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จัดวิชาหลักเปนวิชาเดี่ยวและวิชาอ่ืนบูรณาการ

ผสมผสานรูปแบบสอดแทรกในวิถชีีวิต

จัดตารางเรียนตามรูปแบบ

ใหเทาที่จําเปนครูบูรณาการรวมกัน

เนนหลักฐานการเรียนรู* มากกวาการสอบ

*ภาระงาน การบาน พฤติกรรม

เนนตัวช้ีวัดตองรู และบูรณาการกับวิถีชีวิต

ครูและผูปกครองรวมกัน

สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู

นับเมื่อมีการเรียนรู* ผานเกณฑ เวลาเรียนไมครบ 80 % ก็จบได

เลิกใช O-NET เปนองคประกอบหนึ่งของการตัดสินผล

ทดสอบ RT และ NT ตามความสมัครใจ

สอนทุกตัวช้ีวัด

ครูมีบทบาทหลักในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู

นับเมื่อเขาเรียนในช้ันเรียน

ใช O-NET เปนองคประกอบหนึ่ง ของการตัดสินผล 

ทดสอบ RT และ NT

จัดวิชาเดี่ยวทุกวิชา

On site ตารางเรียนตายตัว

แตละวิชาใหการบานแยกกัน

สอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค

การสอนปกติ การสอนในสถานการณ COVID - 19

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเพ่ือใหเกิด

ความยืดหยุนในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนักทดสอบทางการศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 10 สิงหาคม 2564

*เรียน online ทําการบาน ออกกําลังกาย ฯลฯ

การจัดรายวิชา

รูปแบบการสอน

บทบาทครู/ผูปกครอง

การบาน

การนับเวลาเรียน

การวัดประเมินผล

หลักฐาน ปพ.1

ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร

VS



แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ
และการประเมินพัฒนาการเด็ก

(ระดับอนุบาล)



1.1 จัดรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย สอดแทรกในวิถีชีวิตของเด็ก และจัดจํานวนชั่วโมงใหเหมาะสมตามชวงวัย 

(1) การเรียน On Hand 
จัดสงใบงาน/ใบกิจกรรม ท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนไปยังเด็กผานผูปกครอง ใหนับจํานวนช่ัวโมงตามกิจกรรมท่ีจัดผานใบงาน/กิจกรรม

(2) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือครูตู  (On-Air) 
ออกอากาศผาน DLTV เรียนได 2 ชองทาง คือ ผานชองทางจานดาวเทียม ชอง 195-197 ผานชองทางดิจิทัลทีวี ชอง 37-39 และดาวโหลด

เอกสาร ใบงาน จากเว็บไซต www.dltv.ac.th  (DLTV ชอง 10 – 12) ใหนับจํานวนช่ัวโมงเรียนตามตารางการเรียนการสอนของ DLTV 

(3) การเรียนผานออนไลน (On Line)  
ผานชองทางออนไลนตาง ๆ เชน ชองทาง Group Line ของแตละหองเรียนเปนชองทางติดตอสื่อสารระหวางครูกับผูปกครองและเด็ก 

รวมถึงใชเปนชองทางการมอบหมายงาน/กิจกรรม ใหนับจํานวนช่ัวโมงตามกิจกรรมท่ีจัด ไมควรใหเด็กอยูหนาจอนานเกิน 1 ช่ัวโมง และตองอยูในความ
ดูแลของผูปกครอง

(4) การเรียนรูปแบบผสมผสาน 
ใหนับจํานวนช่ัวโมงตามกิจกรรมท่ีจัดนอกจากกิจกรรมท่ีจัดตามขอ 1-4 ครูสามารถจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

สอดแทรกอยูในวิถีชีวิตประจําวัน เนนใหเด็กเรียนรูผานประสาทสัมผัส และมีปฏิสัมพันธทางบวก เพ่ือใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข เชน ใหเด็กเคลื่อนไหว 
สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง เลานิทาน รองเพลง ทองคําคลองจอง

1.  การออกแบบและการจัดประสบการณ



1.2 จัดกิจกรรมประจําวันหลักที่เนนการบูรณาการพัฒนาการและวิถีชีวิตประจําวันที่บานเด็ก 

• กําหนดกิจกรรมหลักที่มุงสงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการรอบดาน
• กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น ใหครูกับผูปกครองรวมมือกันหรอืใหผูปกครองมีสวนรวมกับครูในการวางแผน และ/หรือจัดกิจกรรม

ตาง ๆ เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ (วงกลม) กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
• กิจกรรมเลนตามมุม กิจกรรมการเลนกลางแจง อาจใหเด็กเลือกเลนตามความสนใจในวิถีชีวิตประจําวันที่บาน เชน การออก

กําลังกาย การทํางานบาน เปนตน

1.3 งด/ลดการบาน 

• การจัดประสบการณในระดับปฐมวัย ครูไมควรใหการบานเด็ก เวนแตเปนความประสงคของผูปกครอง 
• การทํางานบานหรือความรับผิดชอบงายๆ ตามวัย ในปริมาณที่เหมาะสม เชน การบันทึกการทําความดีของเด็ก การทํา

กิจกรรมรวมกันในครอบครัว (การประกอบอาหาร การปลูกตนไม เปนตน)

1.  การออกแบบและการจัดประสบการณ



ประเมินรวมกัน ระหวางครูและผูปกครอง เหมะสมตามสภาพบริบท

ประเมินใหเชื่อมโยงรูปแบบการเรียนรูทั้ง 4 แบบ (1) การเรียน On Hand ครูจัดสงใบงาน/ใบกิจกรรม (2) 
การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือครูตู  (On-Air) ออกอากาศผาน DLTV (3) การเรียนผานออนไลน (On 
Line) (4) การเรียนรูปแบบผสมผสาน

ผูปกครองและครู อาจตกลงกันในการเก็บรวบรวมขอมูล หลักฐานการประเมินตามความจําเปน และเหมาะสม
ตามสภาพบริบท

• ไมสรางความเครียดในการประเมินใหกับเด็ก 
• ผูปกครองรวมประเมิน โดยใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลงายๆ สําหรับเด็ก เชน แบบบันทึกความดี 

2.   การประเมินพฒันาการเด็ก



แนวปฏิบตัิการจัดการเรยีนการสอน

และการวัดและประเมนิผล

(ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน)



1.1 เนื้อหาที่จําเปนจัดเปน “รายวิชาเฉพาะ” เนื้อหาอ่ืนๆ จัดเปน “รายวิชาบูรณาการ” 

• สถานศึกษาควรเลือกจัดรายวิชาที่มุงพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู ทักษะชีวิต หรือเปนเนื้อหาสําคัญจําเปนสําหรับ

ระดับชั้น เปนรายวิชาเฉพาะ  

• ระดับประถมศึกษา เดิมจัดรายวิชาพ้ืนฐาน 9 วิชา (จาก 8 กลุมสาระ + วิชาประวัติศาสตร) 

• ป.1-3 จัดรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร เนนการอานออกเขียนได ใชภาษาเปน และคิดคํานวณได สวน

เนื้อหาอื่นๆ ใหจัดเปนรายวิชาบูรณาการ หรือหนวยบูรณาการ 

• ป.4-6 ใหยึด 5 กลุมสาระการเรียนรูหลักเปนรายวิชาเฉพาะ กลุมสาระที่เหลือเปนวิชาบูรณาการ หรือหนวย

บูรณาการ 

• ระดับประถมศึกษา ตัดสินผลการเรียนเปนรายป อาจจัดบางเนื้อหาสาระไวในภาคเรียนที่ 2

• ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย ใหเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเปนหลัก ไมควรจัดวิชาเพ่ิมเติมมากเกินไป 

• ทุกระดับชั้น ตองไมสรางความกดดันที่ทําใหผูเรียนเกิดความเครียด หรือเปนภาระใหผูเรียนเกินความจําเปน

1.หลักสูตร



1.2 “ตัวชี้วัดตองรู” ตองสอนใหครบถวน “ตัวชี้วัดควรรู” บูรณาการในวิถีชวิีต

• เนื้อหาสาระที่ปรากฏในหลกัสตูรในตัวชีวั้ดตองรู เปนความรู หลักการ ทักษะ เจตคติที่สําคัญ

จําเปนสําหรบัผูเรยีนแตละระดับชัน้ ครูผูสอนจําเปนตองจัดกระบวนการเรียนรูประเด็นนั้นๆ 

อยางเปนรูปธรรม 

• เนื้อหาสาระในตัวชี้วัดควรรู เปนความรู ทักษะ เจตคติ ที่ผูเรียนมีพื้นฐานความรูความเขาใจ

ตอเนื่องจากเรื่องที่เคยเรยีนมาแลว 

• ครูผูสอนจึงอาจมอบหมายผูเรยีนใหศึกษาสืบคนดวยตนเอง ใหฝกปฏิบัติจากวิถีชีวิต เรียนรู

จากครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน 

• แหลงสืบคน : http://academic.obec.go.th/images/official/1622514876_d_1.pdf

1.หลักสูตร



2.1 จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบที่หลากหลาย หลายทางเลือก และจัดตารางสอนใหสอดคลองกับรูปแบบ

(1) การเรียนรูจาก DLTV ผานจานดาวเทียม ชอง 186-191 (ป.1-6) และชอง 192-194 (ม.1-3) และผาน

ดิจิทัลทีวี ชอง 40-45 (ป.1-6) และชอง 46-48 (ม.1-3)

(2) การเรียนออนไลน ควรเปนรายวิชาหลักตามขอ 1.1

• พิจารณาใหเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับสถานการณ และความพรอมของผูเรียน 

• ใหผูเรียนสนุกกับการเรียนรู ลดการบรรยาย ลดการเรียนหนาจอ ใหเรียนรูดวยตนเอง เนนการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) เชน จัดการเรียนรูแบบโครงงาน จัดการเรียนรูผานสถานการณจริง เรียนรู

ผานปรากฏการณ 

(3) การเรียน ON HAND ในกรณีที่ผูปกครองหรือนักเรียนไมสามารถเขาถึง DLTV หรือ Digital TV ให

เรียนรูผานใบงาน ใบกิจกรรม ตามแนวทางของ DLTV สวน ม.ปลายขึ้นกับสถานศึกษา

2.การจัดการเรียนการสอน



2.2 งด/ลดการบาน ใหเทาท่ีจําเปน และบูรณาการภาระงาน/การบาน 

• มอบหมายภาระงาน/การบาน เฉพาะท่ีสําคัญจําเปนตอการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู 

ทักษะ หรือเนื้อหาสําคัญของระดับชั้น 

• มอบหมายในปริมาณท่ีเหมาะสม อาจบูรณาการประเด็นในรายวิชาเดียวกันหรือขาม

รายวิชา ใหเปนภาระงาน/การบานเพียงชิ้นเดียว

2.การจัดการเรียนการสอน



2.3 ปรับเปลี่ยนบทบาทของครู และผูปกครอง

(1) ครู 
• เปนผูสนับสนุน ผูสงเสริม ผูอํานวยความสะดวก ผูประสานงาน ระหวางครูกับผูเรยีน ระหวางครูกับผูปกครอง ใหสอดคลองและ

เชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนการสอนที่กําหนดไว เหมาะสมตามสภาพบริบท   

(2) ผูปกครอง
• มีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูรวมกับคร ูทั้งในการเรียนรู และการวัดประเมินผล 

• ใหคําปรึกษาแนะนํา ประสานงาน และปรึกษาหารือกับครู เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการและมีความกาวหนาในการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 

• จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดเรียนรูตามความจําเปนและเหมาะสม

(3) ผูบริหาร
• วางแผน สนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกใหครูกับผูปกครองทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

• กํากับ ติดตาม และใหคําปรึกษา โดยไมสรางภาระใหกับครู 

• รวมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการวางแผนและบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2.การจัดการเรียนการสอน



3.1 การนับเวลาเรียนใหสอดคลอง และเช่ือมโยงกับรูปแบบการเรียนรู 

• สามารถกําหนดแนวทางการนับเวลาเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ ทั้งจํานวนชั่วโมงที่สอน

โดยครูผูสอน และจํานวนชั่วโมงที่ผูเรียนไดเรียนรู และฝกปฏิบัติผานกิจกรรมในวิถีชีวิตประจําวัน หรือเรียนรูดวย

ตนเองตามที่ครูมอบหมาย

• การนับเวลาเรียน ตามเกณฑการตัดสินผลการเรียน 

(ระดับประถมศึกษา กําหนดใหผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนตลอดปการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ) 

• กรณีมีความจําเปน สําหรับนักเรียนบางคนที่มีผลการประเมินการเรียนรูผานเกณฑที่กําหนด แตมีเวลาเรียนหรือมี

จํานวนชั่วโมงเรียนไมเพียงพอ อนุโลมใหนักเรียนมีสิทธ์ิสอบ และเลื่อนชั้นได  (ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564)
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3.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ดวยวิธีการที่หลากหลาย

• สามารถกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและรูปแบบการสอน 

• ไมจําเปนตองใชคะแนนจากการสอบโดยขอสอบเทานั้น คํานึงถึงคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 

(1) คะแนนกลางภาค 
- การประเมินกิจกรรมการเรียนที่ครูจัดขึ้น และไมเนนการทดสอบโดยใชขอสอบเพียงอยางเดียว 

- เปนความรวมมือในการประเมินระหวางครแูละผูปกครอง ตามความจําเปนและเหมาะสม 

- การตรวจสอบภาระงานที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติ 

- การสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียน Online เชน การถาม - ตอบ การนําเสนอผลงาน เปนตน 

- การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback)

(2) คะแนนปลายภาค/ ปลายป 
- การทดสอบ การประเมินจากแฟมสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การนําเสนอผลงานปลายภาค/ปลายป การสอบ

ปากเปลาออนไลน หรือรูปแบบอื่นใดที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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3.3 หลักฐานการจบของผูเรียน (ปพ.1) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

• ชั้น ป.6 เปนไปตามความสมัครใจของผูเรียนแตละคน 

• ชั้น ม.3 เปนไปตามความสมัครใจของผูเรียนแตละคน 

• ชั้น ม.6

(ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีหนังสือที่ ทปอ.64/0396 ลงวันที่ 16 

สิงหาคม 2564 เรื่อง แจงการไมใชผลคะแนนการสอบรายวิชา O-NET ในระบบการคดัเลอืกกลาง

บุคคลเขาศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2565 เปนตนไป) 

• ไมนําผล O-NET มากรอกในระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
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3.4 การทดสอบความสามารถดานการอาน (RT) ชั้น ป.1 และการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานดานภาษาไทยและคณิตศาสตร (NT) ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2564

• ใหเปนไปตามความสมัครใจของผูเรียน 

• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบริการตนฉบับแบบทดสอบ RT

และ NT 
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