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ลักษณะโครงการ 
 

ชื่อโครงการ 
 โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักอ านวยการ โทร. 0-2288-5928 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพ่ือลดระยะเวลาภาควิชาการลง              

โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม โดยเพ่ิมเวลาและ
โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน                 

โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน                
เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันมีโรงเรียน                  
ในสังกัด สพฐ. ร่วมโครงการจ านวน 19,728 โรงเรียน และเพ่ือการด าเนินงานประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้มีโครงการสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ                  
การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือชี้แจง บอกกล่าว ให้ข้อมูล สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมความเข้าใจ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (ข้าราชการ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป) เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ 
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จนเกิดผลส าเร็จตามหลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้     
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือชี้แจง บอกกล่าว ให้ข้อมูล สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมความเข้าใจ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายฯ  
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จนเกิดผลส าเร็จ

ตามหลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ข้าราบการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสื่อมวลชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561  

ประเด็นเนื้อหา 
 แนวทางการด าเนินงานและผลงานความส าเร็จการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ Active Learning 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “เพ่ิมเวลารู้แบบ Active Learning  ได้เรียนอย่าง

มีความสุข ได้รู้จากการลงมือท า ได้ใช้ในชีวิตจริง”  
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง บอกกล่าว ให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมาย                     

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวแจก สกู๊ปข่าว สารคดี  Banner Infographic   
3. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต ์    
4. จัดท าสรุปรายงานการด าเนินงาน   
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งบประมาณ 

 งบประมาณของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จากแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2561 แผนงาน      
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน                  
การสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) งบด าเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย 115 ได้รับจัดสรร 1,794,000 บาท 
เบิกจ่ายจ านวน 1,426,673.45 บาท คงเหลือจ านวน 367,326.55 บาท 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI)   
เชิงคุณภาพ :  กลุ่มเป้าหมาย เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี สามารถด าเนินงานขับเคลื่อน

นโยบายไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลส าเร็จตามหลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
เชิงปริมาณ :  กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 รับรู้ และมีความเข้าใจต่อการด าเนินงานขับเคลื่อน

นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 

ขั้นตอนการด าเนินการ (Flowchart) 
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ผลการด าเนินงาน  
 

ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “เพิ่มเวลารู้แบบ Active Learning                

ได้เรียนอย่างมีความสุข ได้รู้จากการลงมือท า ได้ใช้ในชีวิตจริง”  
วันทีด่ าเนินกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561  
สถานทีจ่ัดกิจกรรม : โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

ผู้ร่วมกิจกรรม :  ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่มีความสามารถและมีผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการ 
คัดเลือกในระดับประเทศจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งท่ี 67            
ปีการศึกษา 2560 และการประกวดผลงานด้าน ICT เพ่ือการเรียนการสอน  
ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 19 โรงเรียน ๆ ละ 7 คน รวมทั้งสิ้น 133 คน   

 

ภาพ รายละเอียด 

การจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น  
 

  
 

การลงทะเบียนและรับผลงานภาพยนตร์สั้น 
รับลงทะเบียนพร้อมผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้
แนวคิด “เพ่ิมเวลารู้แบบ Active Learning  ได้เรียนอย่าง
มี ความสุ ข ได้ รู้ จากการลงมื อท า ได้ ใช้ ในชี วิตจริ ง”                
จากโรงเรียนที่มีความสามารถและมีผลงานภาพยนตร์สั้น 
ที่ ผ่ า น ก า ร คั ด เลื อ ก ใน ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ จ า ก ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 และการประกวดผลงานด้าน ICT เพ่ือการเรียน  
การสอนปีงบประมาณ 2559 รวมจ านวน 19 โรงเรียน 
 

 
 

การประชุมสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ 

จัดการประชุมเพ่ือสร้างความรับรู้  ความเข้าใจ เรื่อง 
ความส าคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการด าเนินงาน 
รวมถึงการตัดสินและการให้คะแนนผลงานภาพยนตร์สั้น 
ภายใต้แนวคิด“เพ่ิมเวลารู้แบบ Active Learning  ได้เรียน 
อย่างมีความสุข ได้รู้จากการลงมือท า ได้ใช้ในชีวิตจริง” 
  

 
 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น  
จัดนิทรรศการแสดงข้อมูลโครงการ และภาพผลงาน
ภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “เพ่ิมเวลารู้แบบ Active 

Learning  ได้เรียนอย่างมีความสุข ได้รู้จากการลงมือท า               
ได้ใช้ในชีวิตจริง” เพ่ือชี้แจง ให้ข้อมูล สร้างแรงจูงใจ ไปยัง
นักเรียนและครูที่ร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสื่อมวลชน   
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ภาพ รายละเอียด 

 
 

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน 

เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและ
ตัดสิน พร้อมทั้งให้แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศกับ        
ทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
 

ผู้ก ากับภาพยนตร์จากสมาคมผู้ก ากับภาพยนตร์ไทย 
นายนนทรี  นิมิบุตร (พ่ีอุ๋ย)   
นายพัฒนะ จิรวงศ์ (พ่ีตั้ม)   
นายบุญชัย  กัลยาศิริ (พ่ีบอล)  
นายกมลธร  เอกวัฒนกิจ (พ่ีเค)  
 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
นางสาวสิริกานต์  ไชยสิทธิ์ (พ่ีทราย) 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินและการให้คะแนน 
การประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “เพ่ิมเวลารู้
แบบ Active Learning  ได้เรียนอย่างมีความสุข ได้รู้จาก
การลงมือท า ได้ใช้ในชีวิตจริง” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนงบประมาณส าหรับผลิต
ภาพยนตร์สั้นให้ทั้ง 19 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท 
ส าหรับการคัดเลือก การตัดสินและการให้คะแนน             
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  
1) ประเด็น เนื้อหา บท  30 คะแนน 
2) ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน 
3) คุณภาพการผลิต 30 คะแนน 
4) การน าเสนอผลงาน 10 คะแนน 
 
โดยโรงเรียนสามารถน าเสนอผลงาน (Present)ในรูปแบบ
อิสระ ความยาวไม่เกิน 5 นาที และภาพยนตร์สั้นมีเนื้อหา
รวมไตเติ้ลและเครดิตท้าย ความยาวไม่ เกิน 7 นาที          
การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้ 
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ภาพ รายละเอียด 

   
 

  
 

  
 

  
 

   
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนบ้านนาป่าแปก จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์  
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์  
โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่  
โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) จังหวัดอุดรธานี  
โรงเรียนดรุณพัฒนาจังหวัดล าพูน 
https://www.facebook.com/1974595736118358/
videos/2173674216241706/ 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนบ้านแปรง จังหวัดนครราชสีมา  
โรงเรียนหนองฆ้อ จังหวัดระยอง  
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จังหวัดชุมพร   
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร  
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชุบรี  
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร  
โรงเรียนค าแคนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 
https://www.facebook.com/1974595736118358/
videos/300759074073741/ 
 
 
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน  
โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก  
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   
https://www.facebook.com/1974595736118358/
videos/1894137454229141/ 
 
 

https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/2173674216241706/
https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/2173674216241706/
https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/300759074073741/
https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/300759074073741/
https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/1894137454229141/
https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/1894137454229141/
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ภาพ รายละเอียด 

การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดประกวดภาพยนตร์สั้น  

 
 

 
 
 
 
 

รางวัล  Best of The Best  
(โล่รางวัล เงินสด 30,000 บาท และเกียรติบัตร) 
 

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
จังหวัดสกลนคร ผลงานเรื่อง The Interview 
https://www.youtube.com/watch?v=L7lt-4K6Aoo 
เรื่องย่อ...เมื่อนักเรียนหญิงคนหนึ่ง ต้องไปสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพ่ือสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย ท าให้เธอเครียดและกังวลมาก 
แต่การสัมภาษณ์นี้ได้ท าให้เธอหวนนึกถึงอดีตที่เคยเรียน
ด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ Active Learning 
กับเพ่ือนๆ 
ข้อเสนอแนะ ...มีความสามารถในการเขียนบท และ               
มี เทคนิคในการเล่าเรื่องที่ ดี  ในฉากต่าง ๆ สามารถ
ออกแบบงาน คิดงานออกมาได้ดี  เสียงประกอบดี                 
สิ่ งที่ ควรพัฒนา คือ การเลือกใช้ เลนส์  โดยเฉพาะ                
การละลายข้างหลังให้เป็นวุ้นจนท ารายละเอียดหาย
ออกไป หนังต้องเล่าให้ได้ทั้งภาพข้างหน้าและข้างหลัง  

 
 

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
(โล่รางวัล เงินสด 20,000 บาท และเกียรติบัตร) 
รางวัลขวัญใจมหาชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
(เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
 

โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลงานเรื่อง แสงในมุมมืด 
https://www.youtube.com/watch?v=q1OmV8 ZU
XvE 
เรื่องย่อ...ครูสุชาติ วิธีการสอนที่แสนจะน่าเบื่อ เด็กชาย
เกษมเด็กไม่สนใจเรียน สนใจแต่เรื่องรถจักรยานยนต์ 
ต่อมาระหว่างที่ครูสุชาติเดินทางกลับรถจักรยานยนต์เกิด
ดับกลางทาง เกษม อาสาซ่อมให้ ท าให้ครูสุชาติเห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน  
ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถด้านถ่ายภาพ  การเขียน
บทดี นักแสดงดี สิ่งที่ควรพัฒนา คือ การเปิดเรื่องหรือ
น าเสนอจุดวิกฤต ปัญหาของเรื่องยังไม่ชัดและช้าเกินไป  
 

https://www.youtube.com/watch?v=L7lt-4K6Aoo
https://www.youtube.com/watch?v=q1OmV8ZUXvE
https://www.youtube.com/watch?v=q1OmV8ZUXvE
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รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
(โล่รางวัล เงินสด 20,000 บาท และเกียรติบัตร) 
รางวัลบทยอดเยี่ยม  
(เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
รางวัลขวัญใจมหาชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
(เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
  

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร  
ผลงานเรื่อง แทนคุณด้วยคราม 
https://www.youtube.com/watch?v=sHSPMplVrd
k 
เรื่องย่อ...เพียว เด็กมัธยมศึกษาตอนต้น พ่อแม่แยกทาง
กันตั้งแตาเขายังเด็ก แต่เป็นเด็กเรียนดี โรงเรียนคัดเลือก
ให้แม่ของเพียว ได้รับเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และต้องแต่ง
กายด้วยชุดผ้าครามซึ่งมรีาคาแพงส าหรับเพียวและแม่    
ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถในการคิดหามุมภาพที่สื่อ
ความหมายให้คนดูคล้อยตาม การเดินเรื่องการเล่าเรื่อง            
มีความกระชับ เข้าใจง่าย เลือกสถานที่ ถ่ ายท าได้ดี                  
สิ่งที่ควรพัฒนา คือ เรื่องของการตัดต่อบางซีนที่ท าให้
อารมณ์คนดูสะดุด  

 

 
 

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
(โล่รางวัล เงินสด 20,000 บาท และเกียรติบัตร) 
รางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม    
(เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
 

โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก  
ผลงานเรื่อง Recipe (สูตรรู้ เมนูไข่) 
https://www.youtube.com/watch?v=VQoNnnpx9
6g 
เรื่องย่อ...เรื่องราวความอบอุ่นหัวใจของไข่ เด็กนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ที่ใช้ชีวิตอยู่เพียงล าพัง แต่เขาไม่เคยย่อท้อ
ต่อชะตาชีวิต ไข่สนใจการท าอาหาร และได้รับการฝึกฝน
จากครูพอใจ จนเขาสามารถสร้างรายได้จากการท าอาหาร
ที่เขาชอบ 
ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถการเลือกใช้โทนสีของหนัง 
ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านมุมกล้องได้ดี องค์ประกอบภาพดี 
การใส่เสียงดี มีแนวคิดที่ดีในการใช้เรื่องจริงเล่า 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sHSPMplVrdk
https://www.youtube.com/watch?v=sHSPMplVrdk
https://www.youtube.com/watch?v=VQoNnnpx96g
https://www.youtube.com/watch?v=VQoNnnpx96g
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รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม   
(เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลงานเรื่อง ร้อย...รัก 
https://www.youtube.com/watch?v=bCxgSmsVX
Mw 
เรื่องย่อ...เรื่องราวของ ธรรมสรณ์ ชูจิตย์(โฟน) ชอบเล่น
ฟุตบอล เขาจึงเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้การ
ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล แล้วเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น เมื่อ
รองเท้าเตะฟุตบอลของเขาหาย จะขอเงินแม่ซื้อ แม่ก็มี
ภาระที่ ต้องใช้ เงิน  โฟนเห็นน้องสาวได้รับ เงินค่าส่ ง
พวงมาลัย เขาจึงได้มาฝึกการร้อยมาลัยเมื่อเก็บเงินได้ครบ
เขากลับไม่น าเงินไปซื้อรองเท้าเพราะอะไร   
ข้อ เสนอแนะ ...มีความสามารถด้านการตัดต่อที่ ดี                  
ท ากราฟิก CG ได้ดี สามารถใช้ Sound หรือเสียงช่วย
สื่อสารอารมณ์ ได้ดี  สิ่ งที่ควรพัฒนาคือ ปัญหาเลนส์
สกปรกควรดูแลตรวจเช็ก เรื่องมุมกล้อง บทพูดที่พูดตรง
กับภาพท่ีแสดง  สามารถเล่าด้วยภาพได้ 

 

 
 

 
 

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม    
(เงนิสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
 

โรงเรียนบ้านนาป่าแปก จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผลงานเรื่อง เส้นสายลายรัก 
https://www.youtube.com/watch?v=SHhpBTXGL
2M 
เรื่องย่อ...เป็นเรื่องราวของ มะขิ่น เด็กไร้สัญชาติอาศัยอยู่
กับพ่อที่ป่วย วันหนึ่งครูได้น างานประกวดวาดภาพชิงเงิน
รางวัลงานหนึ่งมาให้นักเรียนได้ประกวด มะขิ่นจึงตัดสินใจ
เข้าร่วมงานประกวดในครั้งนี้เพ่ือหวังที่จะได้เงินรางวัล
แล้วเอาไปซื้อยารักษาพ่อ มะขิ่น ได้น าความรู้ที่ได้ร่ าเรียน
มาจากครูถ่ายทอดเป็นรูปวาดในครั้งนี้ แต่ในการประกวด
มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย   
ข้อเสนแนะ..การถ่ายภาพท าได้ดีสามารถถ่ายทอดท าให้            
ผู้ดูคล้อยตามเนื้อหาของหนัง สามารถควบคุมเสียง 
ควบคุมแสงได้ดี สิ่งที่ควรพัฒนาคือ บทหรือผู้ก ากับควร
เขียนหรือสร้างให้นักแสดงสื่ออารมณ์ในเหตุการณ์ส าคัญ
ของเรื่องให้ชัดเจนกว่านี้ เช่น อารมณ์ดีใจ   
 

https://www.youtube.com/watch?v=bCxgSmsVXMw
https://www.youtube.com/watch?v=bCxgSmsVXMw
https://www.youtube.com/watch?v=SHhpBTXGL2M
https://www.youtube.com/watch?v=SHhpBTXGL2M
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รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม    
(เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
 

โรงเรียนหนองฆ้อ จังหวัดระยอง  
ผลงานเรื่อง KING 
https://www.youtube.com/watch?v=vqHT2 TSbY
DI 
เรื่องย่อ... วันหนึ่งแม่คิงส์ก็รู้ความจริง ว่าอาหารที่กินอยู่
ทุกวันเป็นฝีมือ คิงส์ ผู้เป็นลูกชาย ที่เธอคอยห้ามอยู่ทุก
วี่วันว่าไม่ให้ท าอาหาร ไม่ให้ท าท่าทางตุ้งติ้ง แต่กลายเป็น
ว่าโรงเรียนกลับส่งเสริมให้ลูกชายของเธอท าอาหาร เธอ
โกรธมากและทุบตีคิงส์จนคิงส์ร้องไห้ลั่นบ้านปะปนไปกับ
เสียงด่าทอของแม่ดังไปทั่วบริเวณ และไม่นานเสียงก็เงียบ
ไป..เกิดอะไรขึ้นกับคิงส์..คิงส์ ไปเรียนรู้เรื่องการท าหาร
หารมาจากไหน..และอะไรคือความสุขของคิงส์  
 

ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถเรื่องการคิดมุมกล้อง เลือก
นักแสดงได้ดี คิงส์ แสดงได้ดีเยี่ยม สิ่งที่ควรพัฒนาคือ มี
ปัญหาเรื่องของการก ากับนักแสดงที่ ไม่กลมกลืนกัน
ระหว่างแม่กับลูก รวมถึงการใส่เสียงที่ไม่เสมอกัน  

 

 
 
 

 

รางวัลก ากับยอดเยี่ยม 
(เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
รางวัลขวัญใจมหาชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
(เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
ผลงานเรื่อง ชานชาลา 
https://www.youtube.com/watch?v=iCVeij_Ogy4 
เรื่องย่อ...“รู้หรือยังว่าอยากเรียนต่ออะไร ?” ค าถามที่
เด็กมัธยมปลายทุกคนเคยได้ยินผ่านหู“ชานชาลา” คือ
เรื่องเล่าของเด็กนักเรียน ม.6 กลุ่มหนึ่งที่แตกต่างกันจาก
จุดเริ่มต้นของค าถามจะน าสู่ค าตอบที่แตกต่าง 
 

ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถในการท ากราฟิก ควบคุม
ภาพเชื่อมต่อกับกราฟิกได้ดี มีแนวคิดในการเล่าเรื่องที่ดี 
โดยเฉพาะการก ากับท าได้ดีเยี่ยม สิ่งที่ควรพัฒนา คือ การ
เขียนบทสรุปของเนื้อเรื่องไม่สามารถท าให้คนดูเข้าใจหรือ
จินตนาการต่อได้ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vqHT2TSbYDI
https://www.youtube.com/watch?v=vqHT2TSbYDI
https://www.youtube.com/watch?v=iCVeij_Ogy4


10 

ภาพ รายละเอียด 
 

 
 

 

รางวัลก ากับศิลป์ยอดเยี่ยม    
(เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร) 
 

โรงเรียนดรุณพัฒนา จังหวัดล าพูน 
ผลงานเรื่อง The Blind Shades 
https://www.youtube.com/watch?v=KrGOWXslbz
c 
เรื่องย่อ...โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สอนนักเรียนแบบ Passive 
Learning หรือสอนแบบรอรับ ผลปรากฏว่านักเรียนเบื่อ
หน่าย ทุกคนไม่มีความสุข ผลการเรียนของนักเรียนตกต่ า 
จนมีครูน าการสอนแบบ Active Learning หรือเรียนแบบ
ใฝ่รู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Teach Less 
Learn More ปรากฏว่าวิธีนี้ปลุกศักยภาพของนักเรียนแต่
ละคนออกมาอย่างมหัศจรรย์ 
 

ข้ อ เสน อแน ะ ...มี ค ว าม สามารถ ใน การ เขี ย น บ ท                     
มีความคิดสร้างสรรค์ การเปรียบเทียบ เปรียบเปรยได้ดี    
มีการใช้เทคนิคภาพที่ดี โดยเฉพาะด้านการก ากับศิลป์ สิ่ง
ที่ควรพัฒนาคือ ยังขาดการผนวกเรื่องหรือเชื่อมโยงเรื่อง
ระหว่างต้นเรื่องกับท้ายเรื่อง 

การมอบเกียรติบัตรผู้มีความสามารถและได้รับเลือกให้ส่งผลงานเข้าประกวด 

 

 
 

 

โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลงานเรื่อง Massage 
https://www.youtube.com/watch?v=5QtueNv8 IC
8 
เรื่องย่อ...เด็กหญิงน้อยหน่าได้เลือกกิจกรรม เพ่ิมเวลารู้ 
Active Learning กิจกรรมภาษาต่างประเทศและได้ฝึก
ปฏิบัติพร้อมกับเพ่ือนๆ น้อยหน่าอาศัยอยู่กับป้า ซึ่งไม่
ค่อยจะเข้าใจในกิจกรรมของน้อยหน่าที่ก าลังเรียนอยู่
เท่าไรนัก จึงคอยบอกน้อยหน่าอยู่ เสมอว่าให้ เปลี่ยน
กิจกรรมอ่ืน แต่น้อยหน่ามีความตั้งใจ ขยันและ รักที่จะ
เรียนในกิจกรรมนี้มาก  
 

ข้อเสนแนะ..มีความเป็นธรรมชาติ การน าเสนอภาพมี
ความต่อเนื่อง การให้สีของภาพดี สอดแทรกมุกตลกท าให้
มีความน่ารัก นักแสดงดี สิ่งที่ควรพัฒนาคือ เสียงที่ใช้
ประกอบหนังยังไม่มีความต่อเนื่องในแต่ละซีน 

https://www.youtube.com/watch?v=KrGOWXslbzc
https://www.youtube.com/watch?v=KrGOWXslbzc
https://www.youtube.com/watch?v=5QtueNv8IC8
https://www.youtube.com/watch?v=5QtueNv8IC8
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โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)  
จังหวัดอุดรธานี ผลงานเรื่อง The Truth 
https://www.youtube.com/watch?v=kamJPRXQb
cU 
เรื่องย่อ..เหมยเด็กหญิงผู้มีความเพียรพยายามในสิ่งที่ท า
อย่างตั้งใจ เหมยเป็นเด็กนักเรียนเก่ง อยู่มาวันหนึ่งเหมย
ถูกคุณครูเรียกพบพร้อมกลุ่มเพ่ือนเพ่ือเตรียมให้สัมภาษณ์
กับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของครูว่านักเรียนได้
ประโยชน์อย่างไรต่อกิจกรรมการที่ครูสอน แต่แล้วเมื่อ
ความจริงกับพบว่าครูให้เหมยตอบค าถามเป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ของโรงเรียนและครูเองเป็นที่ตั้ง เพ่ือค าชม
และค ายินดีกลับมาสู่โรงเรียน เธอและเพ่ือนต้องต่อสู่กับ
ความจริงที่พบ อย่างไร 
 

ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถเลือกใช้ภาพเป็นตัวสื่อ
ความหมายของเนื้อหาได้ดี เช่น การใช้ลูกกรงเหล็ก การ
ให้เสียงมีความต่อเนื่อง เก็บรายละเอียดฉากแต่ละฉากได้
ดี  สิ่ งที่ ควรพัฒนาคือมี เสียงรบกวนเยอะ  เนื้ อหาที่
น าเสนอไม่สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning 
 

 

 
 

 

โรงเรียนบ้านแปรง จังหวัดนครราชสีมา 
ผลงานเรื่อง เด็กนอกต ารา 
https://www.youtube.com/watch?v=6 UNQUnCR
osA 
เรื่องย่อ...เด็กนอกต าราเป็นเรื่องราวของเด็กชายสมคิด             
ที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้              
ในโรงเรียน โดย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 4 H ซึ่งนักเรียน
จะต้องเข้าไปเรียนรู้  และจะต้องเรียนตามความสนใจ
ตนเอง  สมคิดจะเลือกเรียนอะไร และจะน าความรู้ไปสู่
ชุมชนได้อย่างไร โปรดติดตาม 
 

ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ การ
เลือกแสงสี โดยเฉพาะการเลือกนักแสดงได้ดี มีวิธีการคิด
เนื้อเรื่องที่ดี  โดยรวมแล้วซีนหรือฉากในร้านคุณยาย
สามารถอธิบายความเป็น Active Learning ได้ดี สิ่งที่
ควรพัฒนาคือ  มีปัญหาเรื่องการใช้ เสีย งธรรมชาติ                 
ที่ดังรบกวนมากไป  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kamJPRXQbcU
https://www.youtube.com/watch?v=kamJPRXQbcU
https://www.youtube.com/watch?v=6UNQUnCRosA
https://www.youtube.com/watch?v=6UNQUnCRosA
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โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จังหวัดชุมพร  
ผลงานเรื่อง SISTERS (เพราะเราพี่น้องกัน) 
https://www.youtube.com/watch?v=t-
PPuuvodcc 
เรื่องย่อ...รักดาวและรักเดือนสองคนพ่ีน้องที่อาศัยอยู่กับ
แม่ที่ขาพิการจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่ง               
ท าให้พ่อต้องเสียชีวิตด้วย รักดาวเป็นเด็กปกติส่วนรัก
เดือนมีภาวะออทิสติกแต่ก็มีความสามารถพิเศษบางอย่าง 
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ขัดสนเพราะแม่ท างานเพียงคน
เดียว..รักดาวพยายามหาทางช่วยเหลือแม่โดยใช้องค์
ความรู้ที่ได้มาจากโรงเรียน ทั้งสองคนจะช่วยเหลือแม่ได้
อย่างไรติดตามชมได้ใน SISTERS เพราะเราพ่ีน้องกัน 
 
ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถในการคิดบทโดยการน า
ความแตกต่างของคนสองคนมาท าให้ประสบความส าเร็จ 
นักแสดงดี สิ่งทีค่วรพัฒนาคือ หามุมกล้องให้สื่อสารกับคน
ดู  การด าเนินเรื่องควรมีจุดเปลี่ยนดึงคนดู เรื่องการ
อัดเสียงที่ไม่เป็นระบบ Stereo   
 

 

 
 

 
 

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร   
ผลงานเรื่อง E-Support 
 
เรื่องย่อ... ต้น เด็กชายที่ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ เขา
มักจะน ามือถือเครื่องจิ๋วของเขา เปิดเกมส์ที่เขาชอบ และ
เล่นในคาบเรียน จนโดนคุณครูโจเซฟยึดโทรศัพท์มือถือ 
และน าไปให้ครูพี่เลี้ยงและพูดคุยเรื่องต้นไม่ตั้งใจเรียนและ
เล่นมือถือในคาบเรียน ครูเมย์ครูพ่ีเลี้ยงต้องเข้ามาจัดการ
กับปัญหาเหล่านี้ ซึ่งครูเมย์เองก็พบว่าเด็ก ๆ ในโรงเรียน
ชอบเล่นเกมส์ในคาบเรียน ครูเมย์ จะจัดการกับเด็กแสบ
เหล่านี้ ได้หรือไม่ ติดตามชมได้ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง              
“E-Support” 
 

ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถในการเขียนบท มีการสร้าง
ปมปัญหา มีที่มาที่ไปของเรื่อง บทสรุปของเรื่องเข้าใจง่าย 
สิ่งที่ควรพัฒนาคือ การสื่อสารด้วยภาพในบางซีนยังไม่
สื่อสารกับคนดี หนังมีความราบเรียบเกินไป  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t-PPuuvodcc
https://www.youtube.com/watch?v=t-PPuuvodcc
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โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชุบรี  
ผลงานเรื่อง MY CLASS ห้องเรียนยุคใหม่ 
https://www.youtube.com/watch?v=hTJVV8 -

pWs4 
 

เรื่องย่อ...เจมส์และเพ่ือน กลุ่มเด็กที่ไม่ค่อยมีความสุขกับ
การเรียนแบบปกติ จนในวันหนึ่งคุณครูของพวกเขาได้มา
บอกเกี่ยวกับ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ซึ่งเจมส์ได้
เสนอเกี่ยวกับการท าภาพยนตร์สั้นที่เขาชอบ และเมื่อ                
ได้ท ากิจกรรมที่ชอบ พวกเขาก็ได้ค าตอบที่ตั้ งค าถามกับ
ตัวเองอยู่เสมอว่า มาเรียนไปเพ่ืออะไร ค าตอบที่เขาได้            
ก็คือ การได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบ การได้ลงมือท าใน    
สิ่งที่รักร่วมกับเพ่ือนๆ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็น
ประสบการณ์ท่ีท าให้จดจ าไม่ลืม 
 

ข้อเสนอแนะ ...มีความสามารถในการท ากราฟิกได้ดี              
มีมุมภาพที่ดี มีความต่อเนื่องของซีนบางซีนที่ดี สิ่งที่ควร
พัฒนาคือ การเขียนบทที่วางปัญหาของเรื่องไว้เยอะเกิด
ไปแต่ในเนื้อเรื่องไม่น าเสนอให้เห็นว่าตัวละครมีความ
พยายามในการผ่านอุปสรรค 
  

 

 
 

 
 

โรงเรียนค าแคนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 
ผลงานเรื่อง 5 โจ๋ 
https://www.youtube.com/watch?v=CQYi5 V6 M4
Bo 
 

เรื่องย่อ...หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับสุ่มเลือกประกวดโครงการ 
บ้านหน้าอยู่หมู่บ้านสะอาด ซึ่งชาวบ้านไม่สนใจและไม่
ช่วยท าความสะอาดและยังไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด       
มีเพียงผู้ใหญ่บ้านที่ดูแล แต่เด็กชายและเพ่ือนของเขา 4 
คน ได้เห็นปัญหาและเข้ามาช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในเรื่องนี้  
เขาจึงน าความรู้ที่มีที่เคยเรียนรู้อยู่โรงเรียนมาท าไม้กวาด 
เพ่ือมาช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้พัฒนาชุมชนให้สะอาด 
 
ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถในการเล่าหนังแนวตลกได้
ดี มีลูกเล่นให้คนดูมีความสุขกับการดูหนัง แม้เนื้อเรื่องจะ
น้อย สิ่งที่ควรพัฒนาคือ ขั้น Production เรื่องของแสง 
มุมกล้อง เนื้อเรื่องไม่มีจุดที่สามารถดึงความสนใจคนดู  

https://www.youtube.com/watch?v=hTJVV8-pWs4
https://www.youtube.com/watch?v=hTJVV8-pWs4
https://www.youtube.com/watch?v=CQYi5V6M4Bo
https://www.youtube.com/watch?v=CQYi5V6M4Bo
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โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
ผลงานเรื่อง Beautiful difference 
https://www.youtube.com/watch?v=gO3G7FUHL
LA 
เรื่องย่อ...เกศเรียนสายวิทย์ ที่เน้นวิชาการ เฟินเรียนสาย
ศิลป์ขอบท าหนังสั้น เกศต้องโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
มองว่าเสียเวลาเรียน เวลาติว เวลาอ่านหนังสือ แต่เกศ           
ก็ได้แรงบันดาลใจในการที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์จาก
การที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเฟินเรื่องการท าหนังสั้นที่
เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และยังน ามาใช้ในการ
เรียนและการใช้ชีวิตได้ดี เกศจึงลงมือท าโครงานจากเรื่อง
ใกล้ตัวที่ เกี่ยวข้องกับสีย้อมผ้าฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติ              
วันน าเสนอโครงงานก็มีทีมหนังสั้นของเฟินมาบันทึก
รายการให้ด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถในการสร้างพล็อตเรื่องได้
น่าสนใจ วางคอนเซปต์เรื่องดี สิ่งที่ควรพัฒนา คือ การใช้
เทคนิคซ่อนเนื้ อเรื่องให้สงสัย แต่ เมื่ อมีการเฉลยไม่
สามารถท าให้คนดูเข้าใจได้  ตัวละครเยอะจ าตัวยาก 
 
 

 

 
 

 
 

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา  
ผลงานเรื่อง Behind the scene #2 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGFaL5 I6 ye
4 
 

เรื่องย่อ...เรื่องราวของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ถ่ายท าหนังสั้น
น าเสนอเรื่องราวของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ตามหาคนที่มี
คุณสมบัติครบตรงตามที่ต้องการมาถ่ายท ามิวสิควิดีโอ
เกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  Active learning เป็นหนัง
ซ้อนหนังและซ้อนหนังอีกที น าเสนอวิธีการและเบื้องหลัง
ของการท าภาพยนตร์ 
 

ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถในการออกแบบหนังสิ่งที่
ควรพัฒนา คือ เรื่องเสียงประกอบไม่สามารถสื่อสารได้ 
จังหวะในการตัดต่อท าให้คนดูไม่สามารถจัดประเด็นหนัง
ได้ การใช้กล้องหลายตัวต้องเช็คเรื่องแสงให้เท่ากัน 

https://www.youtube.com/watch?v=gO3G7FUHLLA
https://www.youtube.com/watch?v=gO3G7FUHLLA
https://www.youtube.com/watch?v=ZGFaL5I6ye4
https://www.youtube.com/watch?v=ZGFaL5I6ye4
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โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน  
ผลงานเรื่อง คนป่ามลาบรี 
https://www.youtube.com/watch?v=SlLqfNkQtlk 
เรื่องย่อ...โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน 
ได้ไปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ในเชิงรุก และ
เมื่อบัวกับภาได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์  ได้เกิดความสนใจ
มาเรียน  บั วกับภาก็ ได้ เรียนรู้ เกี่ ยวกับ เกษตรแบบ
ผสมผสาน สู่  ยุค 4.0 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จนถึงวันปิดภาคเรียนบัวและภาได้น าความรู้ 
การปลูกผักบุ้งในตะกร้า การเลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร มาท าที่
บ้านที่ชุมชน พ่อและคนในชุมชนสนใจท าตาม จึงท าให้คน
ในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ...มีความสามารถในการหยิบยกสิ่งที่ดี ๆ             
มาเล่าเรื่อง สิ่งที่น าเสนอเป็นลักษณะของภาพยนตร์              
เชิงสารคดี เป็นลักษณะของการเล่าเรื่อง ไม่มีเหตุ รวมถึง
การส่งผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งที่ควรพัฒนา คือ มุมกล้องใช้
มุมกว้างไม่มีการเปลี่ยนมากนัก 

การเสวนาสรุปผลและการประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น 

 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/1974595736118358/
videos/289608751765846/ 
..งานกองถ่ายท าภาพยนตร์แบ่งงานหลัก ๆ ออกเป็น                
ผู้ ก า กั บ ภ า พ ย น ต ร์  (Film Director)   ฝ่ า ย ผ ลิ ต 
(Production) ฝ่ายจัดการ (Management) ซึ่งจากการ
รับฟังการ Present ของทั้ง 19 โรงเรียน ยังไม่พบว่ามี
โรงเรียนใดกล่าวถึงการท าหน้าที่  การบริหารจัดการงาน
กองถ่ายท าภาพยนตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
สร้าง  (Producer) ท าหน้าที่จัดการภาพยนตร์ได้ได้รับ
ความสดวก รวมทั้งรับผิดชอบในด้านการเงินและการ
บัญชี เพ่ือให้ภาพยนตร์ส าเร็จไปได้ด้วยดี ในปัจจุบัน                
ผู้ควบคุมงานสร้างจะต้องเข้าใจบทภาพยนตร์เพราะจะได้
ประมาณการใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ควรมี
ประสบการณ์ทางด้านการท างานกองถ่ายท าภาพยนตร์จน
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านได้ โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง
งบประมาณ ส าหรับการประกวดครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน
งบประมาณในการผลิต...  

https://www.youtube.com/watch?v=SlLqfNkQtlk
https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/289608751765846/
https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/289608751765846/
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ภาพ รายละเอียด 
 

 

ส าหรับทุกโรงเรียน จึงเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้
เรื่อง การบริหารจัดการงานกองถ่ายท าภาพยนตร์  
สุดท้ายจะขอกล่าวถึงการรับชมภาพยนตร์ทั้ง 19 เรื่อง 
พบว่าส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนภาพในจุดที่ควรปล่อยให้
หนังท างาน หรือมีช่วงเวลาที่ตัวละครต้องส านึก คิดได้  
ตกผลึกความคิดเพ่ือกลับมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์              
บทท าให้ตัวละครประสบความส าเร็จผ่านอุปสรรคง่าย
เกินไป ควรขยี้ความรู้สึกคนดู ให้เวลากับการเปลี่ยนแปลง 
เพราะจุดนี้เป็นจุดส าคัญ เพื่อให้คนดูได้เรียนรู้ตัวละคร อีก
อย่างคือบางเรื่องใช้เวลาไปกับการปูเรื่องนานเกินไป.. 
 

พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการประกวดภาพยนตร์สั้น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1974595736118358/
videos/1961457857488700/ 
วันที่ 16 กันยายน 2561  
นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้น 
ภายใต้แนวคิดเพ่ิมเวลารู้แบบ Active Learning และ
เรียนอย่างมีความสุขจากการลงมือท าในชีวิตจริง 
 

ส าหรับการประกวดในปีนี้ สพฐ. ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มี
ความสามารถและมีผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการ
คัดเลือกในระดับประเทศจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้ งที่  67 ปี การศึ กษา 2560 และการ
ประกวดผลงานด้ าน  ICT เพ่ื อการ เรี ย นการสอน
ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 19 โรงเรียน ทีมละ 7 คน 
ประกอบด้วยนักเรียน 5 คน ครูที่ปรึกษา 2 คน ผลิตผล
งานภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 7 นาที ส่งเข้าประกวด 
ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรัชดา
ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้
ก ากับภาพยนตร์ไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน 
พร้อมทั้งให้แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับทุกโรงเรียน  
 

https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/1961457857488700/
https://www.facebook.com/1974595736118358/videos/1961457857488700/
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นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร กล่าวว่า การประกวดภาพยนตร์
สั้นครั้งนี้ นอกจากวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีภาพยนตร์สั้นที่มี
ความสร้างสรรค์สามารถใช้เป็นสื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับ
นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว ยังเป็นการรวมคุณครูและนักเรียนที่มีความสามารถ
ให้มาแสดงทักษะอย่างสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันจนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ความ
เป็นเลิศในระดับนานาชาติได้ 
 

"การประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่ง
ของการสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพ มีความสุขกับการ
เรียนรู้ ซึ่งจะท าให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ศักยภาพ ดังนั้นทุกคนต้องมาร่วมมือร่วมใจกั นเป็น
พันธมิตรที่ดีในการสร้างเด็กกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพ เพ่ือ
พร้อมพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป"   
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2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง บอกกล่าว ให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมาย                     
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวแจก สกู๊ปข่าว สารคดี  Banner Infographic เป็นต้น 

  วันทีด่ าเนินงาน :  ระหว่างวันที่ 13 – 21 กันยายน 2561  
สถานที ่:   1. โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวดนราธิวาส (สพป.นราธิวาส เขต 1) 
     2. โรงเรียนบ้านสะโล อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (สพป.นราธิวาส เขต 3) 
     3. โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (สพป.เพชรบุรี เขต 1) 
     4. โรงเรียนวัดหัวกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร (สพป.ชุมพร เขต 1) 
ประเด็น :  น าเสนอ Best Practice และวิธีการการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้                

   Active Learning เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินงาน รวม 4 โรงเรียน   
 

ภาพ ประเด็น  
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวแจก สกู๊ปข่าว สารคดี  Banner Infographic 

 
 

 

โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ อ าเภอรือเสาะ 
สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 ปัจจุบันมีนายมงคล ชมติวัง  
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีนักเรียนจ านวน 219 คน 
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป
อย่ างมาก  นั ก เรียนมี ความสุ ขกับ การมาโรงเรียน 
ผู้ปกครองก็ตื่นเต้นที่นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า
เกิดจากการที่คุณครูได้มีการเปลี่ยนการจัดการเรียนการ
สอนเป็นลักษณะที่มีกิจกรรมเข้ามาให้นักเรียนได้ปฎิบัติ
จริงสิ่งที่ส าคัญคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้มองเห็น
ความส าคัญของการท าให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการน า 
PLC (Professional Learning Community) มาท า ให้
เกิดความขับเคลื่อนไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง   

 

 

โรงเรียนบ้านสะโล  
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนบ้านสะโล อ าเภอระแงะ สังกัดนราธิวาส 
เข ต  3  ปั จ จุ บั น มี  น าย ซู ฮั ย มี  ป าแน แ จกะ  เป็ น
ผู้อ านวยการโรงเรียน มีนักเรียนจ านวน 188 คน สิ่งที่พบ
คือนักเรียนสามารถสื่อสาร ตอบค าถามคุณครูได้อย่าง
ถูกต้อง เสียงดังชัดเจนมาก  ท าหน้าที่ที่ครูมอบหมายให้
อย่างมีสมาธิ และใจจดใจจ่อในการเรียน สังเกตได้ว่าไม่มี
ใครไม่ร่วมท ากิจกรรมเลย สิ่งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่านักเรียนทุก
คนท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกที่ดี เป็นสิ่งที่ส าคัญ
ของ Active Learning  
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ภาพ ประเด็น  
 

 

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล  
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ขยายผลการ
จัดการขยะในโรงเรียน และชุมชน โดยการน านักเรียนเข้า
ค่าย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ”  
ซึ่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ
ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ แล้ว ยังเป็นการขยายผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการขยะซึ่งเป็นผลงานเด่นของ
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ มาแล้ว
ม า ก ม า ย  เช่ น  Best Practice ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ                 
ในสถานศึกษา สู่การปฏิบัติที่ยั่ งยืน พ.ศ. 2560 และ
รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดชุมชนและโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการขยะ พ.ศ. 2561  ในส่วนของกิจกรรม
เข้าค่าย เป็นการจัดแสดงผลงานด้านการจัดการขยะ 
ผลิตภัณฑ์จากขยะ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากขยะ 
เป็ นของนั กเรียนตั้ งแต่ ระดับชั้ นอนุบาล จนถึงชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 272 คน รวมถึงผลงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ  
 

 

 

โรงเรียนวัดหัวกรูด 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

จากการน านโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตนเอง
พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัด
หัวกรูด ได้น ามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขใน
การเรียนรู้อย่างแท้จริง ส าหรับโรงเรียนวัดหัวกรูด มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา 19 คน นักเรียน 161 คน 
โรงเรียนได้จัดแสดงผลงานของนักเรียน ซึ่งเป็นผลจากการ
ด า เนิ นกิ จกรรมลด เวลาเรียน  เพ่ิ ม เวล ารู้   Active 
Learning โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคลใน
ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะการส่งเสริม อาชีพเลี้ยงปูด า สร้าง
งานสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
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3. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์   
วันที่ด าเนินงาน :  ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 28 พฤศจิกายน 2561 

 

ภาพ รายละเอียด 

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ 

 

14-16 กันยายน 2561 
ช่องทางเพจเฟสบุ๊ก Obecfilm  
(มียอดการเข้าถึง 300.2k คน) 
https://www.facebook.com/Obecfilm-
1974595736118358/ 
แพร่ภาพสดการประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นโพสต์ที่มีส่วน
ร่วมสูงสุด (4ก.ย.-1ต.ค.) เข้าถึงสูงสุด 79.3K รับชม 
28.1K  
 
 
 

 

17 กันยายน 2561 
อีทีวีแม็ค ออนไลน์ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=22
31868606886601&id=164944140245735 
โร ง เรี ย น เจ ริญ ศิ ล ป์ ศึ ก ษ าค ว้ า  Best of the Best     
หนังสั้น สพฐ. แนวคิด Active Learning 
 

 

19 กันยายน 2561 
สยามรัฐออนไลน์ 
https://siamrath.co.th/n/46880 
“สพฐ.” ประกาศผลตัดสินหนั งสั้น  “ลดเวลาเรียน                
เพ่ิมเวลารู้” 
 

 

27 กันยายน 2561 
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 
สร้างการรับรู้ .. นายสุ รศักดิ์   อินศรีไกร ผอ.ส านั ก
อ านวยการ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบาย
และแผน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดภาพยนตร์
สั้น ในโครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  Active Learning 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

https://www.facebook.com/Obecfilm-1974595736118358/
https://www.facebook.com/Obecfilm-1974595736118358/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2231868606886601&id=164944140245735
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2231868606886601&id=164944140245735
https://siamrath.co.th/n/46880
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10 ตุลาคม 2561 
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. (นาทีที ่1:42:28) 
https://www.youtube.com/watch?v=lNZFxquow
TM 
เผ ยแพ ร่ ภ าพ ยน ต ร์ สั้ น  ร า งวั ล  Best of the Best           
จากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
จังหวัดสกลนคร ผลงานเรื่อง The Interview 
 
 

 
 

17 ตุลาคม 2561 
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. (นาทีที ่1:51:33) 
https://www.youtube.com/watch?v=YXKFs3xST4
s 
เผยแพร่ภ าพยนตร์สั้ น  รางวัลชนะเลิ ศ  ระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 รางวัลขวัญใจมหาชน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 -6 จากโรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานเรื่อง แสงในมุมมืด 
 

 

14 พฤศจิกายน 2561 
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. (นาทีที่ 50:49) 
https://www.youtube.com/watch?v=U2L_4RrROr
4 
เผยแพร่ภ าพยนตร์สั้ น  รางวัลชนะเลิ ศ  ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รางวัลบทยอดเยี่ยม รางวัลขวัญใจ
มหาชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนสกล
ราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ผลงานเรื่อง แทนคุณ
ด้วยคราม 
 

 

28 พฤศจิกายน 2561 2561 
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. (นาทีที่ 52:03) 
https://www.youtube.com/watch?v=rn_u3 FVmR
1Y 
เผยแพร่ภ าพยนตร์สั้ น  รางวัลชนะเลิ ศ  ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม จาก 
โรงเรียนจ่ านกร้อง จั งหวัดพิษณุ โลก  ผลงาน เรื่อง 
Recipe (สูตรรู้ เมนูไข่) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lNZFxquowTM
https://www.youtube.com/watch?v=lNZFxquowTM
https://www.youtube.com/watch?v=YXKFs3xST4s
https://www.youtube.com/watch?v=YXKFs3xST4s
https://www.youtube.com/watch?v=U2L_4RrROr4
https://www.youtube.com/watch?v=U2L_4RrROr4
https://www.youtube.com/watch?v=rn_u3FVmR1Y
https://www.youtube.com/watch?v=rn_u3FVmR1Y


22 

ภาพ รายละเอียด 

 

13 กันยายน 2561 
ส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  
เชิญสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning วันที่ 17-18 กันยายน 2561 
ณ จังหวัดนราธิวาส  
*ไม่มีสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ เนื่องจากติดงาน ครม.สัญจร 
ศนท .ส่ ง เจ้ าหน้ าที่ ล ง พ้ื นที่ กิ จกรรมท าสกู๊ ป เสนอ               
ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.  และช่องทางอ่ืน ๆ  
 

  

17 กันยายน 2561  
เว็บไซต์ สพฐ. 
http://www1.obec.go.th:8081/news/100312 
สพฐ.ลงพ้ืนที่ติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่มีผลงาน
ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  Active 
Learning โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” โรงเรียน           
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 

 
 

 
 

17 กันยายน 2561  
LINE@ : OBECLINE2018  (จ านวน 2 ข้อความ) 
สพฐ. ขับ เคลื่ อนนโยบายลดเวลาเรียน  เพ่ิม เวลารู้ 
โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 

18 กันยายน 2561 
อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=22
32626013477527&id=164944140245735 
สพฐ.ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ Active 
Learning โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” โรงเรียน               
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

http://www1.obec.go.th:8081/news/100312
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2232626013477527&id=164944140245735
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2232626013477527&id=164944140245735
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19 กันยายน 2561 
เว็บไซต์ สพฐ. 
http://www1.obec.go.th:8081/news/100414 
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ขยายผลการจัดการ
ขยะในโรงเรียน และชุมชน โดยการน านักเรียนเข้าค่าย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ” 
 

 
 

19 กันยายน 2561 
LINE@ : OBECLINE2018 
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ขยายผลการจัดการ
ขยะในโรงเรียน และชุมชน โดยการน านักเรียนเข้าค่าย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ” 

 

20 กันยายน 2561 
เว็บไซต์ สพฐ. 
http://www1.obec.go.th:8081/news/100444 
โรงเรียนวัดหัวกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
จากการน านโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตนเองพร้อมด้วย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดหัวกรูด    
ได้น ามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ครูผู้สอน 
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้
นักเรียนได้ปฏิบัติและได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
 

 

20 กันยายน 2561 
LINE@ : OBECLINE2018 
โรงเรียนวัดหัวกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
จากการน านโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตนเองพร้อมด้วย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดหัวกรูด               
ได้น ามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ครูผู้สอนมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติและได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 

http://www1.obec.go.th:8081/news/100414
http://www1.obec.go.th:8081/news/100444
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3 ตุลาคม 2561 
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน (สกู๊ปข่าว นาทีที่ 25:35) 
https://www.youtube.com/watch?v=SK3 AejCkAD
Y 
เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช            
ลงพ้ืนที่ ติ ดตามตรวจเยี่ ยมสถานศึ กษาที่ มี ผลงาน
ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  Active 
Learning โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” โรงเรียน           
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โรงเรียนชุมชน
สัมพันธ์บ้านลาโละ อ าเภอรือเสาะ สังกัด สพป.นราธิวาส 
เขต 1  และโรงเรียนบ้านสะโล อ าเภอระแงะ สังกัด
นราธิวาส  เขต 3 
 

 
 

31 ตุลาคม 2561 
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน (นาทีที่ 7.38) 
https://www.youtube.com/watch?v=2t_Mw2iQ6V
M 
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
 
 

31 ตุลาคม 2561 
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน (นาทีที่ 13.45) 
https://www.youtube.com/watch?v=2t_Mw2iQ6V
M 
โรงเรียนบ้านสะโล อ าเภอระแงะ สังกัดนราธิวาส เขต 3 

 

 
 
 
 

21 พฤศจิกายน 2561 
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน (นาทีที่ 2:32) 
https://www.youtube.com/watch?v=cAxW7XlY9n
E 
โรงเรียนวัดหัวกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SK3AejCkADY
https://www.youtube.com/watch?v=SK3AejCkADY
https://www.youtube.com/watch?v=2t_Mw2iQ6VM
https://www.youtube.com/watch?v=2t_Mw2iQ6VM
https://www.youtube.com/watch?v=2t_Mw2iQ6VM
https://www.youtube.com/watch?v=2t_Mw2iQ6VM
https://www.youtube.com/watch?v=cAxW7XlY9nE
https://www.youtube.com/watch?v=cAxW7XlY9nE
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง         
1. โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 

Learning ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ค าสั่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่  1670/2561 เรื่อง แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : 
Active Learning ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

3. ค าสั่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่  1671/2561 เรื่อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การ
ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สั่ง ณ วันที่                     
10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น 
โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

5. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น 
โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 



ศูนยส์ารนิเทศการศึกษาขั�นพื�นฐาน
สาํนักอํานวยการ
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน


