แนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย
ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ เพิ่มการเรียนรู้ โดยปรับลด หรือบูรณาการ
การสั่งการบ้าน โดยให้การบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ รวมทั้งกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินตาม
เนื้อหาและธรรมชาติวิชา เช่น การวัดผลผ่านการทากิจกรรม การปฏิบัติงานของเด็ก หรือประเมินจากผลงาน เพื่อ
ทดแทนการทดสอบ มุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพื่อ
เพิ่มการเรียนรู้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทาแนวทางการลดการบ้าน ลดการสอบ และ
เพิ่มการเรียนรู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้
นิยามศัพท์
การบ้าน คือ ภาระงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนปกติ เพื่อฝึกฝน
ทักษะให้เกิดความชานาญ หรือความคล่องแคล่ว ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนบทเรียนต่อไป เช่น แบบฝึกหัด การทางานบ้าน การอ่าน
หนังสือ การทารายงาน โครงงาน เป็นต้น
การลดการบ้าน หมายถึง การลดปริมาณภาระงานของนักเรียน โดยมอบหมายภาระงานตาม
ความจาเป็น และความเหมาะสมทั้งในด้านการพัฒนาทักษะที่จาเป็น วัย และธรรมชาติของนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีเวลาในการเรียนรู้และค้นหาจุดมุ่งหมายของตนเองเพิ่มขึ้น
การสอบ คือ การใช้เครื่องมือหรือวิธีการอันมีระบบในการตรวจสอบคุณลักษณะ หรือพฤติกรรม
ของนักเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร หรือจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ว่าได้ก้าวหน้าหรือ
พั ฒ นาไปเพี ย งใด ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายการเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย น เช่ น การท าแบบทดสอบ
การซักถาม การสั มภาษณ์ การตรวจการบ้า น การสั งเกตพฤติ ก รรม การประเมิ น ตามสภาพจริง การใช้
แฟ้มสะสมงาน การตรวจร่องรอยหลักฐาน และการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นต้น
การลดการสอบ หมายถึง การลดการประเมินด้วยแบบทดสอบ เปลี่ยนเป็นการประเมินระหว่างเรียน
ด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สร้างความเครียดให้กับเด็ก พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม
การเพิ่ ม การเรี ย นรู้ หมายถึ ง การก าหนดแนวทางร่ ว มกั น ของครู ในการลดสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ เน้นให้นักเรียนปฏิบัติผ่านสถานการณ์จริง
หรือบทบาทสมมติ ที่นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่ครูร่วมกันวางแผน
เป็นอย่างดี เน้นการบูรณาการเนื้อหาหรือรายวิชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ เป็นการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย จนกลายเป็นสมรรถนะในตัวนักเรียน
หลักการลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
หลักการลดการบ้าน
๑. ลดการบ้ า น/ภาระงานที่ ค รู ม อบหมายให้ นั ก เรี ย นท านอกห้ อ งเรี ย นหรื อ ที่ บ้ า น โดยเน้ น
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้เสร็จในห้องเรียน
๒. มอบหมายการบ้านเฉพาะวิชาที่เป็นทักษะที่จาเป็น เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ โดยสามารถ
ให้การบ้านให้เหมาะสมได้เท่าที่จาเป็น โดยเน้นการบ้านที่ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
๓. บูรณาการการบ้านทั้งภายในรายวิชาเดียวกันและข้ามรายวิชา โดยให้เป็นชิ้นงาน/ภาระงานเดียว
ตามความเหมาะสมของธรรมชาติวิชา
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หลักการลดการสอบ
๑. ลดการใช้ ข้ อ สอบในการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นระหว่ า งเรี ย น โดยปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร
ให้เหมาะสมตามธรรมชาติวิชา
๒. ปรับเปลี่ยนเป็น การประเมิน ในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย เช่น สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ในห้ องเรี ย น การตอบคาถาม การสั มภาษณ์ การให้ ข้อมูล ย้อนกลั บ การตรวจสอบร่องรอยหลั กฐานหรือ
กิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นต้น
หลักการเพิ่มการเรียนรู้
๑. ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติผ่านสถานการณ์จริง หรือบทบาทสมมติ
๒. ส่งเสริมกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้
๓. ลดบทบาทการสอนของครูในห้องเรียน โดยเพิ่มเวลาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการถกแถลง
และอภิปรายกันมากขึ้น
แนวปฏิบัติการลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
๑. มอบหมายการบ้ า นให้ เ หมาะสมเท่ า ที่ จ าเป็ น ตามจุ ด เน้ น การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ก ารบ้ า น
มีความสาคัญและฝึกหรือทบทวนอย่างมีเป้าหมาย รวมทั้งกาหนดแนวทางการตรวจสอบผลการเรียนรู้จาก
พฤติกรรมหรือความสามารถที่นักเรียนแสดงออกว่ามีและหรือใช้ความรู้/ทักษะในการร่วมกิจกรรม ทางานหรือ
ลงมือปฏิบัติงาน เพื่อทดแทนการสอบด้วยแบบทดสอบอย่างเหมาะสม และตามความจาเป็น
๒. ตรวจสอบปริ ม าณการบ้ า นของนั ก เรี ย นรายห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารมอบหมายการบ้ า น
มีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ทาการบ้านของนักเรียนแต่ละวัย
๓. บู ร ณาการเนื้ อ หาการเรี ย นรู้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง ภายในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละระหว่ า ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจมากขึ้น
๔. วางแผนก าหนดช่ ว งเวลาให้ ก ารบ้ า นและการสอบ เป็ น รายสั ป ดาห์ หรื อ รายเดื อ น เพื่ อ
หลีกเลี่ยงความทับซ้อน ทั้งด้านปริมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการทาการบ้าน การสอบ ตลอดจนพิจารณา
ความเหมาะสมตามพัฒนาการของนักเรียนแต่ละช่วงวัย
๕. ออกแบบการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ให้ มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันระหว่างช่ว งเวลา
ที่นักเรียนเรียนรู้ที่โรงเรีย นและบ้ าน ตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่เป็นแนวคิดหรือหลักการ จาเป็นต้องใช้การทา
ความเข้าใจและการอธิบายเพิ่ ม ควรเป็นช่วงเวลาที่เด็กเรียนในห้ องเรียน จากนั้นมอบหมายให้เด็ก ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่องที่บ้าน การบ้านที่มอบหมายควรต่อเนื่องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว ซึ่งนักเรียนสามารถ
เรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตัวเอง และมีความจาเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
๖. ลดจ านวนครั้ งของการสอบระหว่างเรียน ประเมินเท่าที่จาเป็น โดยเน้นการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรีย น หากจาเป็นต้องมีการใช้ข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผู้เรียน ให้เน้น
ข้อสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง ที่ประกอบด้วยสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ กระบวนการ/ทักษะ
มีข้อคาถามที่ยั่วยุให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และคิดสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ นักเรียน
เขียนแสดงเหตุผล แนวคิด หรือหลักการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น
๗. จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสาหรับนักเรียนศึกษาค้นคว้า โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้
๘. ส่งเสริมให้นักเรียนคัดสรรผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการและสมรรถนะของนักเรียน ใส่ลงใน
แฟ้มสะสมผลงาน ตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ โดยอาจดาเนินการในรูปแบบ
สื่อดิจิทัล เช่น วีดทิ ัศน์ ภาพถ่าย เป็นต้น
๙. ให้ผู้บริหารสถานศึกษากากับ ติดตามการให้การบ้านของครูอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
๑๐. ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากากับ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
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กำรมอบหมำยภำระงำน
ในรำยวิชำปกติ

ลดการบ้าน
เรียนครบ จบในชั้นเรียน
มอบหมำยภำระงำน
เท่ำที่จำเป็นตำมจุดเน้น
กำรเรียนรู้ หรือ
บูรณำกำร

๒ ลด ๑ เพิ่ม
ร่วมกันวางแผน
กาหนดช่วงเวลา
ปริมาณการบ้าน
และการสอบ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้เชื่อมโยงกัน
จัดเตรียม
แหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ค้นคว้าที่หลากหลาย
ร่วมกับ
การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้

ลดการสอบ
ลดจำนวนครั้งของ
กำรสอบ เน้นกำรประเมิน
เพื่อปรับปรุง และพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน

เพิ่มการเรียนรู้
ปรับกระบวนกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นให้นักเรียน
ปฏิบัติผ่ำนสถำนกำรณ์จริง
หรือบทบำทสมมติ
ส่งเสริมกระบวนกำรคิด
กำรแสวงหำควำมรู้
เพิ่มเวลำให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง

กำรมอบหมำยภำระงำน
แบบบูรณำกำร

ลดกำรทดสอบ
ระหว่ำงเรียน
เปลี่ยนเป็นกำรประเมิน
ที่หลำกหลำย

ป.๑-๓ เน้น กำรอ่ำน
กำรเขียน กำรคิดคำนวณ
ภำระงำนทำจบในห้องเรียน

กำรบ้ำน
เชิงบูรณำกำร

บูรณำกำรเนื้อหำสำระ
ภำยในรำยวิชำเดียวกัน
บูรณำกำรข้ำมรำยวิชำ

ประเมินด้วยวิธีกำร
ที่เหมำะสม เช่น
ซักถำม สังเกต
ตรวจผลงำน
ประเมินภำคปฏิบัติ

นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกำรกำหนด
สิ่งที่เรียนรู้ตำมสมควร
(Co-designing)

ภำระงำน
ควรทำ
ในห้องเรียน
แต่ถ้ำทำ
นอกห้องเรียน
นักเรียน
สำมำรถ
ทำเองได้

คัดสรรเข้ำแฟ้ม
สะสมผลงำน
ตำม
จุดมุ่งหมำย
(กำรศึกษำต่อ
หรือ
กำรประกอบ
อำชีพ)

Problem-based Learning

ปรับเปลี่ยนเป็น
การจัดการเรียนรู้
แบบ Active
Learning

Project-based Learning
Open Approach

Inquiry
STEM / STEAM

รูปแบบอื่น ๆ

แผนภาพสรุปแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

