


การจัดการเรียนการสอน 
ประวัติศาสตร์ และหน้าทีพ่ลเมือง 
ค่านิยม ๑๒ ประการ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ประเด็นคลี่คลาย 
การมอบหมายการบ้าน 
กระเป๋านักเรียนหนัก 



การจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 



     

     “ การสรา้งสงัคมที่เขม้แข็ง และสนัติสุขดว้ยการสง่เสรมิ 

เด็กและเยาวชนในชาติใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในประวตัศิาสตร ์

ความเป็นไทย รกัชาต ิศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง 

สมานฉนัท ์เพือ่สรา้งสนัตสิขุในสงัคมไทย” 

 



๑. จัดท าแนวปฏบิัติการจัดการเรียนการสอน 
๑.๑ ประวัติศาสตร์ ให้จดัตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร 
      แกนกลาง ฯ มีเวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมงต่อป ี
๑.๒ หน้าทีพ่ลเมือง ให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ทุกระดับชั้นและ 
      ช่วงชั้น  

   ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๔๐ ชั่วโมงต่อปี 
   ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จ านวน ๔๐ ชั่วโมงต่อปี (๑ หน่วยกิต)             
   ๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จ านวน ๘๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี  
       (๒ หน่วยกิต) 



 



๒. จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวชิาประวัติศาสตรแ์ละหน้าทีพ่ลเมือง ดังนี้ 
    ๒.๑ วิชาประวัติศาสตร์  
 ๑) ก าหนดประเด็นความภาคภูมิใจในชาตทิี่เปน็จุดเน้นใน ๕ ประเด็น  
  ๑.๑) ความเปน็มาของชาติไทย 
       ๑.๒) สัญลักษณ์ของชาติไทย 
       ๑.๓) สถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
       ๑.๔) บรรพบุรษุไทย 
       ๑.๕) ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 



 ๒) จัดท าเอกสารเสริมการจัดการเรียนการสอนประวัตศิาสตร์ 
  ๒.๑)  แนวการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร ์
                            เพื่อสรา้งส านึกความเป็นไทย 
  ๒.๒)  เอกสาร “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ” แนวทางการจัด  
                            การเรยีนรู้ประวัติศาสตร ์
       ๒.๓)  คู่มือการจัดการเรียนการสอนประวัตศิาสตร์  
                            “ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจะสอนอย่างไร” 
       ๒.๔) การจัดการเรียนการสอนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี  
                            กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



   ๒.๒ วิชาหน้าที่พลเมือง 
       ๑) ก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ทีเ่ป็น ๕ จุดเน้น ได้แก ่
           ๑.๑) รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 
                    พระมหากษัตริย์    
            ๑.๒) ปรองดอง สมานฉันท์ 
          ๑.๓) การด ารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยอนัมี 
                    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
           ๑.๔) พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 
           ๑.๕) ความเป็นไทย 



       ๒) จัดท าเอกสารเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง 
           ๒.๑) แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าทีพ่ลเมือง 
       ๒.๒) เอกสารที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  -  คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย  
      ส าหรับครูผู้สอน  ๔ ช่วงชั้น 
        -  แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                     ประชาธิปไตย ฯ 



๓. อบรมวิทยากรแกนน าในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน 
และผู้ที่รับผิดชอบประวตัิศาสตร์และหน้าท่ีพลเมืองที่เป็นแกนน า
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                            
อบรม ๔ รุ่น จ านวน ๑,๒๐๖ คน 



๑. ขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง          
โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาครูและน าแนวการจัดกิจกรรมการเรียน             
การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองไปใช้ทุกโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๒                    
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง   ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และรอง
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ ประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 

๓. ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
    - ผลการจัดอบรมและการขยายผล 
    - ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา  



การเสริมสร้าง 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 



 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลัก            
ของคนไทย ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ โดยมี ๔ ยุทธศาสตร์หลักดังนี้ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
   เข้าสู่ห้องเรียน 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  เร่งรัด ส่งเสรมิ สนับสนุนการน าค่านิยมหลัก  
   ๑๒ ประการสูก่ารพัฒนาผู้เรยีนในรปูแบบต่าง ๆ  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความพร้อมและการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  สร้างความเข้มแข็งของการก ากับ ติดตาม ให้เป็น   
   เครื่องมือส าคญัในการพัฒนาผู้เรียน 

การด าเนินงาน 



 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง 
   จัดท าไวนิลค่านิยม ๑๒ ประการติดตั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิด 
   การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ผนวกค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เข้ากับ                          

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิชาหน้าที่พลเมือง                  
และประวัตศิาสตร์ 

 จัดท านิยาม ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

การด าเนินงาน (ต่อ) 



 จัดท าจุดเน้น และวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลัก                        
๑๒ ประการใหเ้หมาะสมแต่ละช่วงวัย 

 ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ              
ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการ 

 สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้มีการน าค่านิยมหลัก                 
๑๒ ประการ ท าเปน็บทเพลงเพื่อให้นักเรียนจ าง่ายขึ้น  

 การด าเนินงาน (ต่อ) 



 จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

 จัดท าสื่อผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้เกิดผลในการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน 

 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนเพื่อบ่มเพาะ 
และปลูกฝังค่านิยมให้เกิดกับผู้เรียน 

แผนการด าเนินงานต่อไป 



 สร้างเครือข่าย/ยกย่องเชิดชูบุคคล นักเรียนตัวอยา่ง
ตามลักษณะค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

 ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 

การด าเนินงานต่อไป (ต่อ) 



เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงาน 



๑. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ 





ค่านิยม นิยาม 
๑. มีความรักชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความส านึกและภาคภูมิใจความ
เป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ  
อดทน  

การประพฤติปฏบิัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง              
ประพฤตติรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ละความเห็นแกต่วั 
รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและบคุคลที่ควรให้ รู้จักควบคุมตนเอง              
เมื่อประสบกับความยากล าบากและสิ่งทีก่่อให้เกิดความเสียหาย 

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

การประพฤติตนที่แสดงถึงการรู้จักบุญคุณ ปฏิบัติตามค าสั่งสอน 
แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส่ รักษาชื่อเสียง                  
และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูอาจารย ์

๒. นิยามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 



ค่านิยม นิยาม 
๔.  ใฝ่หาความรู้ หมั่น
ศึกษาเล่าเรยีนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจ                
เพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้       
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๕. รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม 

การปฏิบัติตนที่แสดงถงึการเห็นคุณค่า ความส าคัญ 
ภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย
อันดีงาม 

๖. มีศีลธรรม รักษาความ
สัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อ
แผ่และแบง่ปัน 

การประพฤติปฏิบัติตน โดยยึดมั่นในค าสญัญา              
มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นเทา่ทีช่่วยได้               
ทั้งก าลังทรพัย์ ก าลังกาย และก าลังสติปัญญา 



ค่านิยม นิยาม 
๗. เขา้ใจ เรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์                     
ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 

 การแสดงถงึการมีความรู้ ความเขา้ใจ ปฏิบัติตน       
หน้าที่และสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น                 
ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย                        
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๘. มีระเบียบวนิัย เคารพ
กฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก 
การเคารพผู้ใหญ่ 

การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายไทย ความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า               
รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารสั
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
อย่างรอบคอบ ถูกต้อง เหมาะสม และน้อมน า 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 



ค่านิยม นิยาม 

๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
มีความรู้ มีคุณธรรม และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  
มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

การปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย 
และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป                    
ไม่กระท าความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการท าความดีตามหลักศาสนา 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมและต่อชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง 

การปฏิบัติตนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และประเทศชาติ ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม 



๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  
๓. กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ   
๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน  
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งกายใจ  

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
๗. เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตย  
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า ตามพระราชด ารัส 

๑๒. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
๑๐. ด ารงตนพอเพียง  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

ป.๑–๓ 

ป.๔–๖ 

ม.๑-๓ 

ม.๔-๖ 

๓. จุดเน้นค่านิยม ๑๒ ประการแต่ละระดับชั้น 



ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ จบหลักสูตร 
   ๑๒. เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

   ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ 

   ๑๐. ด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง 

   ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท าตามพระราชด ารัส 

   ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

   ๗. เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

   ๖. มศีีลธรรม รักษาความสัตย์ 

   ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

   ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน 

   ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

   ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
         ๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

หมายถึง  เน้นในแต่ละระดับชั้น 
หมายเหตุ   ป.๑-ม.๖ ต้องได้รับการพัฒนาครบ ๑๒ ประการ จะเนน้ในแต่ละระดับแตกต่างกันตามความเหมาะสมของช่วงวัย 

การพฒันาและประเมินค่านิยม ๑๒ ประการ 



ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 

๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

๗.  เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง  

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 

๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง 

๑๑. มีความเข้มแขง็ทั้งกายและใจ 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

วิธีการเรยีนรูค้่านิยมแต่ละช่วงวยั 

ป.๔-๖ 

ป.๑-๓ 

ม.๑-๓ 

ม.๔-๖ 

เรียนรู้ผ่านบทเพลง 
นิทาน เหตุการณ์ 

เรียนรู้ผ่านการศึกษา 
ดูงาน/แหล่งเรียนรู้ 

เรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์
พฤติกรรมบุคคล
ตัวอย่าง/เหตุการณ์จริง 

เรียนรู้ผ่านการสังเคราะห์ 
เปรียบเทียบพฤติกรรม
และเหตุการณ์ต่าง ๆ  

๔. วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ 



การจัดการเรียนการสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา 



 การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
   ๒๕๕๑ หากเป็นไปได้ควรให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง 
   ปฏิญญากรุงเทพ ปี ค.ศ.๒๐๐๕ (ให้จัดเวลาเรียนพลศึกษาและกีฬา  
   อย่างน้อย ๑๒๐นาทีต่อสัปดาห์) 

 นโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  :   

   ควรให้เด็กและเยาวชนออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง 
   อย่างต่อเนื่องต่อภาคเรียน 



 จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาควบคู่กัน 
   ทุกสัปดาห์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาควบคู่กัน 
   ทุกภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
 จัดกิจกรรมกายบริหารในช่วงเช้าหลงัเคารพธงชาติ  
   หรือก่อนเลิกเรียนทุกวัน วันละ ๑๕ – ๒๐ นาที 



 จัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมพลศึกษา โดยการจัดกิจกรรม
การออกก าลังกายหรือกีฬาที่หลากหลาย  

 จัดการเรียนการสอนการออกก าลังกายบรูณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 



การรับจ้างท าการบ้าน 



มี Web page รับจา้งท าการบ้านเป็นจ านวนมาก 

มีการโพสต์ข้อความเพื่อรับจ้างท าการบ้าน 

มีการจ้างเพื่อนในโรงเรียนลอกงานเพื่อให้สามารถ
ส่งได้ตามก าหนด 



ใหค้รพูิจารณามอบหมายการบ้านให้นักเรียนอย่างเหมาะสม  ไม่ยากเกนิไป 
ไม่มากเกนิไป ควรมอบหมายให้นักเรียนท างานเปน็กลุ่มมากขึ้น เชน่ 
โครงงานต่าง ๆ เพื่อให้นักเรยีนได้มีโอกาสท างานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และความรูใ้นแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตจรงิมากกว่า 

 
ให้ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศติดตามการจัดการเรยีนการสอน และการให้

การบา้นของครูใหเ้หมาะสม และหากพบวา่นักเรียนมีการลอกหรือจ้างท า
การบา้นกนัจรงิ ใหพ้ิจารณาโทษตามระเบียบทีส่ถานศึกษาก าหนดอย่าง
จรงิจัง 

 



ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการสอนเสริมจัดให้มีการสอนเสริมแก่
นักเรียนนอกเวลาเรียน โดยไมค่ิดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาว่างตามความ
เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทีเ่รียนได้ช้ากว่าเพื่อน หรืออาจจัดใหม้ี 
“คลนิิกเพื่อนช่วยเพื่อนเรียน” หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะช่วยนักเรียนให้
บรรลผุลตามหลักสูตร 
 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าชับผู้บรหิารสถานศึกษา             
ให้ติดตามสอดส่องการให้การบ้านของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 



กระเป๋านกัเรยีนหนกั  



นักเรียนไทยประมาณ ๘๐% ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ใช้กระเป๋าหนักเกินรอ้ยละ ๒๐ ของน้ าหนักตัว 

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนต้นต้องสะพายกระเป๋านักเรียน
ที่มีน้ าหนักมากเกินไป ไม่สมดุลกับขนาดตัวของผู้เรียน   
อาจกลายเป็นอันตรายต่อระบบโครงสร้างร่างกายและ
กระดูกสันหลัง ส่งผลต่อสุขภาพผู้เรียนในระยะยาวนั้น 



 จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องใชส้มุดและ
หนังสือเป็นจ านวนมาก และเนน้ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการและใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ลดการจัดการเรียนการสอน 

    ทีเ่น้นการใช้สาระในหนังสือ  
 
 โรงเรียนจัดพืน้ที่ที่เด็กสามารถเก็บวสัดุอุปกรณ์  จัดให้มีชั้นเก็บหนังสอื 

หรือ locker ของนักเรียนเป็นรายบุคคลไว้ในชั้นเรียนและมีวิธีการดูแล
เป็นอยา่งดี 
 



 ลดน้ าหนักและจ านวนวัสดุอุปกรณ์ให้มากที่สุด  
 ใช้สมุดปกอ่อนแทนการใช้สมุดปกแข็ง ความหนาไม่มากเกินไป  

 จัดมุมหนังสือในชั้นเรียน จัดหาหนังสือส่วนกลาง หนังสืออ้างอิง 
พจนานุกรม และหนังสืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้เรียน                 
หรือเรื่องท่ีเรียนอยู่ ส าหรับใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมโดยไม่จ าเป็นต้องพก
หนังสือเหล่านั้นในกระเป๋า  


