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ลักษณะโครงการ 
 

ชื่อโครงการ 
 โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

หลักการและเหตุผล 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ               

ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมิน ผล นโยบายลดเวลาเรียน                
เพ่ิมเวลารู้ เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการพัฒนากิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ความส าคัญการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น มีความสุขกับการเรียนรู้ ปรับบทบาทครูจากการ 
เป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาชี้แนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักการท างาน             
เป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี และน าไปใช้ในชีวิตจริงอย่างยั่งยืน                    

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning มีความต่อเนื่องและ
ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้และมุ่งไปสู่                
การกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุน ร่วมมือ เชื่อถือ และยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม น ามาซึ่งความส าเร็จ              
อย่างยั่ งยืน จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุส าคัญของการด าเนิน โครงการสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ                    
การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานและผลงานความส าเร็จการ

ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 
2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุน ร่วมมือ เชื่อถือ และยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม  
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานความส าเร็จ  

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสื่อมวลชน  
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2562 

ประเด็นเนื้อหา 
แนวทางการด าเนินงานและผลงานความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1. คัดเลือกและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่มีความสามารถ จ านวน 4 โรงเรียน ในอัตราโรงเรียนละ 

50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายผลิต                   
สื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1.1 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความสามารถ  
1.2 โรงเรียนน าเสนอแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   
1.3 โอนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน   
1.4 โรงเรียนจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์     

2. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวแจก สกู๊ปข่าว 
สารคดี Infographic สัมภาษณ์ เผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์              
โซเซียลมีเดีย ภายในวเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

2.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางประจ าของ สพฐ. รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง   
2.2 ผลิตข่าวและสกู๊ปข่าวเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง  

ภายในวงเงิน 251,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครึ่งหน้า สี่สี จ านวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 

269,000 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
3. น าสื่อมวลชนไปรับทราบข้อมูลจากพ้ืนที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เรื่องความส าเร็จการด าเนินงาน                

ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning จ านวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสน-                   
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

4. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย               
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  : Active Learning ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสรุปและรายงาน                           
ผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)     

งบประมาณ 
 แผนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อน
การพัฒ นาการศึ กษาที่ ยั่ งยืน  กิจกรรมหลัก ขับ เคลื่ อนและสนับสนุนการลด เวลาเรียน  เพ่ิ ม เวลารู้                         
(โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) งบด าเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย 138  ได้รับจัดสรร 
1,000,000 บาท เบิกจ่ายจ านวน 929,552.48 บาท  คงเหลือจ านวน  70,447.52 บาท     
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานและผลงานความส าเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 
2. เกิดการสนับสนุน ร่วมมือ เชื่อถือ และยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม 
3. เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานความส าเร็จ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (Flowchart)   

 
ภาพที่ 1 ข้ันตอนการด าเนินงาน (Flowchart) 
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ผลการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. การคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่มีความสามารถ จ านวน 4 โรงเรียน ในอัตราโรงเรียนละ 
50,000 บาท รวมจ านวนทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1.1 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความสามารถ จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 
“โพธิ์ค าอนุสรณ์”, โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23, โรงเรียน
บ้านหลวง (ฝาง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และโรงเรียนจ่านกร้อง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (โดยคัดเลือกจากโรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์
สั้นโครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) 

 

 
ภาพที ่2 ประชุมคดัเลือกโรงเรียนที่มีความสามารถ  

 

1.2 โรงเรียนน าเสนอแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ดังนี้  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา                   
“โพธิ์ค าอนุสรณ์” ลักษณะงานเป็นสารคดี จ านวน 3 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที, โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
ลักษณะงานสารคดี จ านวน 3 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที , โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) ลักษณะงานเป็น                
สปอตโทรทัศน์ ความยาว 3.34 นาที และโรงเรียนจ่านกร้อง ลักษณะงานเป็นโมชั่นอินโฟกราฟิก ความยาว                 
5 นาที เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ 

 

 
ภาพที่ 3 โรงเรียนน าเสนอแนวทางการผลติสื่อประชาสมัพันธ์  
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1.3 โอนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ในอัตราโรงเรียนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)                   
รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (โอนจัดสรร
ตามแบบ ง.241 โอนครั้งที่ 557 เลขที่ส่งออก 1945 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562) 

 
ภาพที่ 4 โอนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรยีน 

 

1.4 โรงเรียนจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
1) โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” สารคดีเรื่อง ความฝันของฉัน จ านวน                 

3 ตอนๆละ 3 นาที ดาว์โหลดที่ https://drive.google.com/open?id=1O2PNQkcBtaMbudYzjAPB1YkgXhiyqVGj 

 
ภาพที่ 5 ความฝันของฉัน EP1 

 

 
ภาพที่ 6 ความฝันของฉัน EP2 

 

 
ภาพที่ 7 ความฝันของฉัน EP3 

https://drive.google.com/open?id=1O2PNQkcBtaMbudYzjAPB1YkgXhiyqVGj
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2) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สารคดี เรื่อง Amazing Change จ านวน 3 ตอนๆละ 3 นาที 
ดาว์โหลดที่ https://drive.google.com/open?id=1-QJQTi35FUmelUsncxZm4Mk0EaFo1Eqy 

 

 
ภาพที่ 8 ตอนท่ี 1 Passive Learning 

 

 
ภาพที่ 9 ตอนท่ี 2 Active Learning 

 

 
ภาพที่ 10 ตอนที่ 3 The Powerful of Active   

 

3) โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้วย AR&VR                
ความยาว 3.34 นาท ีดาว์โหลดที่ https://drive.google.com/folderview?id=1IYnIhFPZMK964UB2f_Mo9hAQdejmD_c2 

 
ภาพที่ 11 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยเทคโนโลยี AR&VR 

 

https://drive.google.com/open?id=1-QJQTi35FUmelUsncxZm4Mk0EaFo1Eqy
https://drive.google.com/folderview?id=1IYnIhFPZMK964UB2f_Mo9hAQdejmD_c2
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4) โรงเรียนจ่านกร้อง โมช่ันอินโฟกราฟิก เรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning ความยาว 5 นาท ี
ดาว์โหลดที่ https://drive.google.com/drive/folders/1_K2ZRszPDXRoqNDYy3NHp2YLp2pMHSmG?usp=sharing 

 

 
ภาพที่ 12 โมชั่นอินโฟกราฟิก 

 
2. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวแจก สกู๊ปข่าว 

สารคดี Infographic สัมภาษณ์ เผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์              
โซเซียลมีเดีย ภายในวงเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 518,356 บาท             
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

2.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางประจ าของ สพฐ. จ านวน 13 ครั้ง   
 

ที ่ วันที่ ส านักข่าว  หัวข้อเรื่อง สืบค้นได้ที่ ภาพ 
อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์ 
1) 3 กันยายน 2562 OBECLINE 

2018 

 

สพฐ. ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : 
Active Learning 

- 

 
 

2) 3 กันยายน 
2562 

เว็บไซต ์
obec.go.th 

ลงพื้นที่ติดตามโครงการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active 
Learning 

https://www.obec.go
.th/archives/15471
1 

 
 

3) 3 กันยายน 2562 เพจ
ประชาสมัพันธ์ 
สพฐ. @obed.pr 

สพฐ. ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : 
Active Learning จ.สุราษฎร์
ธาน ี

https://www.facebo
ok.com/obec.pr/ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_K2ZRszPDXRoqNDYy3NHp2YLp2pMHSmG?usp=sharing
https://www.obec.go.th/archives/154711
https://www.obec.go.th/archives/154711
https://www.obec.go.th/archives/154711
https://www.facebook.com/obec.pr/
https://www.facebook.com/obec.pr/
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ที ่ วันที่ ส านักข่าว  หัวข้อเรื่อง สืบค้นได้ที่ ภาพ 
4) 23 กันยายน 2562 SMS สพฐ. ขอเชิญรับชมรายการบ่ายนีม้ี

ค าตอบทางช่อง 9 MCOT HD 
ตอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
: Active Learning 

- 

 
 

5) 23 กันยายน 2562 OBECLINE 
2018 

 

ขอเชิญรับชมรายการ “บ่ายนี้
มีค าตอบ” ช่อง 9 MCOT HD
ตอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
: Active Learning 

- 

 
 

6) 24 กันยายน 2562 OBECLINE 
2018 

 

สพฐ.ออกรายการบ่ายนี ้       
มีค าตอบ 

- 

 
 

7) 24 กันยายน 2562 เว็บไซต ์
obec.go.th 

สพฐ.ออกรายการบ่ายนี้มี
ค าตอบ “เห็นผลลัพธ์หลังลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

https://www.obec.go.
th/archives/164791 

 
 

หนังสือพิมพ์  
8) 9 กันยายน 2562 คอลัมน์  

เรื่องเล่าข่าวศึกษา  
 

สพฐ. ชู “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” พัฒนาทักษะเด็กไทย
อย่างยั่งยืน 

นสพ.สยามรัฐ  
ขนาด ¼ หน้า 
หน้า 3 (ล่างขวา) 

 
 

https://www.obec.go.th/archives/164791
https://www.obec.go.th/archives/164791
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ที ่ วันที่ ส านักข่าว  หัวข้อเรื่อง สืบค้นได้ที่ ภาพ 
วิทยุ 
9) 12 กันยายน 2562 รายการก้าวไปกับ

การศึกษาไทย 
สพฐ.ลงพื้นที่ติดตาม 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
:Active Learning 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

สถานีวิทยุศึกษา  
FM 92 Mhz และ  
AM 1161 Khz 

 
 

10) 16 กันยายน 2562 ลูกทุ่งมหานคร 
  

สพฐ.ลงพื้นที่ติดตาม 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
:Active Learning 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

สถานีวิทยุ อสมท. 
FM 95.0 Mhz 

 
11) 4, 6 และ 21 

กันยายน 2562 
  

สถานีวิทยุ สวท.  
FM 92.5 Mhz 

สพฐ.ลงพื้นที่ติดตาม 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
:Active Learning 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

สถานีวิทยุ สวท.  
FM 92.5 Mhz 

 
โทรทัศน์ 
12) 28 สิงหาคม 2562 รายการพุธเช้า 

ข่าว สพฐ. 
DLTV ช่อง 15 
OBEC Channel 

การขับเคลื่อนโครงการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active 
Learning 

https://www.youtub
e.com/watch?v=2OR
UM4eKNcs 

 
 

13) 24 กันยายน 2562 รายการบา่ยนี ้
มีค าตอบ 

เห็นผลลัพธ์หลังลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ : Active Learning 

https://www.youtub
e.com/watch?v=LAx
wLO8mmPI 
 

 
 

 

2.2  ผลิตข่าวและสกู๊ปข่าวเผยแพร่ทางสถานี โทรทัศน์และสื่ อออนไลน์  จ านวน 5  ครั้ ง                        
ราคา 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จากบริษัทสเปเชียล มีเดีย แอนด์ อีเว้นท์ จ ากัด                  
ผลิตและเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังนี้ 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fradio.siamha.com%2Flogo%2F950.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fradio.siamha.com%2Ffm95.html&docid=OYdakfrENditCM&tbnid=7Z0vQ0D66mtpTM%3A&vet=10ahUKEwjOoZqnxv_kAhVKuI8KHdtzDEoQMwhLKAAwAA..i&w=200&h=200&bih=776&biw=1587&q=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwjOoZqnxv_kAhVKuI8KHdtzDEoQMwhLKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fradio.siamha.com%2Flogo%2F925.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fradio.siamha.com%2Ffm925.html&docid=LfQlJLD6KSqQAM&tbnid=C8pk7NLEG-SnBM%3A&vet=10ahUKEwiRoMCGwP_kAhUFto8KHQHkCTUQMwhPKAEwAQ..i&w=200&h=200&bih=690&biw=1412&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97.%20%20FM%2092.5%20Mhz&ved=0ahUKEwiRoMCGwP_kAhUFto8KHQHkCTUQMwhPKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.youtube.com/watch?v=2ORUM4eKNcs
https://www.youtube.com/watch?v=2ORUM4eKNcs
https://www.youtube.com/watch?v=2ORUM4eKNcs
https://www.youtube.com/watch?v=LAxwLO8mmPI
https://www.youtube.com/watch?v=LAxwLO8mmPI
https://www.youtube.com/watch?v=LAxwLO8mmPI
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1) ผลิตข่าวและสกู๊ปข่าว เรื่อง การลงพ้ืนที่ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning โดย เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 1 นาที ดาว์โหลดที ่
https://drive.google.com/file/d/1IC8VM7rLFTUUCw5UWvOZxIEIgr4LdLh8/view?usp=sharing 

 
ภาพที่ 13 สกู๊ปช่าว ความยาว 1 นาที 

 

2) เผยแพร่ออกอากาศในรายการข่าวอรุณอมรินทร์ อมรินทร์ทีวี ช่อง 34HD จ านวน              
2 ครั้ง วันที่ 12, 13 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 05.30-08.00 น.   

 
ภาพที่ 14 สกู๊ปช่าว อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 วันท่ี 12 กันยายน 2562 

 

 
ภาพที่ 15 สกู๊ปช่าว อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 วันท่ี 13 กันยายน 2562 

 

3) เผยแพร่ออกอากาศในรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จ านวน 2 ครั้ง          
วันที่ 13, 18 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 12.00-13.20 น.   

 
ภาพที่ 16 สกู๊ปช่าว ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 วันท่ี 13 กันยายน 2562 

https://drive.google.com/file/d/1IC8VM7rLFTUUCw5UWvOZxIEIgr4LdLh8/view?usp=sharing


12 

 
ภาพที่ 17 สกู๊ปช่าว ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 วันท่ี 16 กันยายน 2562 

 

4) เผยแพร่ออกอากาศในรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น เนชั่นทีวี ช่อง 22 จ านวน             
1 ครั้ง วันที่ 12 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 16.00-17.00 น.   

 
ภาพที่ 18 สกู๊ปช่าว เนช่ันทีวี ช่อง 22 

 

5) เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ Spring News Online วันที่  13 กันยายน 2562 รับชม
ย้อนหลังได้ท่ี https://www.springnews.co.th/pr/545021 

 
ภาพที่ 19 สกู๊ปช่าว Spring News Online 

 

2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning                
ผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ขนาด 12x10คอลัมน์นิ้ว (สี่สีเนื้อใน) จ านวน 1 ครั้ง ราคา 268,356 บาท (สองแสน-
หกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) จากบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ ากัด  

   
ภาพที่ 20 หนังสือพิมพเ์ดลินิวส์ วันที่ 17 กันยายน 2562  

https://www.springnews.co.th/pr/545021
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3. น าสื่อมวลชนไปรับทราบข้อมูลจากพ้ืนที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ความส าเร็จการด าเนินงาน                
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning จ านวน 1 ครั้ง เบิกจ่ายเงินจ านวนทั้งสิ้น 110,880 บาท                 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ดังนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์,               
ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา (อีทีวี) อัมรินทร์ทีวี อีทีวีแมค็ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ภาพที ่21  น าสื่อมวลชนไปรับทราบข้อมูล ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 

3.1 สื่อมวลชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมจ านวน 11 ครั้ง ดังนี้ 
ที ่ วันที่ ส านักข่าว  หัวข้อเรื่อง สืบค้นได้ที่ ภาพ 

หนังสือพิมพ์รายวัน 
1) 4 กันยายน 2562 มติชน จี้ร.ร.ทั่วปท.ช่วยขับเคลื่อนลด

เวลาเรียน 
หน้า 21 (กลาง) 
 
 

 
2) 4 กันยายน 2562 เดลินิวส ์ สุเทพจี้โรงเรียนจดักิจกรรม

ช่วงลดเวลาเรียนแบบเข้มชั้น 
หน้า 25 (ล่างขวา) 
 
 
 
 

 
สื่ออิเลคทรอนิกส์/ออนไลน์    

3) 3 กันยายน 2562 มติชน  ‘สุเทพ’ จี้ สพท.-ร.ร.ทั่ว
ประเทศ ช่วยขับเคลื่อน
โครงการลดเวลาเรียนฯ 
 

https://www.matich
on.co.th/education/
news_1653655 
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ที ่ วันที่ ส านักข่าว  หัวข้อเรื่อง สืบค้นได้ที่ ภาพ 
4) 3 กันยายน 2562 ไทยโพสต ์ "สุเทพ"ปลุก "ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้"หลังเงียบกริบมา
นาน พร้อมเล็งอัดงบให้เขต
พื้นที่ละ 10ล้านในป6ี3 
 

https://www.thaipos
t.net/main/detail/44
912 
 

 
 

5) 3 กันยายน 2562 เดลินิวส ์ "สุเทพ" จี้กิจกรรมลดเวลา
เรียนต้องจัดแบบเข้ม 
 

https://www.dailyne
ws.co.th/education/
729479 
 
 
 
 

 
 

6) 3 กันยายน 2562 กรุงเทพธุรกิจ "สุเทพ" ย้ ากิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นการ
เรียนรูจ้ากการลงมือท า ถือ
เป็นหัวใจปฎิรูปการศึกษา  
 

https://www.bangko
kbiznews.com/news
/detail/846009 

 
 

7) 3 กันยายน 2562 FOCUS NEWS “สุเทพ”ลงพื้นที่ติดตาม
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ : Active Learning จ.
สุราษฎร์ธาน ี
 

http://www.focusne
ws.in.th/?p=5040 
 

 
 

8) 3 กันยายน 2562 อีทีวีแม็ค สพฐ. ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู:้
Active Learningที่รร.สุ
ราษฎร์ธาน ี
 

https://www.facebo
ok.com/etvMAC/pos
ts/307552496918
7623?__tn__=-R 
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ที ่ วันที่ ส านักข่าว  หัวข้อเรื่อง สืบค้นได้ที่ ภาพ 
9) 3 กันยายน 2562 สป.ศธ. สพฐ. ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : 
Active Learning จ.สุราษฎร์
ธานี  
 

http://www.moe.go.t
h/moe/th/news/det
ail.php?NewsID=547
53&Key=news2 
 

 
 

10) 3 กันยายน 2562 เน็ตประชารัฐ สพฐ. ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : 
ACTIVE LEARNINGจ.สุ
ราษฎร์ธาน ี
 

https://netpracharat.
com/News/NewsPr/
Detail.aspx?id=822 
 

 
 
 

11) 3 กันยายน 2562 LINE TODAY “สุเทพ”ปลุก”ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้”หลังเงียบกริบมา
นาน พร้อมเล็งอัดงบให้เขต
พื้นที่ละ 10 บ้านในปี63 

https://today.line.me/th
/pc/article/สุเทพ+ปลุก+
ลดเวลาเรียน+เพิ่มเวลารู้+
หลังเงียบกริบมานาน+
พร้อมเล็งอัดงบให้เขตพื้นที่
ละ+10ล้านในปี63-
3rOD5P  

 

 
4. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง เบิกจ่ายเงินจ านวนทั้งสิ้น 100,316.48 บาท (หนึ่งแสนสามร้อยสิบหกบาท-                 
สี่สิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี  

 
ภาพที่ 30 ประชุมสรุปรายงานผล ณ จังหวัดเพชรบุร ี
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