
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน
“ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้”

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน

หลกัสูตร

กระบวนการ
จดัการเรียนรู้

การวดัและประเมินผล

การทบทวน
หลงัการปฏิบติั (AAR)

๑

๒

๓

๔

การลดเวลาเรียน
เพิม่เวลารู้



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

การลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้

การลดเวลาเรียน
เพิม่เวลารู้

หลกัสูตร
(ไม่เปล่ียนแปลง)๑

ปรับปรุง
เน้ือหาภายในแต่ละวิชา

ปรับปรุง
เน้ือหาภายในแต่ละวิชา

โครงสร้างเวลาเรียน
ประถมศึกษา

โครงสร้างเวลาเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

โครงสร้างเวลาเรียนระดบัประถมศึกษา

8 กลุม่สาระ

พื้ นฐาน

840 ชม./ปี

เรียนจริง 1,200 – 1,400 ชม./ปี
หรือ  30 – 35 ชม./สปัดาห์

กิจกรรม

พฒันา

ผูเ้รยีน

120ชม./ปี

หรอื 3 ชม./

สปัดาห์

รายวิชา

เพิ่มเตมิที่

โรงเรยีนจดั

ปัจจุบนั

“ไม่นอ้ยกว่า”  1,000 ชม./ปี

8 กลุม่สาระ

พื้ นฐาน

840 ชม./ปี

เรียนในหอ้งเรียน 22 ชม./สปัดาห์
ชม.ที่เหลือ 8 – 12 ชม./สปัดาห์
เป็นกิจกรรม 4 หมวด (หมวด 1 บงัคบั)

กิจรรม    

หมวด

2 - 4

ใหม่

“ไม่เกิน”  1,000 ชม./ปี

เพิ่มเตมิ

40 ชม./ปี

หมวด 1

กิจกรรม

พฒันา

ผูเ้รยีน

120ชม./ปี

หรอื 3 ชม./

สปัดาห์



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

8 กลุม่สาระ

พื้ นฐาน

880 ชม./ปี

เรียนจริง 1,400 ชม./ปี

หรือ  35 ชม./สปัดาห์

กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รยีน 120 ชม./

หรอื 3 ชม./

สปัดาห์
รายวิชา

เพิ่มเตมิที่

โรงเรยีนจดั

ปัจจุบนั

“ไม่นอ้ยกว่า”  1,200 ชม./ปี

8 กลุม่สาระ

พื้ นฐาน

880 ชม./ปี

กิจกรรม  

หมวด

2 - 4

ใหม่

“ไม่เกิน”  1,200 ชม./ปี

หมวด 1

กิจกรรม

พฒันา

ผูเ้รยีน

120ชม./ปี

หรอื 3 ชม./

สปัดาห์

รายวิชา

เพิ่มเตมิที่

โรงเรยีนจดั 200 ชม./ปี

เรียนในหอ้งเรียน 27 ชม./สปัดาห์

ชม.ที่เหลือ 8 ชม./สปัดาห์

เป็นกิจกรรม         4 หมวด (บงัคบั หมวด 1)



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

การลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้

ครู

สถานศึกษา

รูปแบบ/วธีิการ
จัดการเรียนรู้

สังกดั สพป.

สังกดั สพม.

การลดเวลาเรียน
เพิม่เวลารู้

กระบวนการ
จดัการเรียนรู้๒

สังกดัอ่ืน



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

ข้อมูลสถานศึกษา

ประเภท / ขนาดของโรงเรียน สพม. สพป. รวม
อนุบาลจงัหวดั - 79 79
อนุบาลอ าเภอ - 428 428
ใหญ่พิเศษ ( นร.มากกวา่ 1,500 คน) 20 15 35
ใหญ่ ( นร. 601 - 1,500 คน) 59 240 299
กลาง (นร. 121 - 600 คน)) 127 802 929
เลก็ (นร.1 - 120 คน) 140 797 937
ขยายโอกาส - 899 899
วตัถุประสงคพ์ิเศษ 23 - 23
ไม่ระบุขนาด 15 187 202

รวม 384 3,447 3,831

ข้อมูล ณ วนัที ่24 กนัยายน 2558 เวลา 20.30 น.   จาก สพม. 42  เขต และ สพป. 183  เขต



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

การลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้

ครู

สถานศึกษา

รูปแบบ/วธีิการ
จัดการเรียนรู้

Long distant
Workshop 

ในระดบัพ้ืนท่ี

Smart Trainer
1 ทีม : 10 รร.
5-7 ต.ค.

การลดเวลาเรียน
เพิม่เวลารู้

กระบวนการ
จดัการเรียนรู้

การพฒันาบุคลากร
๒



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

การลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้

ครู

สถานศึกษา

รูปแบบ/วธีิการ
จัดการเรียนรู้

ปรับสดัส่วนรูปแบบ
การเรียนรู้

จากการบรรยาย
เป็นจดัวธีิการเรียนรู้
เนน้ลงมือปฏิบติั
ในรูปแบบอ่ืน

Smart Trainer
1 ทีม : 10 รร.
5-7 ต.ค.

การลดเวลาเรียน
เพิม่เวลารู้

กระบวนการ
จดัการเรียนรู้

การพฒันาบุคลากร
๒



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

กลุ่มกจิกรรม “เพิม่เวลารู้”

หมวด กลุ่มกจิกรรม

๑. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
(กจิกรรมบังคบัตามหลกัสูตร) ๑. กิจกรรมแนะแนว

๒. กิจกรรมนกัเรียน

๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ   
สาธารณประโยชน์



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

กลุ่มกจิกรรม “เพิม่เวลารู้”

หมวด กลุ่มกจิกรรม

๒. สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ๔. พฒันาความสามารถดา้นการส่ือสาร

๕. พฒันาความสามารถดา้นการคิด
และการพฒันากรอบความคิดแบบเปิดกวา้ง
(Growth Mindset) 

๖. พฒันาความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

๗. พฒันาความสามารถดา้นการใช้
เทคโนโลยี

๘. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

กลุ่มกจิกรรม “เพิม่เวลารู้”

หมวด กลุ่มกจิกรรม

๓. สร้างเสริมคุณลกัษณะและค่านิยม
๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์
ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและการใหบ้ริการ
ดา้นต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม 
๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์
๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินยั ซ่ือสัตย ์
สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมัน่ในการท างาน 
กตญัญู)
๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย และหวงแหนสมบติัของชาติ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

กลุ่มกจิกรรม “เพิม่เวลารู้”

หมวด กลุ่มกจิกรรม

๔. สร้างเสริมทักษะการท างาน
การด ารงชีพ และทกัษะชีวิต

๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนดั และ
ความตอ้งการของผูเ้รียนตามความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
๑๔. ฝึกการท างาน ทกัษะทางอาชีพ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา อยูอ่ยา่งพอเพียง 
และมีวินยัทางการเงิน
๑๕. พฒันาความสามารถดา้นการใชท้กัษะชีวติ

๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

กรอบการจัดตารางเรียน



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

กจิกรรมช่วงเวลา “เพิม่เวลารู้”



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

การลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้

ทางวชิาการ  NT , O-NET
ไม่มีผลกระทบ            

ความส าเร็จของโครงการ
ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้
ระหว่างเทอม  ๒  คร้ัง
หลงัปิดเทอม  ๑ คร้ัง

การลดเวลาเรียน
เพิม่เวลารู้

การวดั
และประเมินผล๓



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

การลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้

สพท.

สถานศึกษา

สพฐ.

การลดเวลาเรียน
เพิม่เวลารู้

การทบทวน
หลงัการปฏิบติั 

(AAR)
๔

อาทิตยล์ะคร้ัง

เดือนละคร้ัง

เทอมละคร้ัง

 ด าเนินการทนัทีหลงัปิดเทอม
 ศึกษารูปแบบการจดัการของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ

เพ่ือขยายไปยงัโรงเรียนท่ีเหลือต่อไป
 รวบรวมปัญหา / ขอ้ขดัขอ้ง เพ่ือหาทางแกไ้ขต่อไป



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

หน่วยงาน / องค์กร

• กระทรวงการท่องเท่ียวฯ
• กระทรวงวฒันธรรม
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
• กระทรวงกลาโหม
• กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงยติุธรรม
• กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
• ฯลฯ

• โอลิมปิคฯ
• กลุ่มศิลปิน
• ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน
• กรอ.อศ.
• อปท.
• CSR ของบริษทัเอกชน
• ฯลฯ

หน่วยงาน / องค์กรทีส่ามารถจดักจิกรรมร่วมกบัสถานศึกษาดด้

ขอเชิญประชุมผู้แทน หน่วยงาน / องค์กร ในวันจันทร์ที ่28 ก.ย. 58 เวลา 10.00 น. 



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

ROAD  MAP



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม
ระยะที่ ๑ ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

กิจกรรมท่ี ๑
๒-๕ ก.ย.๕๘

ประชุมปฏิบติัการจดัท าคู่มือบริหารจดัการ
เวลาเรียน

สวก.

กิจกรรมท่ี ๒
๑๔-๑๘ ก.ย.๕๘

 ประชุมปฏิบติัการจดัท าคู่มือบริหาร
จดัการเวลาเรียน (ต่อ)

 ประชุมปฏิบติัการจดัท าแนวทางการจดั
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”

กิจกรรมท่ี ๓
๒๑-๒๕ ก.ย.๕๘

ประชุมบรรณาธิการกิจคู่มือบริหารจดัการ
เวลาเรียนและแนวทางการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”

การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม
ระยะที่ ๑ ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

กิจกรรมท่ี ๔
๒๘ ก.ย.๕๘

ประชุมช้ีแจงสร้างความเขา้ใจใหห้น่วยงาน
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ร่วมจดักิจกรรม “เพ่ิมเวลารู้”

สวก.

กิจกรรมท่ี ๕
๒๙ก.ย.-๒ ต.ค.

๕๘

ประชุมบรรณาธิการกิจคู่มือบริหารจดัการ
เวลาเรียนและแนวทางการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”

กิจกรรมท่ี ๖
๒ – ๔ ต.ค. ๕๘

จดัพิมพเ์อกสารคู่มือบริหารจดัการเวลาเรียน 
และแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้

การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม
ระยะที่ ๑ ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

กิจกรรมท่ี ๗
๒ – ๔ ต.ค. ๕๘

จดัท าเอกสารแผน่พบั VTR 

ประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมท่ี ๘
๓๐ก.ย.-๔ ต.ค.

๕๘

ประชุมปฏิบติัการพิจารณาความสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงของตวัช้ีวดั ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
 ลดความซ ้ าซอ้นของตวัช้ีวดั
 ลดความซ ้ าซอ้นของเน้ือหาระหวา่งกลุ่ม

สาระ

กิจกรรมท่ี ๙
๕-๗ ต.ค.๕๘

จดัอบรมทีมSmart Trainers

๓๐๐ทีม

การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม
ระยะที่ ๑ ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

กิจกรรมท่ี ๑๐
๑๖ – ๑๗ ต.ค. 

๕๘

จดัประชุมช้ีแจงสร้างความรู้และความเขา้ใจ
การด าเนินการโครงการ
 ส่วนกลางประชุมช้ีแจงท่ีหอ้งส่งของ

TOTเพ่ือถ่ายทอดไปยงัส่วนภูมิภาค
 ส่วนภูมิภาค ประชุมช้ีแจงทางไกลจาก

หอ้งส่งTOTและสัญญาณจากมูลนิธิ
ทางไกลฯ จ านวน ๒๒๕ เขตๆละ๑จุด
รวมจุดอบรม ๒๒๕ จุด จ านวน
๓,๘๓๑ร.ร.ผูเ้ขา้อบรม๗,๙๗๓ คน  

(ไม่นบัรวมสถานศึกษาอ่ืนๆท่ีเขา้ร่วมโครงการ)

การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม
ระยะที่ ๒ การเร่ิมด าเนินโครงการ

๒๔ต.ค.-๒๓ ม.ค.๕๙

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

กิจกรรมท่ี ๑
ภายในวนัท่ี ๒๐

ต.ค.๕๘

การจดัสรรโอนเงินใหส้ถานศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ

กิจกรรมท่ี ๒
พ.ย.๕๘- มี.ค.๕๙

๑.การติดตามผลการด าเนินงานระหวา่งภาคเรียนท่ี๒/

๒๕๕๘ ระหวา่งภาคเรียน ๒ คร้ัง
 คร้ังท่ี ๑ ภายในพ.ย.๕๘
 คร้ังท่ี ๒ ภายในมกราคม ๕๙
๒. การติดตามหลงัปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๘
 ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม
ระยะที่ ๓ การติตามประเมินผลหลงั

การด าเนินโครงการ                                      
๒๔ม.ค.-๒๓ เม.ย.๕๙

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

กิจกรรมท่ี ๑
ภายในวนัท่ี ๒๐

ต.ค.๕๘

การจดัสรรโอนเงินใหส้ถานศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมAAR ภายในเดือนเม.ย.๕๙

การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม
ระยะที่ ๔ การขยายผลในสถานศึกษา

เต็มพืน้ที่
๑๕ พ.ค.๕๙- ๓๐ ก.ย.๕๙

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

กิจกรรมท่ี ๑
ภายในวนัท่ี ๒๐

เม.ย.๕๙

การจดัสรรโอนเงินใหส้ถานศึกษาทัว่ไป

กิจกรรมท่ี ๒
ภายใน ก.ย.๕๙

กิจกรรมAAR

กิจกรรมท่ี ๓
ก.ย. ๕๙

สรุปรายงานผลและเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน

การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

สวสัดี


