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ค าชี้แจงการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร ์

 
1. ให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่สนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาในตาราง

เรียนและสถานที่ที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมแต่ละกิจกรรมก าหนด  

2. ครูที่ปรึกษากิจกรรมเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4H ซึ่งครูที่ปรึกษา

กิจกรรมมีหน้าที่วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมของตนเอง  

3. การบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ให้บันทึกรายละเอียดไว้ ดังนี้ 

3.1 การเขียนรายชื่อนักเรียน ให้เขียนรายละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน โดยเรียงล าดับระดับชั้น ห้องเรียน 

และเลขที่จากน้อยไปมาก 

3.2 เขียน วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรมให้ชัดเจนตามล าดับครั้งที่จัดกิจกรรม (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)  

3.3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ท าเครื่องหมาย / ด้วยหมึกสีน้ าเงินหรือสีด า 

3.4 นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุ “ข” หรือ “ป” หรือ “ล” ด้วยหมึกสีแดง แล้วแต่กรณี 

3.5 ถ้านักเรียนลาพักการเรียนหรือลาออกระหว่างภาค ให้ขีดเส้นตรงด้วยหมึกสีแดง ตั้งแต่วันแรกพักการ

เรียนถึงวันสุดท้ายที่พักการเรียน หรือขีดตั้งแต่วันลาออกจนถึงวันสิ้นปีการศึกษา แล้วเขียนค าว่า 

“พักการเรียน” หรือ “ลาออก” หรือ “ย้าย” แล้วแต่กรณี 

3.6 รวมจ านวนครั้งและร้อยละของเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีเวลา

เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม หรือเวลาที่ก าหนด ให้เขียนด้วยหมึกสี

แดง 

4. นักเรียนจะต้องบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในสมุดบันทึกกิจกรรมของนักเรียน และส่งสมุดตามเวลาที่

ก าหนด โดยครูที่ปรึกษากิจกรรมต้องตรวจสอบการจดบันทึกและลงชื่อก ากับทุกครั้ง 

5. เมื่อจัดกิจกรรมผ่านไปแล้ว ครูที่ปรึกษากิจกรรมทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติ

กิจกรรม (After Action Review: AAR) ตามที่โรงเรียนก าหนด 

6. ให้ทุกกลุ่มกิจกรรมสร้างผลงานตามแผนการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้จนส าเร็จผล พร้อมที่จะแสดงผลงาน

ในงานนิทรรศการ ซึ่งโรงเรียนจะก าหนดวันและเวลาต่อไป 

7. การประเมินผลการเรียนรู้ของกิจกรรม ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมเป็นผู้ประเมินโดยใช้แบบประเมินผลการ

จัดกจิกรรมพัฒนา 4H ที่โรงเรียนก าหนด โดยบันทึกรายละเอียดไว้ ดังนี้ 

7.1 การเขียนรายชื่อนักเรียน ให้เขียนรายละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน โดยเรียงล าดับระดับชั้น ห้องเรียน 

และเลขท่ีจากน้อยไปมาก 
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7.2 เขียนคะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่องรายการประเมินแต่ละข้อ (ตั้งแต่ 1 – 4 คะแนน) และรวมคะแนน

ที่ได้ทั้งหมด น าผลคะแนนรวมไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนด 

7.3 เขียนระดับคุณภาพการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา 4H และร้อยละของจ านวนเวลาที่เข้าร่วม

กิจกรรมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

7.4 นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดขีึ้นไป และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ร้อยละ 80 ของจ านวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรมหรือเวลาที่ก าหนด จะได้ผลการเรียน “ผ” หากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ให้ผลการเรียน 

“มผ” ในช่องผลการเรียน   

8. เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมและนักเรียนตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตาม

รูปแบบที่โรงเรียนก าหนด และครูที่ปรึกษากิจกรรมต้องรวบรวมสมุดบันทึกกิจกรรมของนักเรียนและสมุด

บันทึกผลการเรียนรู้น าส่งกลุ่มบริหารงานวิชาการตามเวลาที่ก าหนดและน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนทราบ

ต่อไป 
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วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี พ.ศ.

2563 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคน

ไทย  12 ประการ 

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

7. ประสานความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตาม

มาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพตรงตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ 

4. โรงเรียนมีการส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลที่มี

คุณภาพ  ที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านตามมาตรฐานสากล 

5. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ใน

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานสากล 

7. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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รูปแบบกิจกรรม 

 
หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
การจัดกิจกรรมหมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ก าหนด คือ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝัง
และสร้างจิตสานึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้
ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ผู้เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน 
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดย
จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรม
นักเรียนประกอบด้วย 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 

2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรม
อาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
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หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
1. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
2. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) 
3. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
4. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
1. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการท าประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างานกตัญญู) 
4. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ 
 

หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต 
1. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน 
3. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
4. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 
 

หมายเหตุ   
 กิจกรรมหมวดที่ 1 ให้ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ส่วนกิจกรรมหมวดที่ 2 – 4 ให้สถานศึกษา
ตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คุณธรรมพื้นฐาน 
8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งจุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
เป็นต้น แล้ววางแผนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
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ปฏิทินการด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
สัปดาห์ที่ การด าเนินกิจกรรม 

1 ครูที่ปรึกษากิจกรรมเสนอแผนการจัดกิจกรรม และรายการจัดซื้อวัสดุฝึกให้ฝ่ายวิชาการ 
2 นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ และพบครูที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือฟังค าชี้แจงการด าเนิน

กิจกรรม แบ่งหน้าที่และวางแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
3 - 8 จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินกิจกรรม 

9 สอบกลางภาค 
10 - 18 จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินกิจกรรม 

19 นักเรียนแต่ละกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
20 ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินผล สรุปผลการประเมิน ส่งสมุดบันทึกผลการเรียนรู้และสมุด

กิจกรรมนักเรียนให้ฝ่ายวิชาการเพื่อด าเนินการ 

 
หมายเหตุ ก าหนดการตามปฏิทินอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางก าหนดการ AAR (After Action Review) 

กิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” 

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ครั้งที ่ วัน / เดือน / ปี รูปแบบ ช่วงเวลา สถานที ่

1 ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

2 ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

3 ศุกร์ 7 มิถุนยาน 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

4 ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

5 ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

6 พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 
ประชุมติดตาม
ประจ าเดือน 

คาบ 8 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

7 ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

8 ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

9 ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

10 พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 
ประชุมติดตาม
ประจ าเดือน 

คาบ 8 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

11 ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

12 ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

13 ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

14 ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 
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ครั้งที ่ วัน / เดือน / ปี รูปแบบ ช่วงเวลา สถานที ่

15 พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 
ประชุมติดตาม
ประจ าเดือน 

คาบ 8 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

16 ศุกร์ 6 กันยายน 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

17 ศุกร์ 13 กันยายน 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- - 

18 ศุกร์ 20 กันยายน 2562 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- 
- 
 

19 พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 
ประชุมติดตาม
ประจ าเดือน 

คาบ 8 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

หมายเหตุ  ก าหนดการและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดแสกนคิวอาร์โค้ดหรือเข้าไปตามที่อยู่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ เพื่อท าการ AAR ภายในวันและเวลา

ที่ก าหนดทุกคร้ัง เพื่อน าข้อมูลที่ได้รายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 

 
http://gg.gg/e222e 
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ตารางก าหนดการส่งสมุดบันทึกกิจกรรมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ครั้งที ่ วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ 
1 อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 

1. ให้นักเรียนทุกคนบันทึกการท ากิจกรรม 
และส่งสมุดบันทึกกิจกรรมตามก าหนด (ครูที่
ปรึกษากิจกรรมอาจพิจารณาให้ส่งหลังจัด
กิจกรรมทุกครั้งก็ได้) 
2. ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมตรวจสอบการจด
บันทึกและลงชื่อก ากับทุกครั้ง 

2 อังคาร 11 มิถุนายน 2562 
3 อังคาร 25 มิถุนายน 2562 
4 อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 
5 อังคาร 23 กรกฎาคม 2562 
6 อังคาร 6 สิงหาคม 2562 
7 อังคาร 20 สิงหาคม 2562 
8 อังคาร 3 กันยายน 2562 
9 อังคาร 17 กันยายน 2562 
10 จันทร์ 30 กันยายน 2562 
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ผังมโนทัศน์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ 

ชื่อกิจกรรม          
ค าอธิบายรูปแบบกิจกรรม 
             

              

              

              

รูปแบบกิจกรรมกับการพัฒนา 4H 

Heart (พัฒนาจิตใจ) 
      
      
      
      
      

       

Head (พัฒนาสมอง) 
      
      
      
      
      

       
Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) 
      
      
      
      
      

       

Health (พัฒนาสุขภาพ) 
      
      
      
      
      

       
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 

            

            

             

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            

            

             

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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แผนการจัดกิจกรรม 

 
1. ชื่อกิจกรรม             

2. ชื่อครูที่ปรึกษากิจกรรม  

 2.1             

 2.2             

 2.3             

3. เวลาในการจัดกิจกรรม จ านวน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

4. จุดประสงค์การจัดกิจกรรม 

 4.1 ด้านความรู้ (K) 
             

             

             

              

 4.2 ด้านทักษะ (P) 
             

             

             

              

 4.3 ด้านเจตคติ (A) 
             

             

             

              

5. กระบวนการจัดกิจกรรม 

 5.1 สร้างความสนใจ 
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 5.2 ส ารวจและค้นหา 
             

             

             

             

             

              

 5.3 อธิบายและลงข้อสรุป 
             

             

             

              

             

              

 5.4 ขยายความรู้ 
             

             

             

              

             

              

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
             

             

             

              

7. การประเมินผลและเกณฑ์ความส าเร็จ (ครูที่ปรึกษากิจกรรมก าหนดเพ่ิมเติมได้) 

 - ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด 

 - ผู้เรียนได้รับคะแนนการประเมินผลระดับดีข้ึนไป 
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8. ข้อเสนอแนะ 
             

             

             

              

 

 

ลงชื่อ    ครูที่ปรึกษากิจกรรม ลงชื่อ    ครูที่ปรึกษากิจกรรม 

  (     )    (     ) 

 

ลงชื่อ    ครูที่ปรึกษากิจกรรม 

  (     )     
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ชื่อกิจกรรม         
ชื่อประธานกิจกรรม      ชั้น   เลขที่   

จ านวนสมาชิก   คน 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อเล่น 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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บันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ที่ ชั้น 

เล
ขท

ี่ 

ชื่อ – สกุล 

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 

วัน
/เด

ือน
/ป

 ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      
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ที่ 

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                       

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
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การประเมินผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมอง (Head) , พัฒนาจิตใจ (Heart) , 

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข (Happiness) 

จากการเรียนรู้ ซึ่งการประเมินผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมท าการประเมิน

กิจกรรมพัฒนา 4H ของนักเรียนเป็นรายบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 

scale) 4 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

โครงสร้างรายการประเมินกิจกรรมพัฒนา 4H 

รายการประเมิน สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนา 4H 
Heart Head Hand Health 

1. นักเรียนเข้าใจค าสั่งและสามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้อย่างถูกต้อง     
2. นักเรียนวิเคราะหส์าเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นระหว่างท ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม     
3. นักเรียนมีเป้าหมายในการเรยีนรู้/ท ากิจกรรมที่ชัดเจน     
4. นักเรียนมีพฤติกรรมที่กระตือรอืร้นในการเรยีนรู้และการแสวงหาความรู้     
5. นักเรียนปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือข้อตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครดั     
6. นักเรียนมีความเพียรพยายามในการท ากิจกรรมให้ประสบความส าเรจ็แม้จะมีอุปสรรค
มากมาย 

    

7. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่ง และยึดหลัก
ประชาธิปไตยในการตดัสินใจ 

    

8. นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรในการท ากิจกรรมอย่างประหยัดและคุม้ค่า     
9. นักเรียนมีจติอาสาช่วยเหลือผู้อืน่ในขณะท ากิจกรรม     
10. นักเรียนเลือกใช้วัสดุ อุปกรณใ์นการท างานได้อย่างเหมาะสม     
11. นักเรียนมีการวางแผนก่อนท ากิจกรรม     
12. นักเรียนท ากิจกรรมได้ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน     
13. นักเรียนสามารถสร้างผลงานที่แสดงถึงความถนัด/ความสนใจของตนเอง     
14. นักเรียนมีวิธีการน าเสนอผลงานท่ีน่าสนใจ     
15. นักเรียนท าความสะอาด จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และสถานท่ีในการท ากิจกรรมได้
สะอาดเรียบร้อย 

    

16. นักเรียนส่งงานตามเวลาที่ก าหนด     
17. นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุข     
18. นักเรียนท าหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ     
19. นักเรียนน าความรู้ทีไ่ด้จากการท ากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้     
20. นักเรียนเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสรมิสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับตนเอง     
21. นักเรียนมีการท าความสะอาดร่างกายหลังการท ากิจกรรม     
22. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับเพศและวัย     
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รายการประเมิน สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนา 4H 
Heart Head Hand Health 

23. นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     
24. นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมอย่างระมัดระวัง และค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้อื่นในขณะท ากิจกรรม 

    

25. นักเรียนเลือกรบัข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมลูที่เช่ือถือได ้     

 

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายคะแนน 

1. เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละรายการประเมินของแบบประเมินชนิดมาตรประมาณค่า (Rating 

scale) มีรายละเอียดดังนี้ 

 มากที่สุด  หมายถึง  มีการปฏิบัติเป็นประจ า ให้  4 คะแนน 

 มาก  หมายถึง  มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง  ให้  3 คะแนน 

 น้อย  หมายถึง  มีการปฏิบัติบางครั้ง  ให้  2 คะแนน 

 น้อยที่สุด  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยครั้ง  ให้  1 คะแนน 

 2. การแปลความหมายคะแนน 

  คะแนน 76 - 100 หมายถึง  ระดับคุณภาพการปฏิบัติดีมาก 

  คะแนน 51 - 75  หมายถึง  ระดับคุณภาพการปฏิบัติดี 

  คะแนน 26 - 50  หมายถึง  ระดับคุณภาพการปฏิบัติพอใช้ 

  ต่ ากว่า 26 คะแนน หมายถึง  ระดับคุณภาพการปฏิบัติต้องปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

 นักเรียนได้คะแนนระดับคุณภาพดีขึ้นไป และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรม

ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการเรียน “ผ” ส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ให้มีผลการเรียน 

“มผ” 
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แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา 4H 

 

ที่ ชั้น 

เล
ขท

ี่ 

ชื่อ – สกุล 
รายการประเมินข้อที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  

 

 

 

 



 

20 

 
 

ที่ 
รายการประเมินข้อที่ รวม

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
เวลาเรียน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
เรียน 

หมาย
เหต ุ15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 
ค าชี้แจง :  กรุณาตอบแบบประเมินความพึงใจท่ีตรงกับความเห็นของท่าน 

ผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเข้าไปตามลิ้งค์ท่ีก าหนดให้ 

 
 

 
 

http://gg.gg/cam33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

ภาพถ่ายกิจกรรม/ผลงาน 

 

 
 

ค าอธิบาย (ถ้ามี)            
 

 
 

ค าอธิบาย (ถ้ามี)            

 



 

ภาพถ่ายกิจกรรม/ผลงาน 

 

 
 

ค าอธิบาย (ถ้ามี)            

 

 
 

ค าอธิบาย (ถ้ามี)            

 


