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ลักษณะโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักอานวยการ โทร. 0-2288-5928
หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มี นโยบายยกระดับคุ ณ ภาพการศึ กษา โดยมุ่งปฏิ รูป การเรียนรู้ทั้งระบบ
ให้ สั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งหลั ก สู ต ร การเรีย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล นโยบายลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู้ เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ความสาคัญการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น มีความสุขกับการเรียนรู้ ปรับบทบาทครูจากการ
เป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้คาปรึกษาชี้แนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักการทางาน
เป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี และนาไปใช้ในชีวิตจริงอย่างยั่งยืน
ดังนั้ น เพื่ อให้ การขับ เคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning มีความต่อเนื่องและ
ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นอย่ า งแท้ จ ริ ง จึ งจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ สร้ างการรับ รู้แ ละมุ่ ง ไปสู่
การกระตุ้ น ให้ เกิ ด การสนั บ สนุ น ร่ ว มมื อ เชื่ อ ถื อ และยอมรั บ จากทุ กภาคส่ วนของสั งคม น ามาซึ่ งความส าเร็ จ
อย่ างยั่ งยื น จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ของการด าเนิ น โครงการสร้ างการรั บ รู้ ความเข้ า ใจ
การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานและผลงานความสาเร็จการ
ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุน ร่วมมือ เชื่อถือ และยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานความสาเร็จ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสื่อมวลชน
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2562
ประเด็นเนื้อหา
แนวทางการดาเนินงานและผลงานความสาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
1. คัดเลือกและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่มีความสามารถ จานวน 4 โรงเรียน ในอัตราโรงเรียนละ
50,000 บาท (ห้ าหมื่ น บาทถ้ ว น) รวมทั้ งสิ้ น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ายผลิ ต
สื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
1.1 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความสามารถ
1.2 โรงเรียนนาเสนอแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
1.3 โอนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
1.4 โรงเรียนจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์
2. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวแจก สกู๊ปข่าว
สารคดี Infographic สั ม ภาษณ์ เผยแพร่ในช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น โทรทั ศ น์ วิท ยุ หนั งสื อ พิ ม พ์ เว็บ ไซต์
โซเซียลมีเดีย ภายในวเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
2.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางประจาของ สพฐ. รวมจานวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
2.2 ผลิตข่าวและสกู๊ปข่าวเผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ รวมจานวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
ภายในวงเงิน 251,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
2.3 เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ในหนั งสื อ พิ ม พ์ เดลิ นิ ว ส์ ครึ่ งหน้ า สี่ สี จ านวน 1 ครั้ ง ภายในวงเงิ น
269,000 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. น าสื่ อ มวลชนไปรั บ ทราบข้ อ มู ล จากพื้ น ที่ ห รื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง เรื่อ งความส าเร็ จ การด าเนิ นงาน
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning จานวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการสร้ างการรั บ รู้ ความเข้ า ใจการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ : Active Learning ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ สรุ ป และรายงาน
ผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณ
แผนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น กิ จ กรรมหลั ก ขั บ เคลื่ อ นและสนั บ สนุ น การลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้
(โครงการขั บ เคลื่ อ นนโยบายลดเวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ ) งบด าเนิ น งาน รหั ส กิ จ กรรมย่ อ ย 138 ได้ รั บจั ดสรร
1,000,000 บาท เบิกจ่ายจานวน 929,552.48 บาท คงเหลือจานวน 70,447.52 บาท
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานและผลงานความสาเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
2. เกิดการสนับสนุน ร่วมมือ เชื่อถือ และยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม
3. เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานความสาเร็จ
ขั้นตอนการดาเนินงาน (Flowchart)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Flowchart)
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่มีความสามารถ จานวน 4 โรงเรียน ในอัตราโรงเรียนละ
50,000 บาท รวมจานวนทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผลิต สื่อประชาสัมพันธ์
โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
1.1 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความสามารถ จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
“โพธิ์คาอนุสรณ์”, โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23, โรงเรียน
บ้านหลวง (ฝาง) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และโรงเรียนจ่านกร้อง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (โดยคัดเลือกจากโรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์
สั้น โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่ อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ : Active Learning ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

ภาพที่ 2 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความสามารถ

1.2 โรงเรี ย นน าเสนอแนวทางการผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ดั งนี้ โรงเรี ย นเจริ ญ ศิ ล ป์ ศึ ก ษา
“โพธิ์คาอนุสรณ์” ลักษณะงานเป็นสารคดี จานวน 3 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที , โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ลั ก ษณะงานสารคดี จ านวน 3 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที , โรงเรีย นบ้ านหลวง (ฝาง) ลั กษณะงานเป็ น
สปอตโทรทัศ น์ ความยาว 3.34 นาที และโรงเรียนจ่านกร้อง ลักษณะงานเป็น โมชั่น อิน โฟกราฟิก ความยาว
5 นาที เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ

ภาพที่ 3 โรงเรียนนาเสนอแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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1.3 โอนจัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียน ในอัตราโรงเรียนละ 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (โอนจัดสรร
ตามแบบ ง.241 โอนครั้งที่ 557 เลขที่ส่งออก 1945 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)

ภาพที่ 4 โอนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

1.4 โรงเรียนจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียด ดังนี้
1) โรงเรี ย นเจริ ญ ศิ ล ป์ ศึ ก ษา “โพธิ์ ค าอนุ ส รณ์ ” สารคดี เรื่ อ ง ความฝั น ของฉั น 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
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2) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สารคดี เรื่อง Amazing Change จานวน 3 ตอนๆละ 3 นาที
ดาว์โหลดที่ https://drive.google.com/open?id=1-QJQTi35FUmelUsncxZm4Mk0EaFo1Eqy

ภาพที่ 8 ตอนที่ 1 Passive Learning

ภาพที่ 9 ตอนที่ 2 Active Learning

ภาพที่ 10 ตอนที่ 3 The Powerful of Active

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

ภาพที่ 11 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยเทคโนโลยี AR&VR
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4) โรงเรียนจ่านกร้อง โมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning ความยาว 5 นาที
ดาว์โหลดที่ https://drive.google.com/drive/folders/1_K2ZRszPDXRoqNDYy3NHp2YLp2pMHSmG?usp=sharing

ภาพที่ 12 โมชั่นอินโฟกราฟิก

2. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวแจก สกู๊ปข่าว
สารคดี Infographic สั ม ภาษณ์ เผยแพร่ในช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น โทรทั ศ น์ วิท ยุ หนั งสื อ พิ ม พ์ เว็บ ไซต์
โซเซียลมีเดีย ภายในวงเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 518,356 บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
2.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางประจาของ สพฐ. จานวน 13 ครั้ง
ที่
วันที่
สานักข่าว
อิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์
1) 3 กันยายน 2562 OBECLINE
2018

หัวข้อเรื่อง

สืบค้นได้ที่

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning

2) 3 กันยายน
2562

เว็บไซต์
obec.go.th

ลงพื้นที่ติดตามโครงการลด
https://www.obec.go
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active .th/archives/15471
Learning
1

3)

เพจ
ประชาสัมพันธ์
สพฐ. @obed.pr

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ https://www.facebo
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
ok.com/obec.pr/
Active Learning จ.สุราษฎร์
ธานี

3 กันยายน 2562

ภาพ
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ที่
วันที่
สานักข่าว
4) 23 กันยายน 2562 SMS สพฐ.

5) 23 กันยายน 2562 OBECLINE
2018

6) 24 กันยายน 2562 OBECLINE
2018

7) 24 กันยายน 2562 เว็บไซต์
obec.go.th

หัวข้อเรื่อง

สืบค้นได้ที่

ขอเชิญรับชมรายการบ่ายนีม้ ี คาตอบทางช่อง 9 MCOT HD
ตอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
: Active Learning

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

-

สพฐ.ออกรายการบ่ายนี้
มีคาตอบ

-

สพฐ.ออกรายการบ่ายนี้มี
คาตอบ “เห็นผลลัพธ์หลังลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

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

หนังสือพิมพ์
8)

9 กันยายน 2562

คอลัมน์
สพฐ. ชู “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เรื่องเล่าข่าวศึกษา เวลารู้” พัฒนาทักษะเด็กไทย
อย่างยั่งยืน

นสพ.สยามรัฐ
ขนาด ¼ หน้า
หน้า 3 (ล่างขวา)

ภาพ

10
ที่
วันที่
สานักข่าว
หัวข้อเรื่อง
วิทยุ
9) 12 กันยายน 2562 รายการก้าวไปกับ สพฐ.ลงพื้นที่ติดตาม

สืบค้นได้ที่
สถานีวิทยุศึกษา
FM 92 Mhz และ
AM 1161 Khz

การศึกษาไทย

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:Active Learning
จ.สุราษฎร์ธานี

10) 16 กันยายน 2562 ลูกทุ่งมหานคร

สพฐ.ลงพื้นที่ติดตาม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:Active Learning
จ.สุราษฎร์ธานี

สถานีวิทยุ อสมท.
FM 95.0 Mhz

11) 4, 6 และ 21
กันยายน 2562

สพฐ.ลงพื้นที่ติดตาม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:Active Learning
จ.สุราษฎร์ธานี

สถานีวิทยุ สวท.
FM 92.5 Mhz

สถานีวิทยุ สวท.
FM 92.5 Mhz

โทรทัศน์
12) 28 สิงหาคม 2562 รายการพุธเช้า
ข่าว สพฐ.
DLTV ช่อง 15
OBEC Channel
13) 24 กันยายน 2562 รายการบ่ายนี้
มีคาตอบ

ภาพ

การขับเคลื่อนโครงการลด
https://www.youtub
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active e.com/watch?v=2OR
Learning
UM4eKNcs

เห็นผลลัพธ์หลังลดเวลาเรียน https://www.youtub
เพิ่มเวลารู้ : Active Learning e.com/watch?v=LAx
wLO8mmPI

2.2 ผลิ ต ข่ า วและสกู๊ ป ข่ า วเผยแพร่ ท างสถานี โ ทรทั ศ น์ แ ละสื่ อ ออนไลน์ จ านวน 5 ครั้ ง
ราคา 250,000 บาท (สองแสนห้ าหมื่น หนึ่ งพั น บาทถ้ว น) จากบริษัท สเปเชียล มีเดี ย แอนด์ อี เว้น ท์ จากั ด
ผลิตและเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังนี้
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1) ผลิตข่าวและสกู๊ปข่าว เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active
Learning โดย เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 1 นาที ดาว์โหลดที่
https://drive.google.com/file/d/1IC8VM7rLFTUUCw5UWvOZxIEIgr4LdLh8/view?usp=sharing

ภาพที่ 13 สกู๊ปช่าว ความยาว 1 นาที

2) เผยแพร่ อ อกอากาศในรายการข่ า วอรุ ณ อมริ น ทร์ อมริ น ทร์ ที วี ช่ อ ง 34HD จ านวน
2 ครั้ง วันที่ 12, 13 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 05.30-08.00 น.

ภาพที่ 14 สกู๊ปช่าว อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 วันที่ 12 กันยายน 2562

ภาพที่ 15 สกู๊ปช่าว อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 วันที่ 13 กันยายน 2562

3) เผยแพร่ อ อกอากาศในรายการข่ า วเที่ ย งไทยรั ฐ ไทยรั ฐ ที วี ช่ อ ง 32 จ านวน 2 ครั้ ง
วันที่ 13, 18 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 12.00-13.20 น.

ภาพที่ 16 สกู๊ปช่าว ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 วันที่ 13 กันยายน 2562
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ภาพที่ 17 สกู๊ปช่าว ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 วันที่ 16 กันยายน 2562

4) เผยแพร่ อ อกอากาศในรายการเก็ บ ตกจากเนชั่ น ภาคเย็ น เนชั่ น ที วี ช่ อ ง 22 จ านวน
1 ครั้ง วันที่ 12 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 16.00-17.00 น.

ภาพที่ 18 สกู๊ปช่าว เนชั่นทีวี ช่อง 22

5) เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ Spring News Online วั น ที่ 13 กั น ยายน 2562 รั บ ชม
ย้อนหลังได้ที่ https://www.springnews.co.th/pr/545021

ภาพที่ 19 สกู๊ปช่าว Spring News Online

2.3 เผยแพร่ ป ระชาสั มพั น ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่ มเวลารู้ : Active Learning
ผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ขนาด 12x10คอลัมน์นิ้ว (สี่สีเนื้อใน) จานวน 1 ครั้ง ราคา 268,356 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) จากบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จากัด

ภาพที่ 20 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 17 กันยายน 2562
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3. น าสื่ อ มวลชนไปรั บ ทราบข้ อ มู ล จากพื้ น ที่ ห รือ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง เรื่อ ง ความส าเร็จ การดาเนิ นงาน
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning จานวน 1 ครั้ง เบิกจ่ายเงินจานวนทั้งสิ้น 110,880 บาท
(หนึ่ งแสนหนึ่ งหมื่นแปดร้ อยแปดสิ บบาทถ้วน) โดยมี สื่ อมวลชนร่วมกิจกรรม ดังนี้ หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ, เดลิ นิวส์ ,
ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา (อีทีวี) อัมรินทร์ทีวี อีทีวีแม็ค เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 21 นาสื่อมวลชนไปรับทราบข้อมูล ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

3.1 สื่อมวลชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมจานวน 11 ครั้ง ดังนี้
สานักข่าว
ที่
วันที่
หัวข้อเรื่อง
สืบค้นได้ที่
หนังสือพิมพ์รายวัน
จี้ร.ร.ทั่วปท.ช่วยขับเคลื่อนลด หน้า 21 (กลาง)
1) 4 กันยายน 2562 มติชน
เวลาเรียน

2) 4 กันยายน 2562

เดลินิวส์

สุเทพจี้โรงเรียนจัดกิจกรรม
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

ภาพ
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สานักข่าว

ที่
วันที่
4) 3 กันยายน 2562

หัวข้อเรื่อง

สืบค้นได้ที่

ไทยโพสต์

"สุเทพ"ปลุก "ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้"หลังเงียบกริบมา
นาน พร้อมเล็งอัดงบให้เขต
พื้นที่ละ 10ล้านในปี63

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

5) 3 กันยายน 2562

เดลินิวส์

"สุเทพ" จี้กิจกรรมลดเวลา
เรียนต้องจัดแบบเข้ม

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

6) 3 กันยายน 2562

กรุงเทพธุรกิจ

"สุเทพ" ย้ากิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นการ
เรียนรูจ้ ากการลงมือทา ถือ
เป็นหัวใจปฎิรูปการศึกษา

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

7) 3 กันยายน 2562

FOCUS NEWS

“สุเทพ”ลงพื้นที่ติดตาม
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ : Active Learning จ.
สุราษฎร์ธานี

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

8) 3 กันยายน 2562

อีทีวีแม็ค

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู:้
Active Learningที่รร.สุ
ราษฎร์ธานี

https://www.facebo
ok.com/etvMAC/pos
ts/307552496918
7623?__tn__=-R

ภาพ
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ที่
วันที่
9) 3 กันยายน 2562

สานักข่าว

หัวข้อเรื่อง

สืบค้นได้ที่

สป.ศธ.

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
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. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ https://netpracharat.
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
com/News/NewsPr/
ACTIVE LEARNINGจ.สุ
Detail.aspx?id=822
ราษฎร์ธานี

11) 3 กันยายน 2562

LINE TODAY

“สุเทพ”ปลุก”ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”หลังเงียบกริบมา
นาน พร้อมเล็งอัดงบให้เขต
พื้นที่ละ 10 บ้านในปี63

ภาพ

https://today.line.me/th
/pc/article/สุเทพ+ปลุก+
ลดเวลาเรียน+เพิ่มเวลารู้+
หลังเงียบกริบมานาน+
พร้อมเล็งอัดงบให้เขตพื้นที่
ละ+10ล้านในปี633rOD5P

4. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ครั้ ง เบิกจ่ายเงินจานวนทั้งสิ้น 100,316.48 บาท (หนึ่งแสนสามร้อยสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 30 ประชุมสรุปรายงานผล ณ จังหวัดเพชรบุรี

16

