธาดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
37. นายวนิชชัย  แก่นภมร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา  สพม.เขต 6 
38. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  สพป.จันทบุรี เขต 1 
39. นายลภชัย  พรมวิหาร โรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
40. นายรุ่งศักดิ์  สืบมี โรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
41. นางร าพึง  ฟักทองอยู่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2 
42. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2 
43. นางอาพร  มะสุทธิ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป.ลพบุรี เขต 2 
44. นางศรีประภา  ระดมยศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2 
45. นางสาวอาภาภรณ์   กระโจมแก้ว โรงเรียนวัดหนองตาม่ิง สพป.ลพบุรี เขต 2 
46. นางสาวทัศนีย์  ศรีหาบุตร โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
47. นางสาววราภรณ์  ทองสุข โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
48. นางมาลิษา  วันนา โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
49. นางธนัชา  ไกรอนุพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
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50. นายอภิชาติ  พลับสวาท โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
51. นายวัสนะ  วีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.สมุทรสงคราม 
52. นางชุลีพร  รุ่งเรืองศิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
53. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
54. นางสาวสุวรรธณี  กมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
55. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
56. นางวลิญดา  เพ็ชรนิล โรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 4 
57. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ โรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 5 
58. นางสาววรรณา  เดชอ าพร โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
59. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
60. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.พิจิตร เขต 2 
61. นางสาวปิยชาติ  ชูชาต ิ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป.ราชบุรี เขต 1 
62. นางศิภัฒตรา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3 
63. นายจักรพันธ์ ขันอุละ โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3 
64. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  สพป.กทม.  
65. นางนัยนา  อุปกุล โรงเรียน.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
66. นางสาวเอ้ืองไพร  สุขพินิจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
67. นายกฤษดา  หุ่นเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 
68. นางสุนีย์  สิงหะคเชนทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2 
69. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2 
70. นางสาวมัลลิการ ์ วงศ์ศิรินวรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.เขต 3 
71. นางสาวอารมณ์  สุดมี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท สพม.เขต 5 
72. นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 
73. นายพิเชษฐ  ยังตรง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
74. นางพณิษนนัท์  งามสม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จ.นครปฐม สพม.เขต 9 
75. นายนวราช  อภัยวงศ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม สพม.เขต 9 
76. นายปรัชญา  นนทะสี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม สพม.เขต 26 
77. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอ้ือ โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม.เขต 29 
78. นายสมชาย  เกตุศรีบุรินทร์ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ สพม.เขต 30 
79. นางแสงเทียน  เพ็งคุ้ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก สพม.เขต 39 
80. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต 41 
81. นางสาวชมัยพร  ธีรพงษ์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต 41 
82. นายจเร  หินแก้ว โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต 41 
83. นางสาวเมธาพร  เกตุธนากานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวัดสุพรรณบุรี 
84. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
85. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
86. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
87. นางมัทนา  มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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88. นางสาวอนัญญา  นวาวัตน ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
89. นายวีระเดช  เชื้อนาม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
90. นางสาวชยพร กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
91. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
92. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
93. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
94. นางสาวโสภ ี ศิริกุล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
95. นางสาวณัฐฒนันท์  ดีนอก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
96. นางสาวนภานันท์ ดวงพรม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
97. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
98. นางสาวบุณกัณฐพันธ์  วัลย์มาลี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
99. นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  100. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 
 ครั้งที่ 3  คณะท างานจัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
  ระหว่าง วันที่  21 - 25  กันยายน  2558  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา  กรุงเทพมหานคร 

 
1. นายต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 
2. นายวินัย  คุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 
3. นางมณฑณ์ัทอร  วุฒิวิชญานนัต์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
4. นางรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
5. นายสมศักดิ์  อินทจักร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ยะลา เขต 3 
6. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
7. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 
8. นางอุบลรัตน์  บุญลือ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 
9. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 

10. นางสาวพัชรินทร์  อินทรเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
11. นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 2 
12. นายวัชระธรรม  จอมสืบ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 6 
13. นางสาวชลากร เจริญผล ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
14. นางพิกุลทอง  สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 3 
15. นายวิเชียร ปรารมภ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน สพป.ล าพูน เขต 1 
16. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพนียด สพป.ลพบุรี เขต 1 
17. นายสันติ  มุ่งหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
18. นายวุฒิชัย  สุริยะสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
19. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
20. นายนิยม  ไกรสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 3 
21. ว่าที ่ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
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22. นางสกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
23. นายพนม  จันทร์ดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
24. นางพรพิพัฒน์  ตั้งจิตรวัฒนากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.พิจิตร เขต 2 
25. นายสุมนต ์ มอนไข่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
26. นางสาวรุจิรา  เรือนเหมย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่กล่องป่า สพป.ตาก เขต 2 
27. นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
28. นายสุริยา  จันทิมา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก สพม.เขต 39 
29. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 
30. นางพรสวรรค์  โฆษิตจินดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
31. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกล้อทอ สพป.ตาก เขต 2 
32. นายนิยม  รอดเนียม รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 
33. นางชูขวัญ  รัตนพิทักษ์ธาดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
34. นายวนิชชัย  แก่นภมร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 
35. นางธัญมัย  แฉล้มเขตต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ สพม.เขต 2 
36. นายเจรญิ  พรหมมา รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาบุญสิริวิทยา สพม.เขต 8 
37. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 
38. นายลภชัย  พรมวิหาร โรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
39. นายรุ่งศักดิ์  สืบมี โรงเรียนรวมไทยพัฒนา สพป.ตาก เขต 2 
40. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2 
41. นางศรีประภา  ระดมยศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2 
42. นางสาวอาภาภรณ์   กระโจมแก้ว โรงเรียนวัดหนองตาม่ิง สพป.ลพบุรี เขต 2 
43. นางสาวทัศนีย์  ศรีหาบุตร โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
44. นางมาลิษา  วันนา โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
45. นางธนัชา  ไกรอนุพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
46. นายอภิชาติ  พลับสวาท โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
47. นายวัสนะ  วีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สพป.สมุทรสงคราม 
48. นางชุลีพร  รุ่งเรืองศิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
49. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป.สมุทรสาคร 
50. นางสาวสุวรรธนี  กมลมาลย ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
51. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  สพป.ชัยนาท 
52. นางวลิญดา  เพ็ชรนิล โรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 4 
53. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ โรงเรียนบ้านล าชิง สพป.สงขลา เขต 5 
54. นางสาววรรณา  เดชอ าพร โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
55. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
56. นางรัชวงค ์ เสมากูล โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
57. นางนัทธมน  ค าครุฑ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป.น่าน เขต 2 
58. นางรัตนา  จิณะชิต โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป.น่าน เขต 2 
59. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.พิจิตร เขต 2 
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60. นางสาวปิยชาติ  ชูชาต ิ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป.ราชบุรี เขต 1 
61. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  สพป.กทม. 
62. นายปรเมศวร์  ศรีปา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป.พิษณุโลก เขต 1 
63. นายมนตรี  ชัยชราแสง โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ-จั่น อนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 
64. นางนัยนา  อุปกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
65. นายกฤษดา  หุ่นเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 
66. นางสุนีย์  สิงหะคเชนทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2 
67. นางสาวมัลลิการ ์ วงศ์ศิรินวรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.เขต 3 
68. นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 
69. นายพิเชษฐ  ยังตรง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
70. นางพณิษนันท์  งามสม โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จ.นครปฐม สพม.เขต 9 
71. นายนวราช  อภัยวงศ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม สพม.เขต 9 
72. นายปรัชญา  นนทะสี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม สพม.เขต 26 
73. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอ้ือ โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม.เขต 29 
74. นายสมชาย  เกตุศรีบุรินทร์ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ สพม.เขต 30 
75. นางสาวถนอม  ทองพันชั่ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 
76. นางธนพร  มนึกคา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 
77. นายชาญ์ณรงค์  สุขสุสร โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  จ.กทม. สพม. เขต 2 
78. นางสาวเมธาพร  เกตุธนากานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวัดสุพรรณบุรี 
79. นางบรรเจอดพร  สู่แสนสุข รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
80. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
81. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
82. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
83. นางมัทนา  มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
84. นางสาวอนัญญา  นวาวัตน ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
85. นายวีระเดช  เชื้อนาม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
86. นางสาวชยพร กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
87. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
88. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
89. นางสาวโสภ ี ศิริกุล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
90. นางสาวณัฐฒนันท์  ดีนอก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
91. นางสาวนภานันท์ ดวงพรม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
92. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
93. น.ส.บุณกัณฐพันธ์  วัลย์มาลี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
94. นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
95. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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 ครั้งที่ 4  คณะท างานบรรณาธิการคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียนและ 
  แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
   ระหว่างวันที่ ๒9 กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา  กรุงเทพฯ 

 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมจันทร์ ข้าราชการบ านาญ 
2. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
3. นางสาวชวลีย์  พ่ึงแสงสี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
4. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 
5. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
6. นางสาวพัชรินทร์  อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
7. นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 2  
8. นายวิเชียร  ปรารมภ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน  สพป.ล าพูน เขต 1 
9. นายนิยม  ไกรสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชิง  สพป.สงขลา เขต 3 

10. นางสกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
11. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
12. นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
13. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 
14. นายวนิชชัย   แก่นภมร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต ๖ 
15. นางธัญมัย  แฉล้มเขตต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ สพม.เขต ๒ 
16. นายพิเชษฐ  ยังตรง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ สพม.เขต ๖ 
17. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
18. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กทม. 
19. นายชาญณรงค์  สุขสุสร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี 2) สพม.เขต ๒ 
20. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
21. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
22. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

23. นางมัทนา มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

24. นางสาวอนัญญา  นวาวัตน์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

25. นางสาวชยพร  กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

26. นายอนุจินต์  ลาภธนาภรณ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

27. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

28. นางสาวโสภี  ศิริกุล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

29. นางสาวณฐัฒนันท์  ดีนอก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

30. นางสาวนภานันท์  ดวงพรม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

31. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

32. นางสาวบุญกัณฐ์พันธ์  วัลย์มาลี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

33. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 ครั้งที่ 5  คณะท างานบรรณาธิการคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียนและ 
  แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
   ระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา  กรุงเทพฯ 
 

1. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
2. นางเพ็ญศรี  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 
3. นายวชิรธรรม  จอมสืบ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม. เขต ๖ 
4. นางพิกุลทอง  สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 3 
5. นายวิเชียร  ปรารมภ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน  สพป.ล าพูน เขต 1 
6. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
7. นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
8. นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 
9. นายวนิชชัย   แก่นภมร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต ๖ 

10. นายพิเชษฐ  ยังตรง ข้าราชการบ านาญ 
11. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 
12. นายสุพจน์  มหาสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป.ชัยนาท 
13. นายสรวิชญ์  สินสวาท โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ 
14. นายปรเมศวร์  ศรีปา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑ 
15. นายมนตรี  ชัยชราแสง โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)  สพป.พิษณุโลก เขต ๑ 
16. นายธัญญา  เรืองแก้ว รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
17. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
18. นางจิตรา  สิริภูบาล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

19. นางมัทนา มรรคผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

20. นางสาวชยพร  กระต่ายทอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

21. นายประชา  อ่อนรักษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

22. นางสาวโสภี  ศิริกุล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

23. นางสาวณัฐฒนันท์  ดีนอก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

24. นางสาวนภานันท์  ดวงพรม ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

25. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

26. นายอิทธิชัย  ไชยสวน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 


