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กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” 
 “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ” เปนนโยบายหนึ่งของรัฐบาลท่ีใชเปนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
อยางเปนรูปธรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงครูตองออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหา รูจักการทํางานเปนทีม การปรับตัว 
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีความรูความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และท่ีสําคัญตองพัฒนาผูเรียนใหคนพบศักยภาพ ความชอบและความถนัดของตนเอง
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดําเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ซึ่งในระยะแรก
เนนการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู ๔ หมวด คือ หมวดท่ี ๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 
หมวดท่ี ๒ สรางเสรมิสมรรถนะและการเรยีนรู หมวดท่ี ๓ สรางเสรมิคณุลกัษณะและคานยิม และหมวดท่ี ๔ สรางเสรมิ
ทักษะการทํางาน การดํารงชีพและทักษะชีวิต ใชรูปแบบการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ตอมาไดมีการปรับ
เปาหมายของกิจกรรมจาก ๔ หมวด เปนการพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรม
พัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)
 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูมุงเนนใหเด็ก ผูปกครองและครูมีความสุข ลดการบรรยายของครู 
เพ่ิมเวลาและโอกาสใหผูเรยีนไดสรางความรูดวยตนเองผานการลงมอืปฏบัิติจรงิมากข้ึน ปรบับทบาทของครจูากผูสอน
มาเปนผูใหคําปรึกษาชี้แนะ (Coach) กิจกรรมการเรียนรูตองมีความสรางสรรคและหลากหลาย ใชกระบวนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแบบ Active Learning โดยเชือ่มโยงกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑
 ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงเสริมโรงเรียนท่ีมีการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ท่ีมีการจัดกิจกรรมลักษณะ Active Learning เพ่ือเปนแนวทาง ในการพัฒนาและเปน
แบบอยางใหแกโรงเรยีนท่ัวไปโดยมแีนวทางการคดัเลอืก ๓ ดาน คอื ดานการบรหิารจดัการโครงการ ดานการออกแบบ
กจิกรรมลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู และดานคณุภาพผูเรยีน รายละเอยีดดังแผนภาพแนวทางการคดัเลอืกโรงเรยีนตนแบบ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning

ตอนที่ ๑
การดําเนินการจัดกิจกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู�สู�โรงเรียนต�นแบบ
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แผนภาพ แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning

- ขับเคลื่อนนโยบาย
- สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
- ประสานและแสวงหาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา
- นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการกิจกรรมเพ่ิมเวลารู
- สะทอนผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- นําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา

- เชื่อมโยงตัวชี้วัด
- เนนจัด 4H
- ผูเรียนเปนสุข
- สนุกการคิดข้ันสูง
- มุงทํางานเปนกลุม
- ลุมลึกแหลงเรียนรู
- สูการประเมิน P&A

ดานการบริหารจัดการโครงการ ดานการออกแบบกิจกรรม

ดานคุณภาพผูเรียน
- มีความสุข
- มีทักษะการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรกําหนด
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑
- มีทักษะการคิดข้ันสูง
- มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
- มีทักษะชีวิตและการทํางาน
- มีสุขนิสัยและสุขภาพท่ีพึงประสงค
- มีความสามารถในการแขงขันนานาชาติ

แนวทางการคัดเลือก
โรงเรียนตนแบบ

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู :
Active Learning



๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning 3

๑. การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู�

 ๑.๑ การขับเคล่ือนนโยบาย
   การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ไปสูการปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
โดยสถานศึกษาตองศึกษา วิเคราะห นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สรางความเขาใจในการดําเนินงานใหกับ
ผูเกีย่วของทุกฝาย ดําเนนิการในรปูของคณะกรรมการ เนนการมสีวนรวมของทุกฝาย กาํหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
ลงในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและภาพความสําเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  
โดยมีการนิเทศกํากับติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
นําผลไปใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมใหเกิดผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน และเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
 ๑.๒ การส�งเสริมสนับสนุนให�ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู� ในกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู�
   โดยสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ สงเสริมใหครูและผู เกี่ยวของไดรับความรู เพ่ือพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมท่ีหลากหลายไปใชในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สงเสริมใหครู
สงนวัตกรรมเขาประกวดแขงขันในเวทีตางๆ เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
 ๑.๓ การประสานและแสวงหาแหล�งเรียนรู�นอกสถานศึกษา ภูมิป�ญญาต�าง ๆ และความร�วมมือกับชุมชน
   สถานศึกษาดําเนินการประสานและแสวงหาแหลงเรียนรู นอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ปราชญชาวบาน และรวมมอืกบัชมุชน โดยมผีูบรหิารเปนผูนาํในการขับเคลือ่น อาํนวยความสะดวก สนบัสนนุปจจยัตาง ๆ  
สําหรับผูสอนใหมีความพรอมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู อยางมีประสิทธิภาพ เชน จัดทําทะเบียน
แหลงเรียนรู ขอความรวมมือจากภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน
 ๑.๔ การนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู�
   สถานศึกษาดําเนินการเพ่ือรองรับการนิเทศท้ังจากภายในและภายนอก โดยมีการเตรียมความพรอม 
ขอมูลผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู มีการมอบหมาย แตงต้ังผูรับผิดชอบการนิเทศ
อยางชัดเจน มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ทบทวนหลังการปฏิบัติการนิเทศ ประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู และนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ๑.๕ การสะท�อนผลการดําเนินโครงการ
   การสะทอนผลการดําเนินโครงการโดยใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ซ่ึงควรมาจากการสะทอนผลของผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ ทุกกลุมเปาหมาย
อยางเปนระบบและดําเนินการเปนระยะ ๆ เพ่ือใหไดผลครอบคลุมทุกมิติ 
 ๑.๖ การนําผลไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนา
   การนําผลการดําเนินงานผานรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาระหวางการดําเนินโครงการ หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ 
และนําไปตอยอดหรือเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการในครั้งตอไป ท้ังนี้ ผลของการปรับปรุงพัฒนาควรนําเสนอ
ในหลากหลายมิติ เชน ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน 
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๒. การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู�

 การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู โดยวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลศึกษาและวิเคราะห
ศกัยภาพและความตองการในการเรยีนรูและปฏบัิติกจิกรรม นาํขอมลูสารสนเทศของผูเรยีนมา วางแผนการจดักจิกรรม
ท่ีเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายดวยวิธีการท่ีหลากหลายวิเคราะหหลักสูตร โดยวิเคราะหมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ สูการออกแบบการ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย
มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) การจัดกิจกรรมการรูแบบบูรณาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี
ใหผู เรียนมีความสุข ตอบสนองความสนใจ ความถนัดตามความแตกตางระหวางบุคคลของผู เรียนโดยมีการ
วางแผน เรียนรูรวมกันเปนทีม ทํางานอยางเปนระบบ ใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
วดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ ท่ีสอดคลองกบัชวีติประจาํวนัของผูเรยีนเกดิทักษะการคดิข้ันสงูทักษะอาชพี ทักษะชวีติ 
และมคีณุลกัษณะอนัพึงประสงคพรอมสูการเปนพลเมอืงในศตวรรษท่ี ๒๑ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู และนาํผลมาปรบัปรงุ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู

๓. ภาพความสําเร็จ

 จากโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง และมีความสุขในการเรียนรูอยางแทจริง โดยมีผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนดังนี้ ผู เรียนมีความสุข 
มทัีกษะการเรยีนรูตามหลกัสตูร มทัีกษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ มทัีกษะการคดิข้ันสงู มคีณุลกัษณะอนัพึงประสงค 
มีทักษะชีวิตและการทํางาน มีสุขนิสัยและสุขภาพท่ีพึงประสงค และมีความสามารถในการแขงขันนานาชาติ 
 จากการท่ีไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ยกยองเชิดชูผลงานของโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ
ใหเปนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู โดยในป ๒๕๖๒ ไดจัดทําแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning แบงเปน ๒ ระดับ คือ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับ
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาดําเนนิการคดัเลอืกโรงเรยีนท่ีมผีลงาน
และผานเกณฑการประเมินโรงเรียนตนแบบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเขารับการประเมินในระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 ในการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ทุกเขต ไดดําเนินการคัดเลือกตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ครอบคลุม 
ทุกภูมิภาค โดยมีโรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน ๑๕๗ โรงเรียน 
และระดับสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๑ โรงเรยีน แบงเปนโรงเรยีนตนแบบท่ีไดรบัรางวลัเกยีรติบัตร 
จาํนวน ๑๑ โรงเรยีน โรงเรยีนตนแบบท่ีไดรบัโลรางวลัระดับยอดเยีย่ม จาํนวน ๒๐ โรงเรยีน ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดําเนินการถอดบทเรียนการดําเนนิงานของโรงเรียนตนแบบท่ีไดรับโลรางวลัประเภทยอดเยี่ยม 
จํานวน ๒๐ โรงเรียน เพ่ือจัดทําเปนเอกสาร “๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning” 
และใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ใหกับโรงเรียนอื่น ๆ
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดําเนินการถอดบทเรียนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู : Active Learning ท่ีไดรับรางวัลระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประเภทยอดเยี่ยม 
จํานวน ๒๐ โรงเรียน แยกเปนภูมิภาค ดังนี้

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก จํานวน ๕ โรงเรียน
 ๑. โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
 ๒. โรงเรียนวัดลาดสนุน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
 ๓. โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
 ๔. โรงเรียนหวยกรดวิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
 ๕. โรงเรียนเบญจมานุสรณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ภาคใต� จํานวน ๓ โรงเรียน
 ๖. โรงเรียนกลูบี    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
 ๗. โรงเรียนบานมวงเต้ีย   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒
 ๘. โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๗ โรงเรียน
 ๙. โรงเรียนวัดทุงสวาง   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
 ๑๐. โรงเรียนบานโคกนาโก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
 ๑๑. โรงเรียนบานโนนเมือง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
 ๑๒. โรงเรียนบานเพียแกว  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔
 ๑๓. โรงเรียนบานละลม   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
 ๑๔. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
 ๑๕. โรงเรียนรัตนบุรี    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ภาคเหนือ จํานวน ๕ โรงเรียน
 ๑๖. โรงเรียนบานแมสวรรคนอย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
 ๑๗. โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
 ๑๘. โรงเรียนบานนาพง    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
 ๑๙. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
 ๒๐. โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

โดยมีรายละเอียดของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� : Active Learning ดังต�อไปนี้

ตอนที่ ๒
  ๒๐ บทเรียน ต�นแบบ

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� : Active Learning
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 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้ังอยูเลขท่ี ๒๕๐ 
หมูท่ี ๑ ตําบลดอนโพธิท์อง อาํเภอเมอืงสพุรรณบุร ีจงัหวดัสพุรรณบุร ีเปนโรงเรยีนขนาดกลาง เปดทําการเรยีนการสอน
ต้ังแตชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๒ คน จํานวนบุคลากร
ทางการศึกษา ๕ คน นักเรียนชาย ๖๖ คน นักเรียนหญิง ๕๕ คน การดําเนินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
ของโรงเรียนผสมผสานอยางลงตัวระหวางความรูในวิชาหลัก ท่ีเปนพ้ืนฐานจําเปนเพ่ือใหนักเรียนใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู และวิชา/กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ เสริมสรางศักยภาพ ในอันท่ีจะนําไปสูทักษะเชิงมนุษย
เพ่ือการอยูรวมกัน พ่ึงพาเกื้อกูลกันไดอยางดียิ่งในสังคมทุกระดับ
 การดําเนนิการขับเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรยีนวดัดอนโพธิท์อง มแีนวทางการบรหิาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู อยางเปนระบบ ภายใตวิถีโรงเรียน
วัดดอนโพธิ์ทอง ดังนี้
 ๑. บริหารจัดการดานเวลาเรียนอยางเหมาะสม
 ๒. กําหนดโครงการและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู อยางตอเนื่องและเปนวิถีโรงเรียน
 ๓. กําหนดนโยบายการจัดการเรียนรูใชหลักสําคัญ ๒ ประการคือ ๑) จิตศึกษา และ ๒) การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning : PBL) จัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
Freedom Activities 
 ๔. กําหนดใหครูจัดกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
 ๕. สงเสริมบุคลากรดวยการเสริมแรงเชิงบวก

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

๑



7๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning

 ๑) ผอ. ครูและนักเรียนมาโรงเรียนแตเชา § ๗.๐๐ น. ครูเวรมาปฏิบัติหนาที่รอรับนักเรียนที่หนาโรงเรียน 
   § ๗.๑๕ น. ผอ.และครูทุกคนพรอมปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียน
 ๒) ผอ. ครูและนักเรียนรวมกิจกรรม § ๗.๓๐ น. ผอ. ครูและนักเรียนทุกคนรวมกันทําความสะอาดเขตพ้ืนที่
  รักษสิ่งแวดลอม  เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณรอบโรงเรียน
 ๓) ผอ. ครูและนักเรียนรวมกิจกรรม § ๘.๐๐ น. ผอ. ครูและนักเรียนทํากิจกรรมหนาเสาธง สวดมนต วางทุกงาน
  หนาเสาธงและลานธรรม  อานทุกคน โดยงดกิจกรรมบน ดานักเรียน
 ๔) จัดกิจกรรมจิตศึกษา § ๘.๓๐ น. จัดกิจกรรมจิตศึกษา พรอมกันทุกช้ันเรียน โดยจัดบรรยากาศ
    หองเรียนเปนสนามพลังบวก ครูพูดเสริมแรงเชิงบวกในทุกขั้นตอน
    ของกิจกรรมจิตศึกษา (๓ ขั้นตอน)
 ๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู § ๘.๕๐ น. จัดกิจกรรมการเรียนรู ๓ วิชาหลัก  (ภาษาไทย คณิตศาสตร
  (วิชาหลัก)   และภาษาอังกฤษ)
 ๖) รับประทานอาหารกลางวันอยางมีสติ  § ๑๒.๐๐ น. ผอ. ครูและนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
    ที่โรงอาหารอยางมีสติ

๗.๐
๐ น

. ค
รูเว

รมา
รอร

ับน
ักเร

ียน
หน

าโร
งเร

ียน
๗.๑

๕ น
. ผอ

.และ
ครูท

ุกคน

พรอ
มปฏ

ิบัติห
นาท

ี่ที่โรง
เรียน

๗.๓๐ น. ผอ. ครูและนักเรียนทุกคน

รวมกันทําความสะอาด

๘.๐๐ น. ผอ. ครูและนักเรียนทํากิจกรรมหนาเสาธง๘.๓๐ น. จัดกิจกรรมจิตศึกษา

๑๖.๐๐ น. นักเรียนเดินทางกลับบาน๑๓.๐๐ น. วันศุกร จัดกิจกรรม Freedom Activities : 
ชุมนุมตามความสนใจ

๑๕.๐๐ น. จัดกิจกรรม

สรางเสริมลักษณะนิสัย และ

สงเสริมประสบการณชีวิต

๑๓.๐๐ น. วันจันทรถึง

วันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบบูรณาการ ๕ กลุมสาระ

๑๒.
๔๕ 

น. จ
ัดกิจ

กรร
ม 

Bod
y S

can

๑๒
.๐๐

 น.
 ผอ

. ค
รูแล

ะน
ักเรี

ยน
รับ

ปร
ะท

าน
อาห

ารก
ลาง

วัน
รวม

กัน ๘.๕๐ น. จัดกิจกรรมการเรียนรู 

๓ วิชาหลัก
วิถีจิตศึกษา

โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง
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 ๗) Body Scan § ๑๒.๔๕ น. จัดกิจกรรม Body Scan (การนอนพักผอนเพื่อผอนคลาย
    เปนเวลา ๑๕ นาที กอนการเรียนภาคบาย)
 ๘) จัดกิจกรรมการเรียนรู (PBL) § ๑๓.๐๐ น. วันจันทรถึงวันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการ
    ๕ กลุมสาระ (วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาการงานอาชีพ) 
    โดยใชกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based 
    Learning : PBL) ครูทุกคนจะเปนผูอํานวยการเรียนรู ใชคําถามและ
    เครือ่งมอืคดิกระตุนนกัเรยีนตอบคาํถามและนกัเรยีน ไดลงมอืปฏิบัตกิิจกรรม
    คนควาหาคําตอบดวยตนเอง รวมทั้งการเสริมแรงเชิงบวกใหกับนักเรียน
    ตลอดเวลา
 ๙) Freedom Activities § ๑๓.๐๐ น. วันศกุร จดักิจกรรม Freedom Activities : ชุมนมุ ตามความสนใจ
  (วันศุกร)   ของนักเรียนและความถนัดของครู (๙ ชุมนุม)
 ๑๐) กิจกรรมสรางเสริมลักษณะนิสัย § ๑๕.๐๐ น. จดักิจกรรมสรางเสรมิลกัษณะนสิยัและสงเสรมิประสบการณชีวิต
  และสงเสริมประสบการณชีวิต  โดยใหนักเรียนดื่มนมพรอมกัน จากนั้นครูประจําช้ัน จัดกิจกรรมสอน
    ซอมเสรมินกัเรยีน เชน การอาน การเขียน การคดัลายมอื การทบทวนปฏิบัตงิาน
    ของนักเรียน (AAR) และทําความสะอาดหองเรียนกอนกลับบาน เปนตน
 ๑๑) ปฏิสัมพันธกับผูปกครอง § ๑๖.๐๐ น. นักเรียนทุกคนเดินทางกลับบาน และเมื่อพบผูปกครอง
  และชุมชนดวยรอยยิ้ม  นักเรียนจะไหวอยางนอบนอม คุณครูทักทายและพูดคุยกับผูปกครอง
    อยางเปนกัลยาณมิตร
 ๑๒) เสริมแรงเชิงบวก § ตลอดทั้งวันครูทุกคนจะเปนผูอํานวยการเรียนรู กระตุนนักเรียน
    โดยการใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและเสริมแรงเชิงบวก
 ๑๓) สภามาแชร (PLC) § ๑๖.๐๐ น. ผอ.และครูจัดกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู
    รวมกันในวันอังคาร และวันศุกร
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 การออกแบบกจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ใชหลกัสําคญั ๒ ประการ คอื ๑) จติศึกษา 
และ ๒) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) โดยท้ังสองประการนี้จะชวยเสริม
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของนักเรียน ท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ในลักษณะ ดังนี้
 ๑. จิตศึกษา เปนการพัฒนานักเรียนดานสังคมและอารมณ (Social and Emotional Learning) 
ท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) จากการวิจัยพบวา มีผลตอความสามารถท่ีจะ
เรียนรูในดานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ความคงทนในการเรียนรู ปญหาดานพฤติกรรม เชน การติดยาเสพติด 
หรือการกออาชญากรรม และกระท่ังการประสบความสําเร็จในชีวิต 
 ๒. Problem-based Learning : PBL เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการแกปญหา
ท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชความสามารถดานสติปญญาไดอยางครบถวน ต้ังแตการจําไดกระท่ังสูการประเมิน วินิจฉัย 
สรางทางเลือก และตัดสินแกปญหาไดอยางสรางสรรค เปนประโยชนท้ังแกตนเองและผูอื่น หรือกอใหเกิดความ
เสียหายนอยท่ีสุด ซ่ึงเชื่อมโยงกับคุณภาพของการบริหารจัดการทางสมอง (Executive Function) ของนักเรียนเอง 
รายละเอียดมีดังนี้

 การบริหารจัดการโรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง

Input Process Output

 - วิสัยทัศน
 - โครงการลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู

 - จิตศึกษา
 - PBL
 - PLC
 - เสริมแรงเชิงบวก

ภาพความสําเร็จ
1) ดานนักเรียน
2) ดานครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
3) ดานโรงเรียน
4) ดานภาคีเครือขาย

Feedback
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จิตศึกษา เปนนวัตกรรมที่จะทําใหผูเรียนไปถึงปญญาภายใน ไดแก การมีจิตใหญเพื่อรักไดอยาง
มหาศาล การเคารพคุณคาตัวเองและคนอื่นเพื่อการอยูรวมกันอยางภราดรภาพ การมีสติชํานาญ
เพื่อใหเทาทันอารมณ การมีสมาธิเพื่อกํากับความเพียรเพื่อสําเร็จ การมีความรับผิดชอบตอตัวเอง
และผูอื่น โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. ขั้นเตรียมภาวะของการรูตัว (สติ) รับรูลมหายใจ รับรูอาการทางกาย หรือ Brain Gym 
๒. ขั้นกิจกรรมผูเรียนรับรูอยางจดจอ รูในกิจกรรมที่ทําอยางตอเนื่อง ทํากิจกรรมอยางเบิกบาน 

Reflection (พูด หรือ เขียน) กับปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายในตน เชน ความคิด ความรูสึก 
ความเขาใจ ความงาม ความดี ความจริง 

๓. ขั้นจบกลับมารับรูที่ตนเองเพื่อใชพลังดานบวกเพื่อ Empower เชน การขอบคุณ การสงความ
ปรารถนาดีใหกัน โดยการสัมผัสมือหรือการกอด (ในช้ันอนุบาล)

Problem-based Learning : PBL เปนการเรียนรูที่ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
ตองการที่จะใฝหาความรูเพื่อแกปญหา ตัดสินใจ และรูจักการทํางานรวมกัน เปนทีม และเรียนรู
จากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
๑) จัดโครงสรางเวลาเรียน 
๒) จัดตารางเรียน 
๓) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูแบบ Problem-based Learning : PBL ทั้ง ๔ หนวยการเรียนรู 

(Quarter) โดยแบงเปน ภาคเรียนละ ๒ หนวยการเรียนรู หนวยการเรียนรูละ ๑๐ สัปดาห 
๔) จัดกระบวนการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยครูทุกคนจะเปนผูอํานวยการเรียนรู 

กระตุนนักเรียนใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองใชเทคโนโลยีในการคนควา เชน Tablet 
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และเสริมแรงเชิงบวก 

๕) วัดผลและประเมินผลดวยกิจกรรม Show & Share แสดงผลงานนักเรียนเมื่อจบหนวยการเรียนรู 
๖) จัดทําเพจประชาสัมพันธโรงเรียน 

จิตศึกษา

PBL
Problem-based

Learning
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ชุมนุม
Freedom 
Activities 

Freedom Activities : ชุมนุม เปนการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
ที่มุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑) เลือกชุมนุมตามความสนใจของนักเรียนและความถนัดของครู ๙ ชุมนุม ประกอบดวย 

(๑) รองรําทําเพลง (๒) อิฐบล็อก (๓) ศิลปะหรรษา (๔) กีฬาฮาเฮ (๕) English is fun 
(๖) สนุกคิด (คณิตศาสตรหรรษา) (๗) กราฟกดีไซน (๘) รากวัฒนธรรม (๙) นักประดิษฐนอย

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุมในวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
๓) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
๔) สรุปผลการดําเนินงาน

ปจจัยสูความสําเร็จ
 - ศึกษาดูงาน สรางทีมนํา
 - ศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล
 - สาธิตฝกทดลองปฏิบัติ 
 - จัดกิจกรรม PLC
 - จัดทําปฏิทินการนิเทศ และนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 
 - ใชจิตวิทยาเชิงบวกสรางบรรยากาศหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 
 - ฝกฝนทุกวันจนเปนวิถี
 - เปดเพลงที่กระตุนคลื่นสมองในระดับตํ่า เพื่อสรางความผอนคลายของสมอง 
 - จัดระบบ Internet เขาสูทุกหองเรียน
 - ครูจัดทําไดอารี่ (บันทึกหลังสอน)
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๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก กลาตอบคําถามและสามารถสื่อสารไดอยางเขาใจและชัดเจน มีทักษะ
การคนควาและใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและเหมาะสม มีความรูคงทนและยั่งยืน มีจิตใหญ รักไดอยางมหาศาล 
มคีวามนอบนอม เมตตากรณุา และเอือ้เฟอเผือ่แผตอสรรพสิง่ มสีติชาํนาญรูเทาทันอารมณของตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ
ตอตัวเองและผูอืน่ มคีวามอดทน รูจกัการรอคอยผูอืน่ มกีารทํางานเปนทีม มคีวามคดิสรางสรรค และคนพบความถนดั
ของตนเอง สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน เรียนรูอยางมีความสุข
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการเรยีนรู ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๓ งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดับภาคกลางและภาคตะวนัออก ครัง้ท่ี ๖๗ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา 
๒๕๖๒  ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ครจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคญั ปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอนโดยเปนผูอาํนวยการ
เรียนรู กระตุนผูเรียนใหลงมือปฏิบัติและแกไขปญหาดวยตนเอง
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
 - รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
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 ด�านโรงเรียน
 เปนโรงเรียนตนแบบในการศึกษาดูงาน เชน นวัตกรรมจิตศึกษา และ Problem-based Learning : PBL 
และจัดอบรมหลักสูตร Open Eyes หลักสูตร Main Course ใหกับโรงเรียนท่ีสนใจ
 - รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดสวดมนตหมู สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ 
ระดับประถมศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ (สํานักวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี)
 - โรงเรียนตนแบบเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง)
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - สถานศึกษาดีเดนในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยเรียน โครงการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี/กิจกรรมสรางแกนนําเพ่ือนใจวัยทีนจังหวัดสุพรรณบุรี
 - รางวัลบานนักวิทยาศาสตรนอย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒
 - เกียรติบัตรการประเมินผลงานจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เพ่ือเรียนรูรากเหงาของชุมชน 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับดีเดน
 - เกียรติบัตรการรณรงคการจัดการขยะในหนวยงานดานการสรางจิตสํานึกความรูในการผลิตและบริโภค
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 - เกียรติบัตรการเขารวมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” 
(สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี)
 - โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรองระหวางวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ด�านภาคีเครือข�าย
 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทองไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
 - โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 - กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 - โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School : HLS) ศูนยอนามัยท่ี ๕ ราชบุรี
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 โรงเรียนวัดลาดสนุ�น 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
 โรงเรียนวัดลาดสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ต้ังอยูท่ี ซอย กม. ๒๗ 
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการเรียนการสอนต้ังแตชั้นอนุบาล ๒ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๖๖ คน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๖ คน นักเรียนชาย 
๗๘๗ คน นกัเรยีนหญิง ๖๗๘ คน จากนโยบายปฏริปูการศกึษาใหผูเรยีนมทัีกษะวชิาการ ทักษะวชิาชพี และทักษะชวีติ 
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู โลกแหงศตวรรษท่ี ๒๑ โรงเรียนวัดลาดสนุน เปนโรงเรียนขยายโอกาส จึงไดเห็น
ความสําคัญของโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ท่ีชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอน
เปนไปในทิศทางการเรียนรูเชิงรุก ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ สรางองคความรูดวยตนเอง เกิดกระบวนการคิดข้ันสูง และ
ไดแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี
 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  ของโรงเรียนวัดลาดสนุ น มีแนวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 จากนโยบายปฏริปูการศกึษาใหผูเรยีนมทัีกษะวชิาการ ทักษะวชิาชพี และทักษะชวีติ เพ่ือเตรยีมความพรอม
เขาสูโลกแหงศตวรรษท่ี ๒๑ จึงไดเห็นความสําคัญของโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ท่ีชวย
สงเสรมิใหการจดัการเรยีนการสอนเปนไปในทิศทางการเรยีนรูเชงิรกุ ผูเรยีนไดลงมอืปฏบัิติ สรางองคความรูดวยตนเอง 
เกิดกระบวนการคิดข้ันสูง และไดแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี โดยใชรูปแบบการบริหารโครงการแบบ 
SECOND MODEL ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จท่ีเปนแบบอยางไดดังนี้

๒

S : Systematic Project Management การวางระบบ
การบริหารโครงการ โดยวิเคราะหนโยบาย แตงตั้งผูรับผิดชอบ 
กําหนดแผน/โครงการ/กิจกรรม สรางความเขาใจแกผูเก่ียวของ 
เพื่อกําหนดภาพความสําเร็จรวมกัน 
E : Encourage Teachers to Develop Innovation 
การสงเสริมใหครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
C : Coordinate Learning Resources Outside of 
Education การประสานและสนับสนุนแหลงเรียนรู
นอกสถานศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน
O : Oversee Supervision and Monitoring 
Efficiently การกํากับ นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
N : New Results การสะทอนผลการพัฒนาใหมจาก
การดําเนินงานโดยใชกิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
(After Action Review : AAR) สะทอนผลการพัฒนาที่เกิด
ขึ้นใหมรวมกับการใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)
D : Development การพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 การออกแบบกิจกรรมถือเปนกระบวนการสําคัญท่ีทําใหกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ประสบผลสําเร็จ 
โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
 ๑. สรางความรูความเขาใจใหครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
เพ่ือนําไปบูรณาการความรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู
 ๒. วิเคราะหหลักสูตรเพ่ือนําขอมูลมาออกแบบกิจกรรมเพ่ือนําไปบูรณาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู
โดยเนนการปฏิบัติจริง ใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน
 ๓. วเิคราะหผูเรยีนเปนรายบุคคลดวยวธิกีารท่ีหลากหลาย วเิคราะหศกัยภาพ และความตองการในการเรยีนรู 
และนําขอมูลมาวางแผนจัดกิจกรรมโดยเนนการมีสวนรวม
 ๔. เชื่อมโยงกิจกรรมเพ่ือใหเปนไปตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ 
คอื มทัีศนคติท่ีดีตอบานเมอืง โดยจดัเมนกูจิกรรมใหเลอืกอยางหลากหลาย เชน เมนกูจิกรรม คดิดี ทําดี ทําได หวงแหน
ถ่ินเกิด เมนูกิจกรรม ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว ไมประมาทในการดําเนินชีวิต เมนูกิจกรรมบุหรี่ศึกษา มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีดี
มีคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เมนูกิจกรรมเรียนธรรมะกับครูพระและเปนพลเมืองท่ีดี มีงานทํามีอาชีพ 
เมนูกิจกรรมสบูสมุนไพรเกสรปทุม ลูกอมอดบุหรี่ (Strong Candy) เมนูรักสรางอาชีพ
 ๕. จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) เนนเรื่องท่ีใกลตัวหรือเปนเรื่องท่ีผูเรียน
สนใจมาสรางเปนกระบวนการเรยีนรูท่ีเกดิจากปญหา ใหผูเรยีนไดรูจกัการคดิวเิคราะหปญหา หาวธิกีารในการแกปญหา 
นาํมาพัฒนาเปนหนวยการเรยีนรูบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรูตามบรบิทของโรงเรยีน ตัวอยางเชน หนวยการเรยีนรู 
เรื่องบุหรี่ศึกษา เปนหนวยการเรียนรูท่ีเกิดจากการวิเคราะหปญหาของโรงเรียน และออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง บูรณาการความรูทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น ตอยอดความคิดผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย
ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและพัฒนาเปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑใหม ๆ  ท่ีใชประโยชนและเพ่ิมมูลคา ซ่ึงกระบวนการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยนั้นเปนความรูท่ีผูเรียนจะไดรับอยางยั่งยืน

๓. ภาพความสําเร็จ

 จากกระบวนการบริหารจัดการโครงการและการออกแบบกิจกรรมท่ีดีทําใหภาพความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนวัดลาดสนุนเปนท่ีประจักษ ดังนี้
 ด�านนักเรียน 
 เกดิความภาคภมูใิจสามารถนาํความรูท่ีไดไปใชใหเกดิประโยชนในชวีติประจาํวนั ใชในการแกปญหา เปนการ
สรางอาชีพและทําใหมีรายได สรางชื่อเสียงใหแกตนเองจากการประกวดและแขงขันตาง ๆ รวมถึงมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนท่ีดีข้ึนจากการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชวิจัยเปนฐาน เชน รางวัล Zero best รางวัลการประกวด
การคัดลายมือระดับชาติ รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ
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 - รางวัลเหรียญทองแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธประเภทชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 
ระดับภาค การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวลัเหรยีญทอง การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ประเภทสิง่ประดิษฐ ระดับชัน้มธัยมศกึษาปท่ี ๑-๓ 
การแขงขันงานภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ จังหวัดนครนายก
 - รางวลัเหรยีญทองการแขงขันทําอาหารคาวหวานเพ่ือสขุภาพ ระดับชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๔-๖ การแขงขัน
งานภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ จังหวัดนครนายก
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน องคกร และชุมชน ในการสรางองคความรูท่ีสงผลตอการพัฒนาผูเรียน
ใหเกดิทักษะสามารถตอยอดจนถึงการประกวดและแขงขัน ไดรบัรางวลัตาง ๆ  เชน ไดรบัรางวลัเมนกูจิกรรมลดเวลาเรยีน
เพ่ิมเวลารูยอดเยี่ยมต้ังแตป ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ไดใชหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพ่ือนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิภาพทําใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ ไดรับการยอมรับและชื่นชมจากสาธารณชน เชน 
ไดรับรางวัลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานผานการประเมินวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ในระดับดีเยี่ยม 
 - รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด “โครงการเย็บผา สรางรอยยิ้ม” ระดับจังหวัดในโครงการ “พัฒนา 
เพ่ือการแบงปนท่ียิ่งใหญ Shift and share” ภายใตโครงการปาฏิหาริยแหงชีวิต (Miracle of Life) ประจําป ๒๕๖๐ 
ตามกรอบแนวคิด Power plus อาสาพลังบวก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 - รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเดนระดับเพชร ประเภทผูบริหาร ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ กระทรวงศึกษาธิการ
 ด�านโรงเรียน
 ผลจากการดําเนินงานทําใหไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 
จากกระทรวงศึกษาธิการ และผานการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากกระทรวงสาธารณสุข
 - BEST PRACTICE ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจัดนิทรรศการรวมแลกเปลี่ยนการบริหารการ 
จัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาค โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการขยะในสถานศึกษาสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน ประเทศไทยไรขยะ โรงเรียนปลอดขยะสัญจร ระดับประเทศ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐
 - ดานการบริหารจัดการงานวิชาการท่ีประสบผลสําเร็จ สงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
ไดคะแนนสอบ ๙๗.๕๐ คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
 - รางวัลงานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งท่ี ๓ ระดับประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - ไดรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเดนระดับเงิน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ดีเดนระดับทอง ระดับประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ และดีเดนระดับเพชร ระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ด�านภาคีเครือข�าย
 โรงเรียนวัดลาดสนุน ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
 - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
 - ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมแกไขปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางเปนระบบ
 - องคกรทางศาสนา ไดแก เครือขายวัด ประชารัฐสรางสุข เครือขายคณะสงฆ จังหวัดปทุมธานีและองคกร
ภาคีวัดลาดสนุน ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ และกิจกรรมการสงเสริมดานศาสนา วัฒนธรรม และคุณธรรม
จริยธรรม 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาลเมืองคูคต และเทศบาลเมืองลําสามแกว ใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณ กิจกรรมสงเสริมอาชีพ และแหลงเรียนรูในชุมชน 
 - องคกรสาธารณสุข ไดแก เครือขายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลคูคต ใหการสนับสนุนดานกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
 - องคกรของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยพระนคร ใหการสนับสนุนดานบุคลากรฝกประสบกาณวิชาชีพครู สงเสริมดานการศึกษา 
 - องคกรเอกชน ไดแก หางราน รานคาตางๆ ใหการสนับสนุนดานอุปกรณการศึกษาและทุนการศึกษา 
สถาบันการศึกษาเอกชนดานการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการศึกษาตอดานอาชีพ และสนับสนุนทุนการศึกษา
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  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
 โรงเรยีนอนบุาลเพชรบุร ีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบุร ีเขต ๑ ต้ังอยูตําบลคลองกระแซง 
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการสอนต้ังแตชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๔๐ คน บุคลากรทางการศึกษา ๓๓ คน นักเรียนชาย ๗๒๖ คน นักเรียนหญิง 
๗๘๓ คน รวมกันขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมดานรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม และเนนการเรียนปนเลน ไดลงมือทํา คิดวิเคราะห และรวมมือกันแกไขปญหา 
เรียนรูอยางมีความสุข โดยครูและผูเรียนสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และจัดการเรียนรูแบบองครวม มีสื่อ 
แหลงเรียนรูท่ีพรอมใหผูเรียนไดเรียนรู ผานกระบวนการ Active Learning
 การดําเนนิการขับเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรยีนอนบุาลเพชรบุร ีมแีนวทางการบรหิาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 การขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เริ่มดําเนินกิจกรรมต้ังแตภาคเรียนท่ี ๒ 
ของปการศึกษา ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน และยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการบริหารงานรูปแบบ 
S-E-W-E-R Model ประกอบดวย ๕ ข้ันตอน ดังนี้
 ข้ันตอนท่ี ๑ S : Stimulation ข้ันการปลุกเรา และสรางความตระหนัก เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการ
ปลุกเราใหทีมงานเกิดแนวคิดท่ีตรงกัน มุงมั่นประสงคในการทํางาน 
 ข้ันตอนท่ี ๒ E : Educate ข้ันการจัดการความรู เปนการจัดการความรูใหแกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ และ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน และกําหนดกรอบความรูในแตละเรื่องใหสอดคลองกับเปาหมายของโครงการตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับบริบทและวิสัยทัศนของโรงเรียน
 ข้ันตอนท่ี ๓ W : Work ข้ันลงมือปฏิบัติ เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีรวมกันกําหนดไว และนิเทศ 
กาํกบั ติดตามผล สงเสรมิการจงูใจใหทีมงานอยากทํางาน (Motivation) รวมถึงการจดักาํลงัคน และจดัเตรยีมทรพัยากร
ใหเพียงพอตอการดําเนินงานกอนท่ีจะลงมือ และใชหลักการทํางานดวยกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง 
(PDCA Deming Cycle) ในทุกระยะการทํางานตามแผนท่ีวางไว
 ข้ันตอนท่ี ๔ E : Evaluate ข้ันประเมินผล เปนการประเมินผลการทํางานและดําเนินการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยยึดเปาหมายและวัตถุประสงคของงาน (Objectives) โดยนิเทศ ประเมินผล 
และปรับปรุง แกไข ในระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ระหวางการดําเนินกิจกรรมและเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
 ข้ันตอนท่ี ๕ R : Report ข้ันรายงานผลและประชาสัมพันธ เปนการสรุป บันทึก รายงานผลการปฏิบัติงาน
ท่ีแสดงถึงผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ 

๓
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 การออกแบบกิจกรรมถือเปนกระบวนการสําคัญท่ีทําใหกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ประสบผลสําเร็จ 
โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
 ๑. กําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน โดยใหครูลดการบอกความรู  แตสนับสนุนใหนักเรียน
เกิดกระบวนการคิดคนหาคําตอบ และลงมือปฏิบัติจริง ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในทุกชั่วโมงเรียน
 ๒. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ เปนรายบุคคล เกี่ยวกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยการใชแบบสอบถาม สัมภาษณ เปนภาษาอังกฤษ

ข้ันรายงานผลและประชาสัมพันธ์ R :

ข้ันการจัดการความรู้ E :

ข้ันการปลุกเร้า และสร้างความตระหนักS :

E : ข้ันประเมินผล

ขั้นลงมือปฏิบัติ 
(Work)

W :

K.M.
Knowledge & Skill

ปรับปรุงบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลงานจาก
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ระเบิดจากข้างใน

ตรวจสอบและ
ปรับปรุงผลงาน

PLAN

CHECK

DOACT

การยอมรับ
และการธ ารงอยู่

นิเทศ

ก ากับ

ติดตาม

ประเมิน
ผล

ผลลัพธ์กิจกรรม
ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้

๑. สถานศึกษาบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม
2. ครูผู้สอนจัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการ Active Learning
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความสุขในการเรียนรู้

(Educate)

(Stimulation)

(Evaluate)

(Report)

รูปแบบการบริหารงาน โดยใช้ S-E-W-E-R Model
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 ๓. วิเคราะห เชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือการออกแบบการจัดการเรียนรู และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
 ๔. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โดยแบงตามระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาตามชวงช้ัน
 ๕. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใชกระบวนการ Active Learning เพ่ือสนับสนุนการตอบสนองโครงการ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ในหมวดท่ี ๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)
   ระดับปฐมวัย ดําเนินกิจกรรม จํานวน ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมทองโลกคอมพิวเตอร กิจกรรมดนตรี
สรางสรรค กิจกรรมภาษาพาเพลิน และกิจกรรมวายนํ้าหรรษา 
   ระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๓ ดําเนินกิจกรรม จํานวน ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมวายนํ้าเพ่ือชีวิต กิจกรรม 
A Magic English กิจกรรม Wonderful English กิจกรรมพัฒนาสมองดวยตาราง ๙ ชอง และกิจกรรม Design by 
Paint 
   ระดับประถมศึกษาปที่ ๔-๖ ดําเนินกิจกรรม จํานวน ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมวายนํ้าเพ่ือชีวิต 
กิจกรรมพัฒนาสมองดวยตาราง ๙ ชอง กิจกรรม Fantastic English กิจกรรม Funny Conversation และกิจกรรม
สวัสดีภาษาจีน โดยกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับภาษาจะเนนการนํานักเรียนออกนอกสถานท่ีเพ่ือพบกับสถานการณจริง 
เชน การฝกสนทนาภาษาอังกฤษ เพ่ือแนะนําเสนทางใหกับนักทองเท่ียว
  โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมภายในโรงเรียนต้ังแตระดับชั้นอนุบาลปท่ี ๒ ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ เชน 
กิจกรรมตลาดนัดลานบัว ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู สนทนาภาษาอังกฤษ ในการซ้ือขาย
สินคา   
 ๖. จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานนักเรียน (Student’s day) เปนการนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดกิจกรรมทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยมีการประเมินกิจกรรมจากการสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ 
นักเรียนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ

๓. ภาพความสําเร็จ

 ผลท่ีเกิดข้ึนจากขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning สงผลให
การปฏิบัติงานของโรงเรียน ดังนี้
 ด�านนักเรียน
  ผูเรยีนมนีสิยัใฝรู และการคนควา สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง จากการสงัเกต สอบถาม และสมัภาษณ
นักเรียนรูจักคิดวิเคราะหจากการทดสอบและสัมภาษณ มีความกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
จากการสังเกตพฤติกรรมท้ังในและนอกหองเรียน เปนคนดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะจากการสังเกตพฤติกรรม และ
สอบถามเพ่ือนรวมชั้น มีทักษะการดํารงชีวิตประจําวันในสังคมอยางมีความสุข เพ่ือการเรียนรู สรางงาน สรางอาชีพ 
สามารถนําเสนอผลงานไดอยางสรางสรรค เชน กิจกรรมพัฒนาสมองดวยตาราง ๙ ชอง สงผลใหนักเรียนมีทักษะ
การดํารงชีวิตประจําวันในสังคมอยางมีความสุข จากการสอบถามผูท่ีเกี่ยวของ เชน ครู ผูปกครอง นักเรียนสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง สงผลใหไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย 
 - รางวัลโครงการจัดการแขงขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร (ASMO) ประจําป ๒๕๖๒
 - รางวัลของประเทศ โครงการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร (Math Genius) 
ประจําป ๒๕๖๒
 - รางวัลโครงการการแขงขัน Phetchaburi Math Championsship ประจําป ๒๕๖๒
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 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การขับเคลื่อนโครงการดังกลาวยังทําใหครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
อยางมปีระสทิธภิาพ โดยใชสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทันสมยัเหมาะสมกบันกัเรยีน รวมไปถึงมคีวามกระตือรอืรน 
สนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือ ปรับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ตามศกัยภาพอยางเต็มกาํลงัความสามารถ สงผลใหไดรบัรางวลัตาง ๆ  มากมาย ไดแก รางวลัรองผูบรหิารสถานศกึษาดีเดน 
รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ระดับจังหวัดเพชรบุรี รางวัลครูผู สอนดีเดน กลุ มสาระการเรียนรู ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และปฐมวัย รางวัลครูดีศรี สพฐ. 
การจัดการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ด�านโรงเรียน
 โรงเรียนมีการบริหารงานอยางเปนระบบ มีรูปแบบในการบริหารงาน ดวยกระบวนการบริหารงานรูปแบบ 
S-E-W-E-R Model มกีารทํางานเปนทีม และการทํางานเปนระบบ มคีาํสัง่แตงต้ังคณะทํางาน มรีปูแบบการบรหิารงาน
อยางชัดเจนท้ัง ๔ ฝาย จนไดรับรางวัลมากมาย ไดแก
 - มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ สูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา
 - รางวัลคุณภาพ SCQA ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัลคุณภาพ OBECQA ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 - รางวัลสถานศึกษาดีเดน IQA ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
 - รางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาประจําป ๒๕๖๐ 
 - รางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ 
 - รางวัลสถานศึกษาดีเดนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเดน ประจําป ๒๕๖๒ 
           - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ด�านภาคีเครือข�าย
 - โรงเรียนในเครือขายดอนยาง (โรงเรียนวัดหนองไมเหลือง โรงเรียนหนองพลับ โรงเรียนหนองมะขาม) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
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 โรงเรียนห�วยกรดวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
 (สิงห�บุรี  ลพบุรี  อ�างทอง  ชัยนาท)
 โรงเรียนหวยกรดวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง 
ชัยนาท) ต้ังอยูตําบลหวยกรด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดทําการเรียนการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๒๓ คน จํานวนบุคลากร
ทางการศึกษา ๒ คน นักเรียนชาย ๑๗๕ คน นักเรียนหญิง ๑๔๒ คน ดําเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
อยางตอเนือ่งต้ังแตภาคเรยีนท่ี ๒ ปการศกึษา ๒๕๕๘ สอดคลองกับการพัฒนาผูเรยีน โดยบูรณาการตัวชีว้ดัตามหลกัสตูร 
๘ กลุมสาระการเรียนรู สอดคลองกับ ๗ หลักการสําคัญ เนนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน
 การดําเนนิการขับเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรยีนหวยกรดวทิยา มแีนวทางการบรหิาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 การบริหารจัดการโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนหวยกรดวิทยา ภายใตการบริหารจัดการ
แบบ HKW Model โดยมี ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑. สืบสานวัฒนธรรม (Huakrot’s Heritage in Conservation : H) ซ่ึงในข้ันตอนนี้มีเง่ือนไข
ในการขับเคลื่อนโดยผานการสรางสรรคนวัตกรรมสอบถาม ดวยการวางแผนการทํางานหรือกอนการดําเนินกิจกรรม 
(BAR : Before Action Review)
 ๒. คุณธรรมนําวิชาการ (Knowledge with Ethics : K) เปนข้ันตอนในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
สรางงานและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
 ๓. ทํางานดวยความสามัคคี (Work in Harmony : W) ซ่ึงในข้ันตอนนี้เพ่ือสรางสถานการณความเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง ดวยการทํางานท่ีไดมาปรับปรุงแกไข (AAR : After Action Review) หรือวางแผนการทํางานตอไป
ภายใตแนวคิด “สนุกคิด พิชิตความรู มุงสูทักษะชีวิต” 
 

รูปแบบการบริหารงาน โดยใช� HKW Model

๔
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 โรงเรียนหวยกรดวิทยา ดําเนินการออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิม่เวลารู” ในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตนแบบคละช้ัน มาต้ังแตปการศกึษา ๒๕๕๘ 
โดยใชกิจกรรมของ สพฐ. ตอมาในปการศึกษา ๒๕๕๙ ครูเปนผูออกแบบ
กิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงนักเรียนบางสวนไมสนใจใน
กิจกรรม และในปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โรงเรียนไดสํารวจความตองการ
ของนักเรียนและนํามาจัดกลุมกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ๙ รัชกาล” 
โดยแตละกิจกรรมไดสอดแทรกประวัติความเปนมาของกรุงรัตนโกสินทรและ
เหตุการณสําคัญสมัยรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๙ ภายใตแนวคิด “เด็กมีความสุข 
สนุกกับกิจกรรม นําสูทักษะชีวิต”
 ปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนหวยกรดวิทยามุ งมั่นจัดกิจกรรม
โดยเนนความสนใจ เนนทักษะการคิดวิเคราะห การจัดกระบวนการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) ท่ีสอดคลองกับ ๗ หลักการสําคัญภายใตแนวคิด 
“สนุกคิด พิชิตความรู  มุ งสู ทักษะชีวิต” โดยเชื่อมโยงวิถีชีวิต ชุมชน และ
ทองถ่ิน เชน ผลิตภัณฑพ้ืนบานตาลโตนด (หุนกระบอกลูกตาลโตนด ขนมตาล 
นํ้าตาลโตนด สิ่งประดิษฐจากตาลโตนดสืบสานวิถีหุ นกระบอก) สุนทรียรส
การดนตร ี(การแสดงราํมะนา ระบําทําตาล) ใสใจดูแลสขุภาพชวีตินกัประดิษฐนอย 
หก.ว. ฯลฯ นักเรียนนําความรูและประสบการณจากภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนา
ทักษะของตนเอง และนําสูชุมชน สังคม ได 
 ตัวอย างกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงและบูรณาการ ๘ กลุ มสาระการเรียนรู   สอดคล องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด อาทิ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดแก “กิจกรรมนักประดิษฐนอย หก.ว.”

ภาพการรํามะนา

ภาพหุนกระบอกลูกตาลโตนด
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 หลังการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนผานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เชน การประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียน การประเมินคุณลักษณะ การประเมินทักษะการปฏิบัติ และการประเมินผลงานของนักเรียน นอกจากนี้
ยังจัดใหมีการประกวดผลงานของนักเรียนและใหรางวัลกับผลงานท่ีดีเดนอีกดวย หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมยังจัดใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา เชน การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน
ในจังหวัดชัยนาท การจัดกิจกรรม Open House กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือขาย

๓. ภาพความสําเร็จ

 โรงเรียนหวยกรดวิทยา ไดปฏิบัติตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” เนนการจัดกระบวนการเชิงรุก 
Active Learning ตาม ๗ หลักการสําคัญ ดวย HKW Model ดังแผนภาพ

ภาพความสําเร็จ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โรงเรียนหวยกรดวิทยา

 ด�านนักเรียน
 - นกัเรยีนมคีวามสขุเกดิทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ มทัีกษะการคดิข้ันสงู มคีณุลกัษณะอนัพึงประสงค 
มีความสามารถในการต้ังเปาหมาย มีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการทํางาน และมีความสามารถในการแขงขัน
ระดับชาติ
 - รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันเด่ียวซอดวง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเด่ียวขลุยเพียงออ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทบาทของครูผู้สอน 
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎขีองจุดมุ่งหมายโครงการ 
- นักออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning เน้น 7 หลักการส าคัญ 
- ผู้อ านวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
- นักวิเคราะหฺ์และประเมินผลโครงการ 

นโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- กระทรวงศึกษาธกิาร 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
- หนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง 
- โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม 

กิจกรรม 4H 

กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน ์

กิจกรรมที่สถานศึกษา 
จัดให้กับผู้เรียน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา

รู้” 

 1 

2 

3 

4 

5 

 สร้างความเข้าใจและ 

   พัฒนาบุคลากร 

 วางแผนงานโครงการ   
   ภายในสถานศึกษา 

 ด าเนนิการตาม    
   แผนงานโครงการ 

 นิเทศติดตามผลการ   
   ด าเนินงาน PLC 

 ประเมนิผล/AAR 

การประเมินความส าเร็จ 
ของกิจกรรม 

ผลการปฏบิตัิ หรือ 
ผลลพัธ์ของโครงการ 

คร ู

ผู้บริหาร 

ศึกษานิเทศก์ และผู้สนับสนุน 

ประสบ
ความส าเร็จ 

ไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

ถอ
ดบ

ทเร
ียน

 ป
รับ

ปร
ุงก

ิจก
รร

ม 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
สร้างทักษะกระบวนการ
ท างานได้ด้วยตนเอง                
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และครูผู้สอน 

คุ้นเคยกับการเรียนรู้แบบ 
ในห้องเรียนและเน้น 
ผลการเรียนเป็นหลัก 
ไม่วัดทักษะการเรียนรู ้
ไม่เห็นความส าคัญของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

นักเรียน 

นักเรียน 

ผล
สะ

ท้อ
น 

ผล
สะ

ท้อ
น 
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 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - รางวัลระดับเหรียญทอง ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ดานวิชาการ 
รางวัลทรงคุณคา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 - รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานวิชาการ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. ระดับชาติ
 - รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 - ครูผูสอนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม เนน Active Learning ไดแก คิด รวมมือ และเผยแพร 
(Think-pair-share) มากข้ึน สงผลใหสามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ไดอยางมีคุณภาพ
 - ครูผูสอนสามารถออกแบบและจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ตาม ๗ หลักการ
สําคัญ โดยพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รายงานผลการเรียนรูของนักเรียน 
ตลอดจนนําผลการเรียนรูมาพัฒนารูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง สงผลใหเปนท่ียอมรับ 
และไดรับรางวัลระดับชาติ
 ด�านโรงเรียน
 โรงเรียนไดรับการยอมรับท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับประเทศ 
มีชื่อเสียง มีผลงานเปนท่ีประจักษ เปนไปตามภาพความสําเร็จ ดังนี้ 
 - ตัวแทนจังหวัดชัยนาท จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑจากตาลโตนด เนื่องในโอกาสรับเสด็จสมเด็จ
พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจาฟามหาจกัรสีรินิธร รฐัสมีาคณุากรปยชาติ สยามบรมราชกมุารี
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเปดศูนยการเรียนรูการอนุรักษตาลโตนด
 - ตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ นําเสนอกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 
หัวขอเรื่อง “รูทันสื่อเทคโนโลยี” ในงานนายกรัฐมนตรี พบเพ่ือนครู ณ ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 - รางวัลดีเดน ประเภทผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ระดับจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 - โรงเรียนดีเดนการเฝาระวังทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดชัยนาท
 - แหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ใหแกโรงเรียน และหนวยงานท่ีสนใจ 
 ด�านภาคีเครือข�าย
 โรงเรียนหวยกรดวิทยา ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
  - รวมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑจากตาลโตนด รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเปด
ศูนยการเรียนรูการอนุรักษตาลโตนด
 - ไดรับคัดเลือกใหไปนําเสนอกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” กิจกรรม “รูทันสื่อเทคโนโลยี” 
ในงานนายกรัฐมนตรีพบเพ่ือนครู ณ ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
 - บริษัท Microsoft ประเทศไทย จํากัด
 - ปราชญชาวบานท่ีมีความรูเรื่องตาลโตนด

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : 
Active Learning” โรงเรียนหวยกรดวิทยา
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 โรงเรียนเบญจมานุสรณ� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
  (จันทบุรี  ตราด) 
 โรงเรียนเบญจมานุสรณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ต้ังอยูหมูท่ี ๑ ตําบลตลาด 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการสอนต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๙๒ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑๐ คน นักเรียนชาย ๘๒๙ คน 
หญิง ๘๓๕ คน โรงเรียนเขารวมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” รุนท่ี ๑ ในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
ในระยะแรกท่ีเขารวมโครงการ โรงเรียนใชแนวทางและรูปแบบ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเนน 4H และจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษา
ปท่ี ๓ ทุกวนัศกุร คาบ ๙ เพียงคาบเดียว ตามสภาพบรบิทของโรงเรยีน  พบวา นกัเรยีนมคีวามสขุจากการเขารวมกจิกรรม 
โรงเรียนเห็นวากิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู เปนแนวทางการจัดการเรียนรู ท่ีสะทอนผลการเรียนรูของผูเรียนจาก
การปฏิบัติจริง ประกอบกับสภาพปญหามีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรูติด ๐ ร มส เปนจํานวนมาก ในปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ซ่ึงเปนภาระของครูและนักเรียน โรงเรียนจึงไดออกแบบกิจกรรมเพ่ือลดภาระของครูและนักเรียน “ลดงาน ไดงาน” 
 การดําเนนิการขับเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรยีนเบญจมานสุรณ มแีนวทางการบรหิาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรียนเบญจมานุสรณ ขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ใหแกนักเรียน 
ทุกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ โดยใหครูทุกคนจัดตารางสอนมีเวลาวางตรงกัน เพ่ือใหมีเวลาจัดกิจกรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สัปดาหละ ๕ ชั่วโมง (วันพุธ คาบ ๙ พฤหัสบดี คาบ ๑ และคาบ ๙ วันศุกร คาบ ๘ และ ๙) 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาหละ ๓ ชั่วโมง (พฤหัสบดี คาบ ๑ และวันศุกร คาบ ๘ และ ๙) ใหครู
ทุกคนรบัผดิชอบกจิกรรมท่ีตอบสนองตัวชีว้ดัของแตละสาระการเรยีนรูท่ีรบัผดิชอบ โดยมรีปูแบบในการบรกิารจดัการ 
แบงเปน ๒ ภาคเรียน ดังนี้
 ภาคเรยีนที ่๑ ใชกระบวนการ PLC : ชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี ครเูพ่ือศษิยแบบบูรณาการสู ๑ นวตักรรม 
๑ หองเรียน เพ่ือแกปญหาการติด ๐ ร มส ของนักเรียนจํานวนมาก ภาระงานมากเกินไป และภาระงานท่ีนักเรียน
ตองปฏิบัติไมตรงตามศักยภาพของนักเรียน
 ภาคเรียนที่ ๒ จัดกิจกรรมตามนโยบาย สพฐ.กําหนด ซ่ึงโรงเรียนจัดกิจกรรมทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ถึงมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของนักเรียนใหเกิดคุณลักษณะ 4H (โรงเรียน เพ่ิม H ท่ี ๕ คือ Happy) 
๔ เสาหลักการศึกษา เชื่อมโยง ๗ หลักการสําคัญ

๕
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๒. การออกแบบกิจกรรม 

 ภาคเรียนที่ ๑
 โรงเรียนดําเนินการแกปญหาดวยนโยบายท่ีวา “ลดงาน ไดงาน” ดวยกระบวนการ PLC : ชุมชน
แหงการเรียนรู ครูเพื่อศิษยแบบบูรณาการสู ในหวงเวลาสําคัญคือลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู

 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
 ๑. รวมกลุม (PLC) ครูพบนักเรียน นักเรียนคิดนวัตกรรมในชั้นเรียนของตนเอง
 ๒. ครูแนะแนวโครงสรางหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด ในภาคเรียนท่ี ๑ ใหแกนักเรียนเพ่ือพิจารณาตัวชี้วัด
ท่ีจะนําไปสรางชิ้นงานนวัตกรรม
 ๓. นักเรียนคัดเลือกตัวชี้วัดจาก ๘ กลุมสาระการเรียนรู จากการแนะแนวของครู
 ๔. นกัเรยีนออกแบบนวตักรรมของหองเรยีน โดยมคีรท่ีูเกีย่วของกบัตัวชีว้ดัท่ีนกัเรยีนเลอืกคอยใหคาํแนะนาํ
ในแตละชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
 ๕. นักเรียนรวมกันประดิษฐชิ้นงาน/นวัตกรรม : ๑ นวัตกรรม ๑ หองเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูปกครอง ชุมชน ผูประกอบการ และภูมิปญญาทองถ่ิน
 ๖. นักเรียนนําเสนอชิ้นงาน/นวัตกรรมตอครูท้ัง ๘ กลุมสารการเรียนรู ตามท่ีนักเรียนเลือกใชตัวชี้วัด 
มารวมกันประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด แสดงความชื่นชม ชี้แนะ และใหแรงเสริม
 ๗. โรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการประกอบดวยครูท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู ประเมินชิ้นงานตัดสินผลงาน
 ๘. นักเรียนนําชิ้นงานนวัตกรรมไปพัฒนาตอยอด สําหรับการประกอบอาชีพ เพ่ือการมีงานทํา และ
ใชในชีวิตประจําวัน เชน ผายอมสีจันท มวยสูอาชีพ ฯลฯ

ภาพความสําเร็จลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning 
ผานรายการ “บายนี้มีคําตอบ” (ผายอมสีจันท มวยสูอาชีพ)

สมุดคูมือคนดีศรีเบญจมา

๑

4

2

3

สร้างความตะหนักให้ครูโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0 แห่งศตวรรษท่ี 21”

รวมกลุ่ม (PCL) วิเคราะห์ปัญหา

รวมกลุ่ม (PCL) ครูพบนักเรียน นักเรียนคิดนวัตกรรม
ในชั้นเรียนตนเอง

นวัตกรรม 
1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
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 ภาคเรียนที่ ๒
 โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปน ๒ หมวดกิจกรรม ดังนี้
  หมวดกิจกรรมท่ี ๑ กําหนดใหปฏิบัติกิจกรรม ไดแก ลูกเสือ เนตรนารีอาสา (Heart, Happy) Mind and 
Body (Heart, Health) 
 หมวดกิจกรรมท่ี ๒ กําหนดกิจกรรมประจําฐานตามความถนัดและความสนใจ เชน มหัศจรรยตัวเลข 
Thai Dance 2 เสริมคิดคณิตศาสตร เขาใจธรรมะเขาใจชีวิต สุขภาพดีวิถีพอเพียง บาติกสรางสรรค ถักโคเชต 
เกมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรพาเพลิน เกมวิทยคิดสนุก เกมสรางสรรคภาษาไทย ยุวพุทธศาสนิกชน ซอมบํารุง
คอมพิวเตอร อนรุกัษสิง่แวดลอม Cover เพลงสไตลตนเอง ฝกซอมดนตรไีทย ดนตรพีาสขุ ๒ หมากกระดาน step non 
stop คอมพิวเตอรนารู ธรรมชาติศึกษา ติว O-NET ม.๓ ม.๖ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร สีสันวรรณคดีไทย อนุรักษชุมชน
เชิญชวนทองเท่ียว Clip for fun และการคิดโครงงานสิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช เปนตน
 ใหนักเรียนทุกคนเรียนในหมวดกิจกรรมท่ี ๑ และเลือกเรียนในหมวดกิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมประจําฐาน
ตามความถนัดและความสนใจ
 การนิเทศผลการดําเนินงาน
 โรงเรยีนแตงต้ังคณะกรรมการนเิทศการดําเนนิงานตามโครงการ ประกอบดวย ผูบริหาร และหวัหนาสายชัน้ 
งานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน จัดทําแผนการนิเทศ กําหนดปฏิทินการนิเทศ
 การวัดและประเมินผล
 มีการประเมินผลท้ัง ๒ ภาคเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะมีสมุดบันทึกการเขารวมกิจกรรม ใหครูผูรับผิดชอบ
กิจกรรมเปนผูลงชื่อการเขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง เมื่อสิ้นภาคเรียนนักเรียนนําสงสมุดบันทึกการเขารวมกิจกรรม
ใหครูท่ีปรึกษา ครูท่ีปรึกษานําสงงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู) เพ่ือตัดสินผลการเรียน ผ มผ 
จากจํานวนกิจกรรมท่ีเขารวม ตามเกณฑท่ีกําหนดไวในสมุดคูมือคนดีศรีเบญจมาฯ

๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน  
 นักเรียนทุกคนเรียนรูผานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู อยางมีความสุข มีความกระตือรือรน สามารถ
เรียนรูดวยตนเอง มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
 - ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนมีผลการเรียนผานเกณฑการวัดและประเมินผล รอยละ ๑๐๐ 
 - ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาปการศึกษา ๒๕๖๐ รอยละ ๑.๒๔
 - ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนมีอัตราการติด ๐ ร มส ลดลงจากปการศึกษา ๒๕๖๐ 
รอยละ ๒๓.๕๘
  - รางวลัระดับเหรยีญทองแดง กจิกรรมการแขงขันซูโดก ุระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนตน งานศลิปหตัถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับท่ี ๖ กิจกรรมเด่ียวดนตรีไทย (ระนาดทุม) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
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 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต
 - ได รับถวยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก 
ชงิถวยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจาฟามหาจกัรสีรินิธร รฐัสมีาคณุากร
ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
 - รางวลัระดับเหรยีญทอง Story telling ระดับชัน้ ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวลัชนะเลศิ กจิกรรมการแขงขันซูโดก ุระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย งานราชมงคลรกัษเหลอืงจนัท 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมการแขงขันพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-class Standard 
School Symposium) ครั้งท่ี ๓ ปการศึกษา๒๕๖๒
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง ลําดับท่ี ๔ ระดับชาติ กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ครูทุกคนมีสวนรวมและสามารถออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเขารวม
กิจกรรมอยางมีเปาหมาย สามารถนําตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบมาบูรณาการกิจกรรม
 - ครกูลุมสาระการเรยีนรูศลิปะไดรบัรางวลัชนะเลศิ การประกวดหนวยการเรยีนรูลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู : 
Active Learning หนวยการเรียนรูดนตรีสูอาชีพ
 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน AURASMA 3D 
สูวรรณคดีไทย
 -  ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร 
รังสิต  
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดับภาคกลางและภาคตะวนัออก ครัง้ท่ี ๖๗ ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๐ จงัหวดันครนายก 
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันรําวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภท ทีม ข ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
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 - รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศลําดับท่ี ๑ กิจกรรมการแขงขันทักษะเด่ียวระนาดทุม 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
 ด�านโรงเรียน
 โรงเรียนมีแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ท่ีสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใน
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๖๐ รอยละ ๓.๐๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ิมข้ึน รอยละ ๑.๙๔ 
 - ไดรบัรางวลัสถานศกึษาท่ีมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดับชัน้มธัยมศกึษาปท่ี ๖ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ มีการพัฒนาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ป ๒๕๖๐ 
 - ไดรบัรางวลัสถานศกึษาท่ีมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดับชัน้มธัยมศกึษาปท่ี ๓ 
และปท่ี ๖ ทุกรายวิชา มีผลการพัฒนาสูงข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๗ ป ๒๕๖๑
 - โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา ป ๒๕๖๒
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 - ๑ นวัตกรรม ๑ หองเรียน ผานรายการ “บายนี้มีคําตอบ”
 ด�านภาคีเครือข�าย 
 โรงเรียนเบญจมานุสรณ ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
 - วิทยากรภายนอกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการ PLC
 - ปราชญชาวบาน เรื่อง ผายอมสีจันท
 - ผูปกครองเครือขาย ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการทํา ๑ นวัตกรรม ๑ หองเรียน
 - โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
 - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

 ขอมูลท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อน
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ จังหวัดจันทบุรี 
หนวยการเรียนรูบูรณาการ

ภาพความสําเร็จ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : 
Active Learning 

ผานรายการ “บายนี้มีคําตอบ”
(ผายอมสีจันท มวยสูอาชีพ)



 โรงเรียนบ�านกลูบี 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
 โรงเรียนบานกลูบี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ต้ังอยูเลขท่ี ๑๐๗/๓ หมูท่ี ๖ 
ตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการเรียนการสอนต้ังแตชั้นอนุบาล ๒ 
ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๔ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๒ คน นักเรียน
ชาย ๘๖ คน นักเรียนหญิง ๘๓ คน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ของโรงเรียนสามารถ
ผานปญหาและอุปสรรคนานัปการสูความเขมแข็งและยั่งยืนไดก็ดวยการนอมนํา “ศาสตรพระราชา” พระอัจฉริยภาพ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดทรงพระราชทานไวให
พสกนิกรชาวไทยนํามาเปนหลักในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหเกิดคุณประโยชนท้ังสวนตนและสวนรวม
 การดําเนนิการขับเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรยีนบานกลบีูมแีนวทางการบรหิารจดัการ 
การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรียนบานกลูบี ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” โดยใชการบริหารจัดการแบบ KLUBEE 
Model
 K : Knowledge Management การจัดการความรู
 L : Leadership ภาวะผูนํา
 U : Unity ความเปนอันหนึ่งอันเดียว รูรักสามัคคี
 B : Brainstorming ระดมสมอง
 E : Exchange การแลกเปลี่ยนเรียนรู
 E : Environment การจัดสภาพแวดลอม
และจัดทําแนวทางการดําเนินกิจกรรม (Road Map) ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู โดยแบงเปน 
๔ ระยะ ประกอบดวย ระยะท่ี ๑ วางแผนการดําเนินงาน (Plan) ระยะท่ี ๒ ดําเนินการสงเสริม (Act) ระยะท่ี ๓ 
สะทอนผลจากการนิเทศ (Reflect) ระยะท่ี ๔ ประเมินผล นิเทศ กํากับ ติดตาม (Report) เพ่ือมุงสูการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนอยางรอบดาน โดยใชวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ภาคใต�

๖
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 ระยะที ่๑ (Plan) เปนระยะของการวางแผนการดําเนนิการ เปนระยะของการสือ่สารสรางความรูความเขาใจ
ในการดําเนินการ สรางภาวะผูนําของบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหตระหนักและตองปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือการดําเนินการ 
การเสริมสรางความรวมมือ รวมกันกําหนดจุดเนน/เปาหมายการดําเนินการท่ีมีความเปนเอกภาพ ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการจําเปน วิถีชุมชนแวดลอม และการพัฒนาวัฒนธรรมสูวิถีปฏิบัติของการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนท่ีเขมแข็ง
 ระยะที่ ๒ (Do) เปนระยะของการดําเนินการท่ีจะตองมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม พูดคุยใหขอเสนอแนะ 
ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ
 ระยะที่ ๓ (Check) เปนระยะตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือจากเครื่องมือใด ๆ 
ท่ีนําไปประเมินผลมาเปนสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนาในวงรอบตอไป
 ระยะที่ ๔ (Action) ปรับปรุงการดําเนินการในวงรอบตอไปดวยสารสนเทศท่ีไดรับเสริมสรางบรรยากาศ
ของความรวมมือ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการดําเนินการและการจัดการเรียนรู

๒. การออกแบบกิจกรรม

 ๒.๑ วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
   ครูผูสอนจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียนเปน
รายบุคคล เพ่ือประกอบการกําหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย
 ๒.๒ วิเคราะหหลักสูตร
   ศึกษาโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะ และ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และแนวทางของโครงการ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู นํามาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
 ๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ Active Learning ดวยการบูรณาการท่ีสอดคลองเหมาะสมกบับรบิท
ของพ้ืนท่ี โดยนอมนํา “ศาสตรพระราชา” มาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู
   ๑) สํารวจปญหาและวัตถุดิบท่ีมีในโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเสริมรายได
ใหกับชุมชน เชน ลูกสมพี เงาะ ทุเรียน ผลไมตามฤดูกาลตาง ๆ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านกลูบี
โดยใช้การบริหารแบบ KLUBEE MODEL

Knowledge
Management : KM

การจัดการเรียนรู้
Leadership

ภาวะผู้น า
Brainstorming

ระดมสมอง
Unity

ความเป็นอันหน่ึงอันเดียว 
รู้จักสามัคคี

Exchange
การแลกเปล่ียนเรียนรู้

Environment
การจัดสภาพแวดล้อม

KLUBEE MODEL
PLAN

DOCHECK

ACTION

School Based Management

Brainstorming

Unity

Exchange

Environment

Knowledge
Management

Leadership
งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป

งานบริหารวิชาการ

นักเรียน
ดี เก่ง มีสุข

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� ของโรงเรียนบ�านกลูบี โดยใช�การบริหารจัดการแบบ KLUBEE MODEL
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    ๒) จดักจิกรรมการเรยีนรูบูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐาน ท่ีครอบคลมุ 4H โดยนอมนาํศาสตรพระราชา
มาขับเคลื่อน เชน โครงงานคุณธรรม เรื่องหลากหลายสมุนไพรในแผนดินของพอ ตนกลาคุณธรรมเดินตามรอยพอ
สานตอราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ 
   ๓)  จดักจิกรรมตามความสนใจของผูเรยีนและความตองการของชมุชน เชน กจิกรรมชางนอย กจิกรรม
แปรรูปอาหาร กิจกรรมรีไซเคิล กิจกรรมคายคุณธรรม เปนตน
   ๔) จัดตลาดนัดลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สู ชุมชน เพ่ือจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีไดจากกิจกรรม
ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู เชน นํา้สมพี สมพีทรงเครือ่ง สมพีลอยแกว เงาะลอยแกว ทุเรยีนกวน กลวยฉาบ สบัปะรดกวน 
นํ้ากระเจี๊ยบ แยมกระเจี๊ยบ เปนตน

 ๒.๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผล ปรับปรุงและพัฒนา
    โรงเรียนบานกลูบี ไดดําเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” โดยประชุมเสวนาทบทวนหลัง
การปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรม ท้ังนี้ ครูผูสอนจะดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันทุกวันศุกร หลังนักเรียนเขาแถวกลับบาน
 จากการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  : Active Learning โรงเรียนไดจัดทํากรอบ
ในแตละกิจกรรม โดยมีตัวอยางดังนี้

ตัวอยาง กรอบการดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ของโรงเรียนบานกลูบี

ผลิตภัณฑจากลูกกลูบี (สมพีหรือหลุมพี)

HEAD

การคิดราคาต้นทุน
ราคาขาย

วางแผนธุรกิจ

HAND

ทักษะการท้าน ้า
สมุนไพร

HEART

เห็นความส้าคัญและรู้
คุณค่าของอาชีพ
ในท้องถิ่นท่ีเป็นอาชีพ
สุจริตการท้าบัญชี
ครัวเรือน

HEALTH

คุณค่าของอาหารท่ีได้จากน ้า
สมุนไพร ส่งผลต่อสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งเกิดจากการ
ส่วนประกอบต่างๆของพืช 
เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืช

คุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง และ มุ่งม่ันใน
การท้างาน

สมรรถนะส้าคัญ
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

สื่อการเรียนรู้ :
1.คอมพิวเตอร์
2.แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

1.

ค้นหาความหมาย
ของศาสตร์พระราชา
ระเบิดจากข้างใน 
และรวบรวมข้อมูลน ้าสมุนไพร              
ในท้องถ่ิน

2.น้าเสนอข้อมูล
น ้าสมุนไพร

3.สรุปข้อมูลน ้าสมุนไพร
ท่ีพบเจอในท้องถิ่น

6.วางแผนในการท้างาน
ศึกษาค้นคว้า เช่น การท้าน ้าสมุนไพร 

การแปรรูปสมุนไพร
7.ปฏิบัติตามแผนการท้าน ้า

สมุนไพร

8.จัดท้าน ้าสมุนไพรและ              
จัดจ้าหน่าย

10.จัดท้ารายงานการปฏิบัติงาน
โดยบูรณาการความรู้และ

ประสบการณ์ น้าเทคโนโลยีมาใช้
ในการท้าเอกสารรายงาน

4.ก้าหนดภาระงาน
วิเคราะห์ประโยชน์ของ

น ้าสมุนไพร5.วิเคราะห์งานจัดเตรียม
วัตถุดิบ อุปกรณ์ และสถานท่ี

ส้าหรับท้าการผลิต

9.ประเมินผลการท้างาน
ประเมินผลส้าเร็จของงาน 

วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย

11. การวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2.สังเกตความส้าเร็จของกิจกรรมผลงาน

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  ”  หมวดที่ 4 ชั นประถมศึกษาปีที่ 6”  ”  
หลากหลายน ้าสมนุไพรในแผ่นดินพ่อ

ท้างานเป็นขั นเป็นตอน วางแผนอย่างเป็นระบบ
และประเมินผลการท้างานเพื่อการพัฒนางาน ตัวชี วัด ค 1.1 ป6/1 ค 1.2 ป6/2

ง1.1 ป.6/1
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๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นกัเรยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห พัฒนาตนเองตามความสนใจ
และความถนัด อยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุข มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน ไดเรียนรูรวมกันในการคิดแกปญหา 
มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต หางไกลยาเสพติด ใชเทคโนโลยี และการทํางานเปนทีม
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันจินตคณิต ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘
 - รางวลัระดับเหรยีญทอง “การประกวดโครงงานภาษาองักฤษ” โครงการชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี 
(PLC) กับโรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ปการศึกษา ๒๕๖๐
 - รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานคุณธรรมเรื่อง “ตนกลาคุณธรรมเดินตามรอยพอ สานตอราโชบาย 
รชักาลท่ี ๑๐” ในการแขงขันศลิปหตัถกรรมระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๑
 - รางวลัระดับเหรยีญทอง การแขงขันการเตนหางเครือ่งประกอบเพลง ประเภทนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตรัง
 - รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแขงขันการใชเข็มทิศ การคาดคะเน และการสะกดรอย 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - รางวลัระดับเหรยีญทอง โครงงานคณุธรรมเรือ่ง “หลากหลายสมนุไพรในแผนดินของพอ” ในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) การแขงขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) การแขงขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผูบริหารเปนวิทยากรในการบรรยายใหความรู ถายทอดประสบการณในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู” และครูมีการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง
 - รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ศูนยเครือขายอําเภอสุไหงปาดี)
 - รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ศูนยเครือขายอําเภอสุไหงปาดี)
 - รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ศูนยเครือขายอําเภอสุไหงปาดี)
 -  ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตรัง 
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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 - ครูผู สอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) กิจกรรมการแขงขันการใชเข็มทิศ
และการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๒  
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) กิจกรรมการแขงขันโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  
 -  ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) กิจกรรมการแขงขันโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  
 ด�านโรงเรียน
 - ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนนํารองทดลองใชมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษารอบใหม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
 - ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐”
 - รางวลัชนะเลศิสถานศกึษาจดักจิกรรมดานสมัพันธชมุชนดีเดน (Best Practice) ระดับสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามโครงการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนใต ประจําป ๒๕๖๑ 
 - เปนโรงเรียนแกนนําเครือขายการขับเคลื่อนดานการสงเสริมทันตสุขภาพในสถานศึกษาและ
สรางความเขมแข็งในเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี ภายใตเครือขาย “ปาดีฟนดี” ประจําศูนยอนามัยท่ี ๑๒ ยะลา 
ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - ไดรับเกียรติบัตรระดับดี คานิยมหลัก ๑๒ ประการ ระดับจังหวัดนราธิวาส ป ๒๕๖๒
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ด�านภาคีเครือข�าย
 โรงเรียนบานกลูบี ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
 - ปราชญชาวบาน เรื่องการแปรรูปผลไมตามฤดูกาล
 - เครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี โรงพยาบาลอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
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 โรงเรียนบ�านม�วงเต้ีย 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาป�ตตานี เขต ๒
 โรงเรียนบานมวงเต้ีย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ ต้ังอยูหมูท่ี ๔ ตําบลมวงเต้ีย 
อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอนต้ังแตชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๖ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑๒ คน นักเรียนชาย ๒๐๑ คน หญิง ๑๗๒ คน 
จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน โดยจัดฐานการเรียนรูภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมท่ีเนน
กระบวนการ Active Learning ใหผูเรียนไดเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือสงเสริมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะวิชาชีวิต ใหกับผูเรียน
 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนบานมวงเต้ียมีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรยีนบานมวงเต้ีย ใชรปูแบบการบรหิารดวยกระบวนการวงจรคณุภาพของเดมมิง่ (PDCA) ในการดําเนนิงาน 
ตามแผนภาพดังนี้

 การวางแผน (Plan)  
 ขับเคลื่อนนโยบาย โดยการศึกษาวิเคราะหนโยบาย สรางความเขาใจกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
วางแผนแนวทางดําเนินการจัดกิจกรรม แตงต้ังคณะทํางานและผูรับผิดชอบโครงการ เตรียมแผนการจัดกิจกรรม 
สื่อการเรียนรู ทะเบียนแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และเตรียมฐานการเรียนรูภายในโรงเรียน ๑๐ ฐาน
การเรียนรู 
 การปฏิบัติ (Do) 
 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และนํานวัตกรรมท่ีไดไปใชในการจัดกิจกรรมเนนกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีมีเปาหมายการพัฒนา 4H เนนใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สูการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง
 ใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและประสานความรวมมือกับภูมิปญญาทองถ่ิน เนนการใชฐานการเรียนรู 
๑๐ ฐาน ดังนี้ ๑) ฐานพระราชกรณียกิจ ร.๙ ๒) ฐานโครงงาน ๓) ฐานตัดผมชาย ๔) ฐานภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ 
๕) ฐานผาบาติก ๖) ฐานประชาธิปไตย ๗) ฐานคัดแยกขยะ ๘) ฐานเศษวัสดุแปลงราง ๙) ฐานแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ๑๐) ฐานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในการจัดกิจกรรมหลักท้ัง ๔ กิจกรรมของโรงเรียน ดังนี้ 
๑) กิจกรรมศิลปสรางสรรค ๒) กิจกรรมเศษวัสดุแปลงรางสรางวิถีพอเพียง ๓) กิจกรรมเรียนรูสูความพอเพียง 
๔) กิจกรรมเด็กดีศรีมวงเต้ีย มีจิตอาสา เติมเต็มรอยยิ้ม เพ่ิมพูนความสุข

๗

* สะทอนผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม

* นําผลไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนา

* นิเทศ กํากับ ติดตาม
การจัดกิจกรรม

* การขับเคลื่อนนโยบาย

* สงเสริมสนับสนุนครูพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู

* ปสานและแสวงหา
แหลงเรียนรูนอกสถานที่

ปรับปรุง
แกไข
(Act)

ตรวจสอบ
(Check)

วางแผน
(Plan)

ปฏิบัติ
(Do)
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 การติดตาม (Check)
 การสังเกตชั้นเรียนท้ังพฤติกรรมของนักเรียน และวิธีการจัดกิจกรรมของครูผูสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของครูโดยกระบวนการ PLC ใหไดแนวทางการแกปญหาและวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
 การดําเนินการให�เหมาะสม (Act) 
 สะทอนผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม จุดออนนําไปแกไขปรับปรุง จุดแข็งนําไปใชและพัฒนา
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

๒. การออกแบบกิจกรรม

 การออกแบบกิจกรรมตาง ๆ จะดําเนินการสํารวจความสนใจ ความตองการ และความถนัดของผูเรียน 
โดยบูรณาการตามกลุมสาระการเรียนรู สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน จัดทําแผนการจัดกิจกรรม Active Learning 
โดยเนน 4H ไดแก กจิกรรมพัฒนาสมอง (Head) กจิกรรมพัฒนาจติใจ (Heart) กจิกรรมพัฒนาทักษะการปฏบัิติ (Hand) 
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) หลักการสําคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ๗ หลักการ บูรณาการ
ตามกลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีกําหนดใหเรียนโดยบูรณาการตามกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมท่ีเลือกเรียน
ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และชั่วโมงสุดทาย ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีเปนแบบอยางได แบงกิจกรรมตามระดับชั้น ดังนี้
 ระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๑-๓ 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรค มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในการวาดภาพ
ระบายสี การปน และการพิมพภาพพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา สงเสริมใหนักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองอันเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ สวนใหญจะใชฐานท่ี ๑ ฐานท่ี ๒ ฐานท่ี ๔ และฐานท่ี ๕ 
มีกิจกรรมดังนี้ การวาดภาพการตูนท่ีฉันชอบ การวาดภาพระบายสีจากจินตนาการ การป นตามจินตนาการ 
การพิมพภาพดวยนิ้วมือ การพิมพภาพดวยวัสดุธรรมชาติ (ใบไม) เปนตน

 ระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๔-๖ 
 กิจกรรมเศษวัสดุแปลงรางสรางวิถีพอเพียง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนรูประเภทของขยะ นักเรียน
สามารถคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ ได สามารถนําวัสดุมาประดิษฐเปนชิ้นงานได เห็นความสําคัญของการดูแลรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และสามารถสรางรายได สวนใหญจะใชฐานท่ี ๒ ฐานท่ี ๗ และฐานท่ี ๘ ซ่ึงมีกิจกรรมดังนี้ 
การสานกระเปาหรือตะกราจากกลองนม การประดิษฐหมวกจากกลองนม การประดิษฐกลองใสกระดาษทิชชู
จากกลองนม เปนตน

37๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning



 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๑-๓
 กิจกรรมเรียนรูสูความพอเพียง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห 
เห็นความสําคัญและคุณคาในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สวนใหญ
จะใชฐานท่ี ๑ ฐานท่ี ๒ ฐานท่ี ๓ ฐานท่ี ๙ และฐานท่ี ๑๐ ซ่ึงมีกิจกรรมดังนี้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว 
(ไก นกกระทา ปลาดุก ปลาหมอ) การทําปุยหมกัชวีภาพและปุยมูลไสเดือน การทําขนมเพ่ือสขุภาพ (ขนมเคกกลวยหนิ/
กลวยนํ้าวา/กลวยไข/กลวยเล็บมือนาง/กลวยหอม) การทําผาบาติก กิจกรรมออมทรัพย เปนตน
 

 ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๓
 กิจกรรมเด็กดีศรีมวงเตี้ย มีจิตอาสา เติมเต็มรอยยิ้ม เพ่ิมพูนความสุข มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียน
เห็นคุณคาดานคุณธรรม จริยธรรม สืบสานความรู ภูมิปญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ สงเสริมและ
พัฒนานกัเรยีนใหมจีติอาสา และมสีวนรวมในกจิกรรมท่ีเปนประโยชนท้ังในโรงเรยีนและชมุชน สวนใหญจะใชฐานท่ี ๑ 
ฐานท่ี ๒ และฐานท่ี ๖ ซ่ึงมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนสะอาด ชุมชนนาอยู 
กิจกรรมบมเพาะคุณธรรม เพ่ิมพูนจิตอาสา กิจกรรมรวมพลังเครือขายความดี กิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มสูชุมชน
ดวยรักและหวงใย กิจกรรมคายคุณธรรมขยายความดี กิจกรรมทําดวยมือ มอบดวยใจ เปนตน

๓. ภาพความสําเร็จ 

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีความกลาแสดงออก มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และ
ทักษะอาชีพ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และนักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ดานการทํางานเปนทีม
อยางเห็นไดชัด
 - นักเรียนไดรับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนรางวัล
ระดับเหรียญทอง ๙ รางวัล เชน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรม และโครงงาน
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓
 - นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังสายสามัญและสายอาชีพ และมีนักเรียนไดรับทุนการศึกษา
ในรัชกาลท่ี ๑๐ จํานวน ๓ ทุน จนจบปริญญาตรี
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 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - ไดรับรางวัลครูเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ประจําป ๒๕๕๙ 
 - ไดรับรางวัลครูเจาฟามหาจักรี (ครูขวัญศิษย) ประจําป ๒๕๖๐
 - ไดรับรางวัลท้ังระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติจากการสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
 - ครูเปนวิทยากรประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  สู ทักษะอาชีพ 
เพ่ือการมีงานทํา” ใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒
 ด�านโรงเรียน
 - รางวัลโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานตามโครงการขยายผล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จากจังหวัดปตตานี
 - รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนนาอยูขนาดใหญ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 - นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีประสบความสําเร็จ “๕ ข้ันเรียนรูสูความพอเพียง”
 - แหลงเรียนรู ใหกับชุมชนและหนวยงานมาศึกษาดูงาน เชน กลุ มยุวเกษตรกร อําเภอบันนังสตา 
อําเภอรามัญ จังหวัดยะลา
 ด�านภาคีเครือข�าย
 โรงเรียนบานมวงเต้ีย ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
 - ชุมชนเขามามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถนําไปประยุกตใช
 - สถานีโทรทัศน NBT มาถายทํารายการ โรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรู
 - สถานโีทรทัศนแหงประเทศไทยจงัหวดัยะลา มาถายทํารายการตะวนัยิม้ ตอนเศรษฐกจิพอเพียงเลีย้งชวีติ
 - โรงเรียนในอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
 - สถานีตํารวจภูธรแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
 - สํานักสงฆปาแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
 - สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี และสํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี
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 โรงเรียนสุราษฎร�ธานี ๒ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (สุราษฎร�ธานี  ชุมพร)
 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ต้ังอยูเลขท่ี ๑๖๔ หมูท่ี ๕ 
ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษรธานี เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการสอนต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู จํานวน ๘๙ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๒๕ คน 
นักเรียนชาย ๗๓๗ คน นักเรียนหญิง ๙๑๗ คน จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning ตาม ๗ หลักการ
สําคัญ ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาครบท้ัง 4H คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมุงเนนพัฒนาทักษะ ๓ ดาน คือ 
ดานทักษะวิชาการ ดานทักษะชีวิต ดานทักษะอาชีพ
 การดําเนนิการขับเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรยีนสรุาษฎรธาน ี๒ มแีนวทางการบรหิาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไปสูการปฏิบัติดวยการบริหารจัดการเวลาเรียน 
ตามโครงสรางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยเริม่เขาโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู 
รุนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ ดังแผนภาพ

แผนภาพ การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สูการปฏิบัติของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒

 ผูบริหารและครูรวมกันขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีการวางแผนประชุมชี้แจงครู แตงต้ังผูดําเนินกิจกรรม และ
คณะครูท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรูรวมวิเคราะหการจัดกิจกรรม ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
 ๑. รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL 
  K : Know yourself  นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
  I : Integrate    เชื่อมโยงและบูรณาการตาม ๗ หลักการสําคัญ
  D : DRSA     การจัดกิจกรรมดวยกระบวนการ DRSA 
  S : Student    นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ครอบคลุม 4H
  T : Technology   เปนสื่อ แหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียน
  T : Trainer    สงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง สงเสริมการทํางานเปนกลุม 
         ประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข

๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขับเคล่ือนนโยบาย 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 

PLAN :วิเคราะห์บริบท 

วางแผน 

DO :จัดท า MODEL/แผนกิจกรรม 

ด าเนินตามตารางสอน 

CHECK :นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

(PLC) 

ACT :ทบทวน AAR รายงานผล  
 

กระบวนการจัดกิจกรรม 

ภาคีเครือข่าย         

-องค์กรภาครัฐ 

-องค์กรเอกชน               
-เครือข่ายผู้ปกครอง 
-ชุมชน  ฯลฯ 
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 ๒. โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน บริบทของโรงเรียน ผู ปกครอง ชุมชน รวมกันกําหนดเวลาเรียน 
๕ ชั่วโมง/สัปดาห มีท้ังหมด ๓๕ กิจกรรม ตาม ๗ หลักการสําคัญและครอบคลุม 4H ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี ๑-๓ ซ่ึงจัดกิจกรรมในวันอังคาร ๑ ชั่วโมง วันพฤหัสบดีและวันศุกร วันละ ๒ ชั่วโมง การวัดและประเมินผล
และรายงานผลจากครู กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน องคกรชุมชน ในปตอมาไดทบทวนจาก
รายงานผลปท่ีผานมาและไปปรบัเปลีย่นกระบวนการ แนวทางในป ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ไดปรบัเวลาในการทํากจิกรรมเหลอื 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห จัดกิจกรรมในวันศุกรคาบท่ี ๗-๘
 ๓. มกีารวดัและประเมนิผลจากการสงัเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามตัวชีว้ดัของแตละกลุมสาระการเรยีนรู
ท่ีใชจัดกิจกรรม วัดสมรรถนะสําคัญของนักเรียน ดูชิ้นงานมีการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม ครูผูจัดกิจกรรม 
มีการทบทวนหลังจัดกจิกรรม และจัดทาํ PLC สํารวจความพึงพอใจของนกัเรยีน คร ูผูปกครอง ผูบรหิาร และผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก และนําเสนอผลการสะทอนผลการปฏิบัติตอผูบริหารรับทราบ
ผลการปฏิบัติกิจกรรม 

๒. การออกแบบกิจกรรม

 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ตาม ๗ หลักการสําคัญ ดวย KIDS2T MODEL 
ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

ออกแบบและพัฒนาโมเดลมาจาก KIDS2T MODEL โดย นางสาวผุสดี ไชยบุรี และ ดร.เจนจิรา ทิพยญาน : ๒๕๖๑

 การจัดกิจกรรม KIDS2T MODEL ท่ีมุงเนนใหนักเรียนปฏิบัติและพัฒนาทักษะ ๓ ดาน ดวยกระบวนการ 
PDCA มีรายละเอียด ดังนี้
 ขั้นที่ ๑ การวางแผน (PLAN)
 ๑. ศึกษาคูมือแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ท่ีใหนักเรียนไดปฏิบัติ (Active Learning) 
หลักการจัดหมวดกิจกรรม 4H เชื่อมโยงตาม ๗ หลักการสําคัญ โครงสร างหลักสูตรสถานศึกษา และ 
๘ กลุมสาระการเรียนรู 

4.

Apply
ประยุกต์/น ำไปใช้

3.

Synthesize
คิด/วิเครำะห์/ระดม

คิด/สังเครำะห์

2.

Reflect
สะท้อน /สรุปควำมรู้

ที่ได้/น ำเสนอ

1.

DO
ชี้แจง/เล่ำ/แบ่งกลุ่ม

DRS
A

Active Learning
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 ๒. ศึกษาการวัดและประเมินผลท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการของ
หองเรียนคุณภาพ มีการปรับลดเวลาในการสอนของครูในหองเรียนและเพ่ิมเวลาการเรียนรูของนักเรียนนอกหองเรียน
ใหมากข้ึนเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง และการเผยแพรผลงานดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT)
 ๓. เลือกใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู วิทยากร ใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ
 ขั้นที่ ๒ การดําเนินกิจกรรม (DO)
 ๑. ออกแบบกจิกรรม จาํนวน ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรยีน การจดักจิกรรมลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู : Active Learning 
ตาม ๗ หลักการสําคัญ ดวย KIDS2T MODEL
 ๒. การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู : Active Learning การวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดพฤติกรรมตาม 
๗ หลักการสําคัญ และครอบคลุม 4H ดานทักษะวิชาการ (สรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู (HEAD) วัดระดับ
พฤติกรรม ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ดานทักษะชีวิต 
(สรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม (HEART) วัดระดับพฤติกรรม การรับรู การตอบสนอง การสรางคุณคา การจัด
ระบบคุณคาและการสรางลักษณะนิสัย สรางเสริมสมรรถนะทางกาย (HEALTH) วัดระดับพฤติกรรม การรับรู 
ปฏบัิติตามแบบ ปฏบัิติอยางถูกตอง ปฏบัิติอยางตอเนือ่ง ปฏบัิติในชวีติประจาํวนัไดอยางเปนธรรมชาติ และดานทักษะ
อาชีพ สรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต (HAND) วัดระดับพฤติกรรมการรับรูเลียนแบบ 
ทําตาม การทําเอง การปรับใหเหมาะสม การหาความถูกตอง การกระทําอยางตอเนื่องและการกระทําไดอยางเปน
ธรรมชาติ ซ่ึงนักเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมรอยละ ๘๐ จากเวลาเรียนท้ังหมดจํานวน ๔๐ ชั่วโมง และนักเรียน ครู 
ผูปกครองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัจดักจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู พรอมท้ังจดัทํารายงานผลกจิกรรม
 ดานทักษะวิชาการ มีจํานวน ๘ กิจกรรม คือ กิจกรรมการอานเพ่ือชีวิต กิจกรรมสวดสรภัญญะ กิจกรรม
การตัดตอ VDO กับสมารทโฟน กิจกรรมโปรแกรมประมวลผลคํา กิจกรรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ กิจกรรม English 
Melody กิจกรรมคณิตศาสตรกับศิลปะ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

 ดานทักษะชีวิต มีจํานวน ๘ กิจกรรม คือ กิจกรรมรักษไทย (ดนตรีไทย/นาฏศิลป) กิจกรรมเพศวิถีศึกษา 
พัฒนาทักษะชวีติ กจิกรรมคุมครองผูบรโิภค และกจิกรรมเพ่ือสขุภาพ (สนกุกบัเปตอง/ตะกรอ/เทเบิลเทนนสิ/ฟุตซอล)
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 ดานทกัษะอาชีพ มจีาํนวน ๙ กจิกรรม คอื กจิกรรมนกัออกแบบซุปเปอรจิว๋ กจิกรรมอนิโฟกราฟฟกสรางสรรค 
กจิกรรมการผลติกอนเชือ้เหด็ กจิกรรมจดัดอกไมและการทําขนมวาฟเฟล กจิกรรมงานไม กจิกรรมองคกรธรุกจิ กจิกรรม
ศิลปะการโรยทราย กิจกรรมปนจิ๋ว และกิจกรรมเหรียญโปรยทาน เพ่ือชวยเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห การทํางาน
เปนทีมการกระตุนใหนักเรียนไดคนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง สําหรับกิจกรรมนักออกแบบซุปเปอรจิ๋ว
สามารถนําชิ้นงานการออกแบบของนักเรียนมาจัดทําเปนโดมในปจจุบัน (อาคารฝกซอมกีฬาและสันทนาการ) และ
เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงศักยภาพ ในการบริการสูชุมชนและนําความรูจากชุมชนมาพัฒนาทักษะของตนเอง 
ดังคาํกลาวท่ีวา Best School Best Life พรอมท้ังเชือ่มโยงหลกัคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง และสามารถ
ดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ไดอยางมีความสุข

 ขั้นที่ ๓ การกํากับ ติดตาม (CHECK) 
 ๑. การกํากับ ติดตาม (CHECK) ครูตรวจเช็คชื่อนักเรียนลงในสมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การนําเสนอผลงาน การสงชิ้นงาน และการทดสอบหลังจัดกิจกรรม นักเรียนและครู
ท่ีจัดกิจกรรมรวมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู (AAR) เพ่ือพัฒนานักเรียนและกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกเดือน/กิจกรรม 
การสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูปกครอง การถอดประสบการณนักเรียน และการรายงานผลกิจกรรม 
 ๒. นิเทศ ติดตามและประเมินผล กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูตามปฏิทินการนิเทศ แบบบันทึกผล
กิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมอันพึงประสงคของนักเรียน ตามตัวชี้วัดในการเขารวมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
 ขั้นที่ ๔ การปรับปรุง (ACT) 
 ๑. นําผล (AAR) มาทบทวน ขอจํากัดท่ีพบในระหวางการปฏิบัติกิจกรรมมาปรับแกไข
 ๒. นําผลการถอดประสบการณของนักเรียน การทบทวนดวยการทํา AAR และความพึงพอใจของนักเรียน 
ครู ผูปกครอง มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแกปญหาในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 
 ๓. เผยแพรผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL 
ตอสาธารณะ เชน วารสารโรงเรียน เว็บไซตโรงเรียน การประชุมผูปกครอง การประเมินเชิงประจักษจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน การตรวจเยี่ยม และเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : 
Active Learning จากทาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนตน

๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนเรียนรูอยาง “มีความสุข ครอบคลุม 4H” สูรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (คุณภาพผูเรียน ๘ ดาน)
 - นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถใชและรูเทาทันเทคโนโลยี 
และสามารถอยูรวมในสังคมท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรม
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 - การเขารวมกจิกรรมลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL สงผลใหนกัเรยีน
มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 - นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจหลงัจดักจิกรรมลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL 
ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๓ 
 - นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ การสรางอาชีพ มีรายไดระหวางเรียน เชน มีผลิตภัณฑจําหนาย เห็ดนางฟา 
เห็ดนางรมดํา ขนมวาฟเฟล เปนตน
 - นักเรียนสามารถถายทอดความรูและขยายผลท่ีไดรับตอเพ่ือน ผูปกครอง และบริการชุมชน เชน 
วงดนตรีไทย นาฏศิลปและวงโยธวาทิตบรรเลงในงานศพ งานพิธีไหวครู งานวันครูของจังหวัดสุราษฎรธานี
 -  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)  
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ 
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ 
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันการการสราง Webpage ประเภท Text Editer  
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘  
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑   
 - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation)  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง กิจกรรมการแขงขันเด่ียวจะเข ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - ครูผูจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ดวย 
KIDS2T MODEL ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๓ โดยรายขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือสรางบรรยากาศท่ีกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนเรียนรูอยาง
มีความสุขจากการไดเลือกกิจกรรมตามความสนใจ สงเสริมใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเรียนรูไดดวยตนเอง 
มากกวาการเรียนรูจากการทําแบบฝกหัด การทองจํา และชวยใหนักเรียนเลือกกิจกรรมไดเหมาะสมตามความสนใจ
ของตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๙ 
 - ครูสามารถออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL ทําให
นักเรียนกลาแสดงออก ฝกการคิด สงเสริมใหนักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหากับประสบการณชีวิต เพ่ือฝกการคิด การคนพบ
ความรูรอบดาน วิเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรคกอนตัดสินใจแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันได 
 - ครผูฝกสอนไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดและแขงขันผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) ระดับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกับ
กลุมภาคท่ี ๔ (ภาคใต)
 - ครผููฝกสอนไดรบัเกยีรติบัตรผูฝกซอมนกัเรยีนเขารวมการแขงทักษะวชิาการ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
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 ด�านโรงเรียน
 - รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดนิทรรศการและการนําเสนอผลงานโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล OBECQA 
ป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ  ปการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคใต 
ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา จังหวัดตรัง 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) “การเรียนรู  
แบบ Active Learning ดวย KIDS2T MODEL สูเพ่ิมเวลารูท่ียอดเยี่ยม” ในงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งท่ี ๓ กลุมภูมิภาค ท่ี ๔ (ภาคใต) 
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ด�านภาคีเครือข�าย
 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดรับการสนับสนุน สงเสริม และความรวมมือจากเครือขายในการจัดกิจกรรม 
การใหบริการและสนับสนุนดานวิทยากร องคความรู สถานท่ี และแหลงเรียนรูแกนักเรียนเปนอยางดี ไดแก  
 - ผูปกครองนักเรียน 
 - วิทยากรคณะทํางานเพศวิถีศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
 - ปราชญผูรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟา เห็ดนางรมดํา และการทําขนมวาฟเฟล
 - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี
 - ศนูยการเรยีนรูปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิคายวภิาวดีรงัสติ จงัหวดัสรุาษฎรธานี 
 - องคการบริหารสวนตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
 - สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 
 - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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 โรงเรียนวัดทุ�งสว�าง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ 
 โรงเรียนวัดทุงสวาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ต้ังอยูเลขท่ี ๗๔ 
ถนนพายัพทิศ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอน
ต้ังแตชั้นอนุบาลปท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๑ คน จํานวนบุคลากร
ทางการศึกษา ๔ คน นักเรียนชาย ๙๑ คน นักเรียนหญิง ๑๐๑ คน มีสภาพแวดลอมท่ีดี ครูมีความพรอมและมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนรูเปนอยางดี จัดการศึกษาโดยมุงเนนสรางโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู มุงสูความเปนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ท่ีเนน
ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง เผชิญประสบการณตรง เกิดการคิดวิเคราะห สรางองคความรูดวยตนเอง และทํางานเปนทีม
 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนวัดทุงสวาง มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้
 
๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรียนวัดทุงสวาง ดําเนินการโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ผานระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 
ดวยกระบวนการ Input Process Output ดังแผนภาพตอไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๙
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 โรงเรียนดําเนินการจัดทําวิเคราะหสภาพแวดลอม ภายนอกและภายใน (SWOT) ประกอบดวย คุณภาพ
นักเรียน คุณภาพครู นโยบายโครงสรางระเบียบ การบริหารชุมชน
 กระบวนการ (Process)
 การวางแผน (Plan)
 - ศึกษาแนวทางการดําเนินกิจกรรม
 - กําหนดโครงสรางหลักสูตร/จัดตารางสอน
 - จับคูผูสอนจัดทํากําหนดการสอน/แผน
 - จัดกิจกรรม/AAR/รายงานผล
 การเรียนรู (Learning)
 - Head : วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี
 - Heart : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
  - Hand : การงานอาชีพ ศิลปะ 
 - Health : สุขศึกษา พลศึกษา-สังคมศึกษา
 ชุมชนการเรียนรู (community)
 - PLC ผอ.-ครู (เดือนละ ๑ ครั้ง)
 - PLC ครู-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ (สัปดาหละ ๑ ครั้ง)
 - PLC ครู-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ (สัปดาหละ ๑ ครั้ง)
 - PLC นักเรียน-นักเรียน (สัปดาหละ ๑ ครั้ง)
 ความสําเร็จ (success)
 - นักเรียนอานออกได รอยละ ๑๐๐ 
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน มีจิตอาสา 
 - ครูมีเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ แบบมีสวนรวม
 ผลผลิต (Output)
 - นักเรียนมีจิตอาสา อานออก เขียนได รอยละ ๑๐๐ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน และนักเรียนกลาตัดสินใจ กลาแสดงออก รอยละ ๑๐๐
 - ครูจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ใช DLIT จัดการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
คือ การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และ PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ การรวมมือ รวมใจกันของครู 
และผูบริหารโรงเรียน
 ผลลัพธ� (Outcome)
 จากการบรหิารจดัการท่ีเปนเลศิทําใหโรงเรยีนไดรบัรางวลั สถานศกึษารางวลัพระราชทาน ระดับประถมศกึษา
ขนาดกลาง ประจําป ๒๕๕๙
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 โรงเรียนกําหนดหลักการใหครูผูสอนออกแบบกิจกรรม ใหมีความเชื่อมโยง “การลดเวลาเรียน” และ 
“การเพ่ิมเวลารู” ดังแผนภาพ

แผนภาพ การดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู

 วิธิดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู�
 ๑. ปรับโครงสรางหลักสูตร ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป 
 ๒. จัดตารางการจัดกิจกรรม สอนทุกวัน วันละ ๑ ชั่วโมงทุกระดับชั้น
 ๓. จับคูครูผูสอนและกําหนดชื่อกิจกรรมท่ีสอดคลอง 4H 
 ๔. ครูผูสอนรวมกันวางแผนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
 ๕. จัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียน ประกอบดวย 
  • HEAD “Science & ICT พัฒนานักคิด” บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร
  • HEART “อุทยานการเรียนรู..สูอาเซียน” บูรณาการกับวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • HAND “การงาน..สูอาชีพและศิลปะ” บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ และศิลปะ
  • HEALTH “กีฬาและนันทนาการ” บูรณาการกับวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป
 ๖. ครูผูสอนจัดทํากําหนดการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๗. ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดกิจกรรม (แบบหนาเดียว)
 ๘. ดําเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ในวันจันทร-วันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห
 ๙. จัดกิจกรรม PLC รวมกันระหวางผูบริหารและคณะครู ขับเคลื่อน วางแผนการดําเนินการใหสอดคลอง
กับการพัฒนา 4H/๗ หลักการสําคัญ 
 ๑๐. จัดกิจกรรม AAR ระหวางครูผูสอนและนักเรียน ทุกวันศุกร สัปดาหละ ๑ ครั้ง 
 ๑๑. จัดกิจกรรม AAR เปนชวงชั้น เพ่ือสรุปองคความรูและคัดเลือก Best Practice เดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๑๒. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม เดือนละ ๑ ครั้ง 

ครจัูดท ำ
ก ำหนดกำรสอน

จัดกิจกรรม 4H

ประเมินผลนักเรียน
สรุปผลรำยงำน
กำรจัดกิจกรรม

AAR ทุกสัปดำห์          
เพ่ือสะท้อนผล

แผนภำพกำรด ำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้

๑. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ร่วมกัน

ครู

กรรมกำร
สถำนศึกษำ

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ๓. จัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้

๒. โรงเรียนจัดท ำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมฯ
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ตัวอยาง กิจกรรม 4H ในระดับช้ันเรียน
 ๑. Head “Science & ICT พัฒนานักคิด” บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร
  - ปนดินนํ้ามัน ไขไดโนเสาร Google map
 ๒. Heart “อุทยานการเรียนรู..สูอาเซียน” บูรณาการกับวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  - หนังสือยักษ รักการอาน ปลูกผักสวนครัว หนังสือเลมเล็ก อุทยานแกปญหา
 ๓. Hand “การงาน..สูอาชีพและศิลปะ” บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ และศิลปะ
  - ตมนํ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ สมุดมือสอง ถุงนมมีชีวิต
 ๔. Health “กีฬาและนันทนาการ” บูรณาการกับวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป
  - ลิงชิงบอล แชรบอล โปงสรางภาพ

ตัวอยาง กิจกรรมบูรณาการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ในระดับชวงช้ัน
 ๑.  Head “Science & ICT พัฒนานักคิด” บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร
  - หนูอยากดู หนูอยากเลา เทคโนโลยีพาเพลิน สนุกกับการเพนท
 ๒.  Heart “อุทยานการเรียนรู..สูอาเซียน” บูรณาการกับวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  - รูปสระนารู เซียมซีพาเพลิน หรรษากับสูตรยา ปริศนาคําทาย 
 ๓.  Hand “การงาน..สูอาชีพและศิลปะ” บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ และศิลปะ
  - ตุกตาการบูร จัดแจกันดอกไม ไขเค็ม เห็ดสวรรค
 ๔.  Health “กีฬาและนันทนาการ” บูรณาการกับวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป
  - วิ่งผลัดสามขา กินวิบาก เปาสรางภาพ ข่ีมาสงเมือง
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๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ รอยละ ๑๐๐ มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  ลงมือปฏิบัติจริง 
เกิดประสบการณตรงและมีความสุข
 - นักเรียนนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรตอครอบครัว และมีผลงานตอยอดงานอาชีพได 
 - ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางตอเนื่อง
 - ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ อานออกเขียนได รอยละ ๑๐๐ 
 - ชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๖ ปการศกึษา ๒๕๖๑ มผีลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
คาเฉลี่ย รวมท้ัง ๔ กลุมสาระการเรียนรู สูงกวาระดับประเทศ เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๖๐ รอยละ ๑๐.๒๓ 
 - ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) ท้ัง ๓ ดาน 
เพ่ิมข้ึนทุกปการศึกษา และมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกดาน ๓ ปซอน (ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
 - ชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๑ มผีลการประเมนิความสามารถดานการอานของนกัเรยีน (RT) รวมท้ัง ๒ สมรรถนะ 
เฉลี่ยรอยละ ๗๕.๘๔ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป. ๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 -  ครูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทดีเดน ระดับเงิน ปการศึกษา ๒๕๕๘
 -  ผูบริหารโรงเรียนไดรับโลรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทดีเดน ระดับทอง ปการศึกษา ๑๕๕๙
 -  ผูบริหารโรงเรียนไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป ๑๕๖๐
 -  ผูบริหารโรงเรียนไดรับรางวัลคนดีศรียาโม ประจําป ๑๕๖๑
 -  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
 -  ครผููสอนนกัเรยีน ไดรบัรางวลัระดับเหรยีญทอง กจิกรรมโครงงานอาชพี ระดับชัน้ ป. ๔ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 -  รางวัลตามโครงการครูดีศรีโคราช ประจําป ๒๕๖๒
 ด�านโรงเรียน
 โรงเรยีนวดัทุงสวางเปนโรงเรยีนตนแบบในการศกึษาดูงาน กจิกรรมลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู กจิกรรมสงเสรมิ
นิสัยรักการอาน และกิจกรรมอื่น ๆ ใหแกโรงเรียนและหนวยงานท่ีสนใจอยางตอเนื่อง สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัล 
ดังตอไปนี้
 - รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๘
 - โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
 - รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ระดับทอง) ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 - รางวัล “Best Practice โรงเรียนปลอดขยะ” ปการศึกษา ๒๕๖๐
 - รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม GIES อานยกกําลังสุข ปการศึกษา ๒๕๖๐
 - รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทดีเดน ระดับเพชร ปการศึกษา ๒๕๖๐
 - รางวัลโรงเรียนปลอดขยะของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (Zero Waste School) ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ด�านภาคีเครือข�าย
 ชมุชน ผูปกครอง องคกรทองถ่ินใหความรวมมอื สงเสรมิ สนบัสนนุการจดักจิกรรมอยางตอเนือ่ง และโรงเรยีน
ไดเชิญปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ มาใหความรูแกครู นักเรียน 
 ๑. ส.ต.ท.พงษวรศิ รกัษนาม ตําแหนงผูบังคบัหมูงานจราจร สถานตํีารวจภธูรเมอืงนครราชสมีา (คร ูD.A.R.E.) 
ใหความรูเรื่อง การหางไกลยาเสพติดและอบายมุข ๑ ชั่วโมง/สัปดาห เปนเวลา ๑ ภาคเรียน 
 ๒. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ใหความรูเรื่อง การหางไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุขตาง ๆ 
 ๓. นายแสง เลี้ยงพรม ประธานชุมชนศาลเจาพอเสือ วิทยากรภายนอก ใหความรูเรื่อง การสรางอาชีพ 
“กลวยพันเกลียว”
 ๔. นายสายชล วงศทา ประธานชุมชนทุงสวาง วิทยากรภายนอก ใหความรู เรื่อง การสรางอาชีพ 
“ผัดหมี่โคราช”
  ๕. ดร.อดุลย อยูยืน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความรูเรื่อง การเลี้ยงไสเดือน และการปลูก
ตนออนทานตะวัน
 ๖. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหความรูเรื่อง การจัดการขยะ 
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 โรงเรียนบ�านโคกนาโก 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
 โรงเรียนบานโคกนาโก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ต้ังอยู หมู  ท่ี ๑๒ 
บานโคกนาโก ตําบลโคกนาโก อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดทําการสอนต้ังแตชั้นอนุบาล 
ถึงชัน้มธัยมศกึษาปท่ี ๓ ปการศกึษา ๒๕๖๒ มจีาํนวนคร ู๑๒ คน จาํนวนบุคลากรทางการศกึษา ๔ คน นกัเรยีนชาย ๖๓ คน 
นักเรียนหญิง ๕๑ คน เขารวมโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เมื่อปการศึกษา ๒๕๕๙ จึงเปนโอกาสใหโรงเรียน
ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติและประสบความสําเร็จ
 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนบานโคกนาโก มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรียนบานโคกนาโก ขับเคลื่อนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA มีการกําหนด
ระยะเวลาเตรียมการ คณะกรรมการสถานศึกษาไดเห็นชอบการเขารวมโครงการและใหการสนับสนุน ตามแนวทาง 
ดังนี้
 - ครูผูสอนเขาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
 - ประสานงานกับภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชน ผูปกครอง นักเรียน 
 - แสวงหาแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของนักเรียน 
 - การบริหารจัดการโครงการฯ ยึดหลักการมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง 
 - มีการกําหนดแผนงาน/โครงการลงในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน แตงต้ังคณะกรรมการทํางาน
 - ขับเคลื่อนนโยบายและดําเนินกิจกรรมตามแผน มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเกตการจัดการเรียนรูของครูและนักเรียน 
 - มีการจัดทํารายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
 - มกีารจดักจิกรรม PLC และ AAR เพ่ือสะทอนผลการดําเนนิงานเปนระยะ เริม่ดําเนนิการ ระหวางดําเนนิการ
และหลังดําเนินการเพ่ือนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป

๒. การออกแบบกิจกรรม 
 - ศึกษาทําความเขาใจแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning
 - วิเคราะหหลักสูตรและนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร
ตรงตามศักยภาพ ความตองการ และความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน
 - จัดกิจกรรมเชื่อมโยง ๗ หลักการสําคัญ และจัดทําคูมือในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
จัดกิจกรรมหลากหลาย ใหครอบคลุมการพัฒนานักเรียนท้ัง 4H 

๑๐
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 โรงเรียนไดพัฒนาปรับโครงสรางเวลาเรียนจากปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู วันละ ๑ ชั่วโมง ต้ังแตเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. เปนยืดหยุนเวลาจนถึง ๑๖.๓๐ น. ปรับตารางกิจกรรม 
วันจันทร สนุกกับศิลปะ ผลงานดีฝมือเรา วันอังคาร เด็กดีวิถีไทย วันพุธ สุขภาพดีดวยโยคะ กีฬานันทนาการ 
วันพฤหัสบดี ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน วันศุกร คุณธรรมสุขสดใสใจเบิกบาน โดยการจัดการเรียนรูท่ีครอบคลุม 4H 
ไดแก กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) กิจกรรม
พัฒนาสุขภาพ (Health) และมีการแลกเปลี่ยนสะทอน (AAR) เปนระยะ ๆ
 โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ จึงนําผลการสะทอนการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาปรับเวลาในการจัด
กิจกรรมเปนเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. แบงกลุมผูเรียนเปน ๓ ระดับ คือ ประถมศึกษาปท่ี ๑-๓, ประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ 
และมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓

 วันจันทร จัดกิจกรรมออนซอนโคกนาโกบูรณาการสาระศิลปะ เนนดนตรีเปนพ้ืนฐาน (กลองยาว) พิณ 
และการแสดงวัฒนธรรมอีสาน
 วันองัคาร จดักจิกรรมทักษะชวีติ นกัธรุกจินอยสรางสรรค กระเจยีวหวานโคกนาโก บูรณาการสาระการเรยีนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 วันพุธ จัดกิจกรรมสุขภาพดี-กีฬาพาสุข ท้ังกีฬาสากล เกม นันทนาการ แอโรบิค โยคะ
 วันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บําเพ็ญประโยชน ระเบียบแถว บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 วันศุกร จัดกิจกรรมรักษไทย รักษธรรม จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม บูรณาการสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมวันจันทร

กิจกรรมวันพฤหัสบดี

กิจกรรมวันพุธ

กิจกรรมวันอังคาร

กิจกรรมวันศุกร
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 กิจกรรมเด�นของโรงเรียน
 ๑. กิจกรรมออนซอนโคกนาโก มีกลองยาวไปแสดงในงานบุญประเพณีตางๆ ในชุมชนได เชน ขบวนแห
ขันหมาก ขบวนแหนาค ขบวนแหบ้ังไฟ เปนตน
 ๒. กิจกรรมกระเจียวหวานโคกนาโก มีสวนสาธิตการปลูกดอกกระเจียวท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ไดแก พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน พ้ืนท่ีของวัดโคกนาโก โดยมีวิทยากรซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ิน เจาอาวาส และเจาหนาท่ี
นักวิชาการเกษตรมาใหความรูในกิจกรรมดังกลาว
 ๓. กิจกรรมนักธุรกิจนอยสรางสรรค เปนกิจกรรมตอยอดในการประกอบอาหาร เชน การทําขนมโดนัทจิ๋ว 
การนําผลิตภัณฑดอกกระเจียวมาแปรรูปอาหาร ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหและรวมมือจากสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ สวนกลุมแมบานสตรีสนับสนุนวัตถุดิบ เปนตน

๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนมีความสุขในการเขารวมกิจกรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห การแกปญหา และใชทักษะ
ชีวิตเพ่ิมมากข้ึน เกิดทักษะวางแผนการทํางาน มีสมาธิในการเรียน สามารถแสวงหาความรูไดอยางคลองแคลว 
มีการพัฒนาทักษะครอบคลุมท้ัง 4H มีอาชีพ มีรายได 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวาดภาพดวยโปรแกรม Paint นักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการเรียนรู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ 
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพระบายสี นักเรียนท่ีมีความบกพรองดานสติปญญา 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 - รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทรอนนาน ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น          
ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 



55๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning

 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ครูสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และ
จัดกิจกรรมอยางหลากหลาย มีปฏิสัมพันธท่ีดี ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - ครผููสอนนกัเรยีน ไดรบัรางวลัระดับเหรยีญทอง กจิกรรมการวาดภาพระบายส ีนกัเรยีนท่ีม ีความบกพรอง
ดานสติปญญา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ 
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - ครผููสอนนกัเรยีน ไดรบัรางวลัระดับเหรยีญทองแดง กจิกรรมการแขงขันเครือ่งบินพลงัยาง ประเภทรอนนาน 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ 
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
สิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ด�านโรงเรียน 
 - รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากกระทรวงสาธารณสุข
 - โรงเรียนแกนนํา อย.นอย ระดับยอดเยี่ยม ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 - ไดรับรางวัล เสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเดนระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขไดรับรางวัลเกียรติบัตร 
 - ไดรับรางวัลเหรียญทอง การสวดมนตสรภัญญะ
 - สถานศึกษานํารองโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ จากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ด�านภาคีเครือข�าย
 - โรงเรียนในอําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกนาโก อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร
  - สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร
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 โรงเรียนบ�านโนนเมือง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
 โรงเรียนบานโนนเมือง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ ต้ังอยูหมูท่ี ๑๒ 
บานโนนชัยศรี ตําบลโนนเมือง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอนต้ังแต
ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๗ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน 
นักเรียนชาย ๑๘๒ คน นักเรียนหญิง ๑๓๖ คน ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย ภูมิปญญา
ชาวบานในทองถ่ิน คือ กลองยาว หมอลํา โรงเรียนจึงนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู : Active Learning เพ่ือสบืสานอนรุกัษคณุคาของความเปนไทย สงผลใหโรงเรยีนไดรบัคดัเลอืกเปนโรงเรยีน
แกนนําของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ 
 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนบานโนนเมือง มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรยีนบานโนนเมอืงเขารวมโครงการเปนรุนแรก ในปการศกึษา ๒๕๕๘ และดําเนนิการขับเคลือ่นนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู โดยใชแนวคิด “การบริหารแบบมีสวนรวม” และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินโดยนํานโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning” สูการปฏิบัติ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดกิจกรรมเชื่อมโยง
ท้ัง 4H ใหการสนับสนุนครูผูสอน มีการศึกษาดูงาน ประสานความรวมมือกับภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชน ผูปกครอง
มกีารรวมเสนอความคดิ เพ่ือออกแบบกจิกรรม แนวทางการจดักจิกรรมและจดัตารางสอนใหสมัพันธกบัการจดักจิกรรม
ตาง ๆ ใหกับนักเรียน มีการนําปราชญชาวบานมาสอนนักเรียนเปาแคน เปาโหวด ตีกลอง จึงเปนท่ีมาของกิจกรรม 
“ออนซอนมรดกอสีาน (โปงลาง)” และการประดิษฐตาง ๆ  ท่ีใชวสัดุในทองถ่ิน เชน การทําพานดอกไมสด การประดับผาเวที 
การสานเปล การสานตะกรา ท่ีสามารถสรางชื่อเสียงและสรางรายไดใหกับโรงเรียน

๑๑
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 การมอบหมายใหครรูบัผดิชอบแตละกจิกรรม ซ่ึงครไูดวเิคราะหมาตรฐานการเรยีนรู/ตัวชีว้ดั สมรรถนะสาํคญั 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาเชื่อมโยง
สูกิจกรรมการเรียนรูใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงทุกระดับชั้นและทุกกิจกรรม ครอบคลุม 
๗ หลักการสําคัญแลวนําไปออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนด ๑ กิจกรรมตอ ๑ สัปดาห 
โดยจะหมุนเวียนการเรียนรูครบทุกกลุม ครบทุกฐาน ครบทุกกิจกรรม แบงผูเรียนใหเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม
ตามระดับชั้น คือ 
 ในแตละระดับชัน้แบงนกัเรยีนเปนกลุม ๆ  ละประมาณ ๒๕-๓๐ คน มกีารคละท้ังเด็กเกง ปานกลาง และออน 
โดยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ แบงเปน ๓ กลุมระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ แบงเปน ๔ กลุมและระดับชั้น
มธัยมศกึษาปท่ี ๑-๓ แบงเปน ๔ กลุม ท้ังนีม้ผีลดีคอื เมือ่เด็กคนไหนเรยีนรู และปฏบัิติกจิกรรมไดกอนกจ็ะชวยสอนเพ่ือน 
และสอนนอง ทําใหเด็กมีความมั่นใจและมีความเปนผูนํา กลาคิด กลาแสดงออก เชน กิจกรรมหมอยานอย กิจกรรม
จิตอาสานอยรอยรักษ กิจกรรมกีฬาพาเพลิน กิจกรรมออนซอนมรดกอีสาน (โปงลาง) กิจกรรมเพลินงานประดิษฐ 
กิจกรรมถนอมอาหาร กิจกรรมอยูอยางพอเพียง เปนตน
 การจดักจิกรรมในสปัดาหท่ี ๑-๑๖ ครจูะตองเตรยีมอปุกรณ เตรยีมสือ่ ใบความรู ใบงานใหพรอม ซ่ึงสวนใหญ
เปนกิจกรรมท่ีเนนทักษะการปฏิบัติจริง โดยครูจะทําเปนตัวอยาง จากนั้นใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตาม เมื่อพบปญหา
ผูเรยีนกจ็ะซักถามและปฏบัิติกจิกรรมจนสาํเรจ็ลงในหนึง่สปัดาห เมือ่ผานไปในสปัดาหแรก สปัดาหตอมากจ็ะหมนุเวยีน
มาเรยีนรูจนครบทุกกลุม แตละกลุมกจ็ะไดเรยีนรูครบทุกฐาน ใชเวลา ๔ สปัดาห หลงัจากนัน้ครผููสอนจะเปลีย่นกจิกรรม
ใหมอกี และหมนุเวยีนไปเชนเดียวกบัรอบแรก เมือ่ครบ ๑๖ สปัดาห นกัเรยีนจะไดเรยีนครบทุกกจิกรรมตามท่ีครกูาํหนด
ไวตามแผนการจัดการเรียนรู
 การจัดกิจกรรมในสัปดาหท่ี ๑๗-๒๐ เปนการฝกนักเรียนใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห โดยแยกเปน ๘ ฐาน
ตามกจิกรรมท่ีโรงเรยีนกาํหนด แลวใหนกัเรยีนเลอืกเขาฐานตามกจิกรรมท่ีชอบมากท่ีสดุโดยไมตองหมนุฐานใหนกัเรยีน
คิดเองเพ่ือตอยอดการเรียนรู ตัวอยางเชน กิจกรรรมการทําโมบายปลาตะเพียน นักเรียนก็จะคิดตอยอดสรางสรรค
ชิ้นงานใหม นักเรียนก็จะชวยกันคิดออกแบบและทดลองทําเพ่ือใหไดโมบายในรูปตาง ๆ 
 การออกแบบกิจกรรมท่ีใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินอีสาน โรงเรียนไดจัด
กิจกรรมเพ่ิมเติมเปนการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน โดยเชิญปราชญชาวบานมาสอนเปาแคน 
เปาโหวด ตีกลอง การรําหนาไฟ กิจกรรมออนซอนมรดกอีสาน (โปงลาง) ซ่ึงสามารถสรางชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ
ใหกับโรงเรียน และสรางอาชีพใหกับนักเรียน 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ครูมีแบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม แบบประเมินผล และ
แบบประเมินความพึงพอใจจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ท่ีออกแบบไว และจะสรุปผลเปนคุณภาพ โดยแบงเกณฑ
เปน ๔ ระดับ คือ ไมผานเกณฑ พอใช ดี และดีมาก 
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 หลังจากมีการจัดกิจกรรมทุก ๆ สัปดาห ทางโรงเรียนจะจัดใหมีการสะทอนผลของกิจกรรมโดยผูบริหาร 
คณะคร ูและครผููรบัผดิชอบแตละกจิกรรม จะเปนผูบันทึกผล AAR และนาํผลการสะทอนมานาํเสนอและรวมกนัชีแ้นะ 
แกปญหาท่ีพบในแตละกิจกรรม เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขในสัปดาหตอไป 
 เมื่อสิ้นปการศึกษา โรงเรียนไดจัดงานประจําโรงเรียน โดยมีการนําผลงานนักเรียนมาจัดนิทรรศการ
นาํเสนอผลงานแตละระดับชัน้ นกัเรยีนจะเกดิความภาคภมูใิจเมือ่ไดเหน็ผลงานของตนเอง นกัเรยีนคนใดท่ีไดแสดงฝมอื
และความสามารถอยางชัดเจนครูก็จะนํามาฝกใหเกิดความชํานาญแลวสงเขาแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปแขงขันในระดับภาคและระดับชาติ และไดรับรางวัลหลายรายการ

๓. ภาพความสําเร็จ

 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ของโรงเรียนบานโนนเมือง ทําใหโรงเรียนได
รับความพึงพอใจ ความชื่นชม และแรงศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน สงผลตอการพัฒนาโรงเรียน ครู และนักเรียน 
ตลอดจนไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้
 ด�านนักเรียน 
 นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห มีความมั่นใจ มีความเปนผูนํา กลาคิด กลาแสดงออก สามารถตอยอด
การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคชิ้นงานใหม 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแขงขันเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวแคน เด่ียวโหวด และเด่ียวโปงลาง 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแขงขันการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
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 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวลัระดับเหรยีญทอง กจิกรรมแขงขันเด่ียวดนตรพ้ืีนเมอืง เด่ียวโหวด ระดับชัน้ ป. ๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวโหวด ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวโปงลาง ระดับชั้น ป. ๑ - ป.๖       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - นางรังสิมา บุญมี ผูอํานวยการโรงเรียน ไดรับรางวัล MOE AWARDS ปการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับ
ดีเดนประเภทบุคคล สาขาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 - นางรังสิมา บุญมี ผูอํานวยการโรงเรียน ไดรับโลเชิดชูเกียรติ เพ่ือแสดงวาเปนบุคคลตนแบบ ๙ ประการ 
ดานการเสริมสรางคนดี ตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวแคน 
เด่ียวโหวด และเด่ียวโปงลาง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ป
การศึกษา ๒๕๖๐
 - ครูผู สอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแขงขันการประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑  กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพ
ดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเด่ียวดนตรีพ้ืนเมืองเด่ียวโหวด ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 - ครูผู สอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวโปงลาง 
ระดับชั้น ป. ๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
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 ด�านโรงเรียน
 - รางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด น ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษมรดกไทย 
จากกระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๖๐
 - รางวลัเกยีรติยศสถานศกึษา รางวลัชนะเลศิ ประเภทมธัยมศกึษาตอนตน จงัหวดัหนองบัวลาํภ ูการแขงขัน
ตอบปญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา จากชมรมพุทธศาสตรสากล ป ๒๕๖๐
 - รางวัลชมเชย อันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับภาค แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา 
และแปรแถวประกอบดนตรี โครงการมารชชิ่งความดี Goodness Marching Contest จากมูลนิธิครูของแผนดิน 
ป ๒๕๖๑
 - รางวลัรกัการอาน ระดับดีเยีย่ม โรงเรยีนขนาดใหญ โครงการสงเสรมินสิยัรกัการอานและพัฒนาหองสมดุ
มีชีวิต จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ ป ๒๕๖๒ 
 - ไดรบัคดัเลอืกเปนสถานศกึษาแบบอยาง การจดักจิกรรมการเรยีนรูและการบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๖๒ 
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ด�านภาคีเครือข�าย
 โรงเรียนบานโนนเมือง มีภาคีเครือขาย คือ บวร (บาน วัด และโรงเรียน) ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
จากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
 - หมูบานบานโนนเมือง หมูท่ี ๑ บานโนนชัยศรี หมูท่ี ๑๒ บานโนนสงา หมูท่ี ๑๕ บานนาอางทอง หมูท่ี ๑๓
 - วัดปาบานโนนเมือง วัดปายูงคํา วัดนครชัยศรี วัดปาชาสมบัติ
 - วัดศิริบุญธรรม ตําบลกุดกินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับรางวัลเสาอโศก ผูนําศีลธรรม 
ป ๒๕๖๐ การอบรมโครงการดานการเผยแผพระพุทธศาสนา การอนุรักษวัฒนธรรม จากพระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และป ๒๕๖๑ ไดรับเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 - ศูนยเรียนรูเมืองหมอยา ศูนยนํ้าเพียงดิน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
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 - โรงเรียนบานโนนมวง โรงเรียนบานภูพระโนนผักหวาน โรงเรียนบานหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
โรงเรียนบานโนนสวรรค
 - ปราชญชาวบาน เชน หมอลําทองศรี นางอรอุมา จันทรวงษา วิทยากรดานวิชาขับรองรองเพลงพ้ืนเมือง 
หมอลําและนาฏศิลป และพอนิคม เบาทอง หมอพ้ืนบานตําบลโนนเมือง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
เปนวิทยากรในเรื่องสมุนไพร ใหกับนักเรียนในการทําโครงงาน ทักษะอาชีพ การทําสบู ยาหมอง ยาสระผม 
นํ้ายาลางจานจากสมุนไพร 
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 โรงเรียนบ�านเพียแก�ว 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย� เขต ๔
 โรงเรียนบานเพียแกว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ต้ังอยูเลขท่ี ๑๑๐ 
บานเพียแกว หมูท่ี ๔ ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอนต้ังแต
ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวน ครู ๑๖ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๓ คน 
นักเรียนชาย ๘๘ คน นักเรียนหญิง ๖๕ คน ต้ังอยูในชุมชนท่ีมีอาชีพโดดเดนทางดานหัตถกรรม การทอผา ประกอบกับ
เศรษฐกิจของชุมชนมีฐานะคอนขางยากจน โรงเรียนจึงสงเสริมใหนักเรียนมีอาชีพ โดยบูรณาการอาชีพในชุมชน
กับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู โดยจัดการเรียนกลุมสาระการเรียนรู และตอยอดเปนอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหแก
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนบานเพียแกว มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 ผูบริหารไดกําหนดนโยบาย และบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูปกครอง และผูมีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน ดําเนินการจัด
การเรียนการสอนสนองตอบตอนโยบายท่ีสําคัญ ๆ ในทุกระดับ และเพ่ือใหครูผูสอนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูไดอยางเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสภาพชุมชน สืบสานวัฒนธรรม
เอกลักษณของชาติ สืบทอดภูมิป ญญาของทองถ่ิน และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
เปนแบบอยางในการดําเนนิชวีติตอยอดสรางรายไดจากอาชพีในชมุชน ดังนัน้ จงึเปนนโยบายสาํคญัในการจดักจิกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู

๒. การออกแบบกิจกรรม

 โดยยึด ๗ หลักการสําคัญในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สูการปฏิบัติในทุกกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนมีความสุข โดยเชื่อมโยงตัวชี้วัดในแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชวงชั้น 
 - วเิคราะหหลกัสตูรสถานศกึษาและออกแบบกจิกรรมเพ่ิมเวลารูเชือ่มโยงตัวชีว้ดักบัทุกกลุมสาระการเรยีนรู
ท่ีสามารถเชื่อมโยงกันได โดยเนน 4H
 - จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู บูรณาการกับทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนการสรางแรงจูงใจ
ผูเรียนและจัดการ โดยมุงเนนการทํางานแบบกลุม รวมกับการคิดข้ันสูง โดยจัดกิจกรรมตามความสนใจ เนนกิจกรรม
ใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชน
 - รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผล ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโดยนํารูปแบบ PLC มาใช
ในการประเมินผลหลังการทํากิจกรรมท้ังสวนของผูเรียนและครูระหวางกลุมสาระการเรียนรูกับนักเรียน และชุมชน

๑๒
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 จากการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ไดออกแบบกิจกรรมท่ียึดหลัก ๗ ประการสําคัญ โดยมี
กิจกรรมแตละระดับชั้น ดังนี้ 
  ป.๑-ป.๓  ประดิษฐเศษวัสดุ
  ป.๔-ป.๖  สืบสานงานนาฏศิลปเอกลักษณของชาติ
  ม.๑-ม.๓  งานเขียนทองผาสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน
 จากการขับเคลือ่นนโยบายโดยเนนการสงเสรมิใหนกัเรยีนมอีาชพีโดยบูรณาการอาชพีในชมุชน เพ่ือสรางรายได
ใหแกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 และชุมชนในทองถ่ินมีความโดดเดนเรื่องทอผา โรงเรียนบานเพียแกวจึงนําภูมิปญญาดังกลาวมาจัดกิจกรรม
ในชวงชั้นท่ี ๓ จึงเปนกิจกรรม Best of the best คือ งานเขียนทองผาสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียน
บานเพียแกว

ถอดบทเรียนงานเขียนทองผา สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน

เง่ือนไขความรู
 - นักเรียนไดเรียนรู และที่มาที่ไปของผาซ่ินตีนแดง
ซ่ึงเปนเอกลักษณและภมิูปญญาของทองถ่ิน สามารถนาํไป
ตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑได
 - นักเรียนไดรูถึงวัสดุอุปกรณ ขั้นตอน วิธีการเขียนผา
หยอดทอง และสามารถนาํไปฝกปฏบัิตใินชวีติประจําวนัได

มิติดานวัตถุ เศรษฐกิจ
 การเขียนทอง เปนการเพิ่ม
มูลคาใหกับผาไหม ผาฝายซึ่งมี
อยูในชุมชน รวมทั้งมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ ที่สามารถใชงานได 
หลายประเภท นบัเปนการสรางงาน
สรางอาชพีใหกบันกัเรียนและชมุชน

มิติดานสังคม
 เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ซึ่ งกันและกัน มีความสามัคคี 
มีการชวยหลือซึ่งกันและกัน

มิติดานวัฒนธรรม
 มีการสานสัมพันธกับชุมชน 
โดยมีวิทยากรในท องถิ่นมาให 
ความรู ในเร่ืองผาซิ่นตีนแดง และ
การเขียนทองผา

มิติดานส่ิงแวดลอม
 ผู  เรียนมีความอดทน ขยัน 
มีสมาธิ มีสัมมาคาราวะในการ
เข าพบชุมชน รู จัก วิ ธีป องกัน
อันตรายจากสารเคมี

เง่ือนไขคุณธรรม
 การหยอดทองผา มีขั้นตอนที่ตองใชเวลานาน และตองมี
ความประณีต เพราะฉะนั้น ถานักเรียนไมมีใจรัก ความพยายาม 
อดทน ชิ้นงานที่ไดก็จะไมมีความสวยงามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ 
จึงเปนหลักสาคัญในการดําเนินงาน คือ ฉันทะ คือความพอใจ วิริยะ 
คือ ความพากเพียร จิตตะ คือความอดทนไมทอดทิ้ง วิมังสา คือ 
ความสอดสองและพิจารณาหาเหตุและผลความสําเร็จ

 พอประมาณ การเขียนทองผา ควรเลือก
ผาที่จะมาเขียนใหมีความเหมาะสม และเหมาะ
กับการใชงาน รวมไปถึงเทคนิคการผสมกาว
กากเพชร ควรนึกถึงการใชงานในแตครั้ง เชน ผา 
๑ ผืน จะใชกาวกากเพชรสีใหนบาง จะใชกาว
กากเพชรประมาณเทาไหรถึงจะพอดีกับชิ้นงาน

 มีเหตุผล ผาซ่ินตีนแดง เปนเอกลักษณ
ของทองถ่ินซ่ึงเปนภูมิปญญาของชาวบานที่
สืบทอดตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ เพื่อไมให
สูญหายไป จึงนามาเพิ่มมูลคา และตอยอด
ภูมิปญญาของทองถ่ิน ดวยวิธีการหยอดทอง
ผาซ่ึงนําเอาส่ิงที่เกิดขึ้นมาในยุคสมัยใหม 
มาผสมผสานกับภูมิปญญาชาวบานที่มีมา
ตั้งแตอดีต

 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี การเขียนทอง จะตอง
มีความประณีต ตองมีความเพียร อดทน และ
มีสมาธิในการทางาน รู จักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

นํา
ไป
ใช�
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๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนเกิดทักษะทางอาชีพ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
 - รางวลัระดับเหรยีญทอง กจิกรรมโครงงานอาชพี งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแกน 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง โครงงานคุณธรรม โครงงาน
คณิตศาสตรประเภทบูรณาการนําไปใชในชีวิตประจําวัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแกน 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแกน 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรประเภทบูรณาการ
ความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาตรประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
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 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมวธิกีารสอน จากการสอนท่ีเนนแตเนือ้หาความรูท่ีจะสอนเทานัน้ เปนผูแนะนาํคอยชวยเหลอื เนนการปฏบัิติ 
และลงมือทํา เรียนรูรวมกัน
  - ครูจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย สรางบรรยากาศและจัดสถานการณ
ท่ีกระตุนใหนกัเรยีนเกดิความสนใจในการเรยีนรู กระตือรอืรน และมกีาํลงัใจในการเรยีนรู ครใูกลชดิกบันกัเรยีนมากข้ึน 
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เขาใจและไดพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน 
  - ครมูปีฏสิมัพันธท่ีดีตอกนั ชวยเหลอืเกือ้กลูซ่ึงกนัและกนั มคีวามสามคัค ีเนือ่งจากไดมกีารเสวนาทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน (AAR) ทุก ๆ สัปดาห ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเกิดผลดีตอคุณภาพการศึกษา 
 - รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยเีพ่ือการเรยีนการสอน รางวลัทรงคณุคา OBCE AWARDS สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
 - รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานการอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานการอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
แขงขันกิจกรรมทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑  
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทบูรณาการความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 - ครูผู สอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาตรประเภททดลอง 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
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 ด�านโรงเรียน
 - โรงเรียนไดนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ 
โครงการโรงเรียนประจําตําบล ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ
 - โรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมการนําเสนองาน กิจกรรม BBR ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ท่ีโรงเรียน
บานหนองขวาง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
 - โรงเรียนไดเขารวมแสดงผลงานและนําเสนองาน โรงเรียนดีประจําตําบล ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
 - โรงเรียนไดเขารวมการจัดนิทรรศการ เดินตามรอยพอ ตามศาสตรของพระราชาในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ณ โรงเรียนวัดหงษ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
 - โรงเรียนบานเพียแกวไดมีโรงเรียนตางๆ ท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 
มาศึกษาดูงานในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนบานเพียแกว อยางตอเนื่อง 
 - โรงเรียนมีหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งโรงเรียน 
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ด�านภาคีเครือข�าย 
 โรงเรียนบานเพียแกว ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
 - โรงเรียนเครือขายนักธุรกิจนอยคูคุณธรรมนําสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
(โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนบานหนองขวาง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย)
 - โรงเรียนในกลุมพุทไธสง ๒ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
 - โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔
 - ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ไดรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน (ผลิตภัณฑ ผาหยอดทอง 
จากภูมิปญญาสูอาชีพท่ียั่งยืน)
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 โรงเรียนบ�านละลม 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
 โรงเรียนบานละลม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ต้ังอยูหมูท่ี ๑๓ ตําบลละลม 
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอนต้ังแตชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๒๒ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๖ คน นักเรียนชาย ๒๓๕ คน 
นักเรียนหญิง ๑๙๓ คน จากการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน พบวา นักเรียนสวนหนึ่งมีภาวะ
เริ่มอวนจนถึงอวน ประกอบกับการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูของโรงเรียน จึงมีแนวคิดเชิงบูรณาการ
ในการแกปญหาภาวะในกลุมนักเรียนดังกลาว 
 การดําเนนิการขับเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรยีนบานละลมมแีนวทางการบรหิารจดัการ 
การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ 

 โรงเรียนบานละลมใชรูปแบบการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ อาศัยความรวมมือ
ของทุกฝายท่ีเกีย่วของในรปูแบบเครอืขาย แบงเปน ๔ ชวงชัน้ตามระดับ คอื ๑) ชัน้อนบุาล (โรงเรยีนเตรยีมความพรอม) 
๒) ชั้น ป.๑-ป.๓ (โรงเรียนใฝดี) ๓) ชั้น ป.๔-ป.๖ (โรงเรียนใฝเรียนรู) ๔) ชั้น ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนอยูอยางพอเพียง) 
ซ่ึงแตละโรงเรียนเล็กมีครูใหญชวงชั้นและคณะกรรมการ ๔ ฝาย คือฝายบริหารวิชาการ ฝายบุคคล ฝายงบประมาณ 
ฝายบริหารท่ัวไป ทําหนาท่ีบริหารจัดการภายใตกระบวนการ PDCA

รูปแบบการบริหารจัดการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning 
LALOM MODEL ภายใตวงจรคุณภาพ P-D-C-A

๑๓

L คือ Leadership ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
สามารถเปนผูนําทางดานการออกแบบการเรียนรูและ
กําหนดผลสําเร็จรวมกับครู นักเรียน ชุมชน
A คอื Active Learning กิจกรรมการเรยีนรูแบบองครวม
เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง โดยผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
แบบองครวมและไดลงมอืปฏิบัตพิรอมวัดผลประเมนิผล
ตามสภาพจริง
L คือ Life Skill โรงเรียนเปนเวทีการเรียนรู สงเสริม
ใหผู เรียนเกิดทักษะชีวิตจากกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารูดวย Active Learning
O คอื Occupation Skill โรงเรยีน ชุมชน ภาคเีครอืขาย 
รวมมอืจดัการศกึษาเพือ่สรางทางเลอืกดานอาชีพใหกับ
ผูเรียนอยางหลากหลาย และสามารถตอยอดได
M คือ Motivation การสรางแรงจูงใจสูความยั่งยืน 
โดยผูบริหาร ครู นักเรียน ชุมชน ตองรวมกันออกแบบ
การเรยีนรู สรางแรงจงูใจกิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู 
ดวย Active Learning สูความยั่งยืน
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 ใชหลักการจัดกิจกรรมโดยยึด ๗ หลักการสําคัญสูการปฏิบัติทุกกิจกรรม ซ่ึงไดแบงการปฏิบัติกิจกรรม
ในแตละชวงชั้น ดังนี้ 
 ชวงช้ัน ๑ Fun เนนสนุกสนาน โดยนักเรียนคนหาสิ่งท่ีตัวเองสนใจ ชอบอะไร ซ่ึงจะมีความสนุกสนาน
ในการรวมกิจกรรม ไดแก กิจกรรมนิทานนี้สนุกทุกวัน กิจกรรมเสียงจากแมไก 
 ชวงช้ัน ๒ Find เปนชวงการคนหา โดยนักเรียนจะเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจ ไดแก กิจกรรมบายศรี
ปากชาม กิจกรรมลด หวาน มัน เค็ม 
 ชวงช้ัน ๓ Focus เปนชวงการคนพบความชอบ ความถนัดและความสนใจ ไดแก กิจกรรมนักบินนอย 
กิจกรรมเพลงดีนําคุณธรรมรองรําใหสุขสันต 
 ใชกระบวนการ P-D-C-A และ PLC เพ่ือประเมินผลและสรุปผลโดยใช AAR ในการจัดกิจกรรม และ
ในทุกกิจกรรมจะนํา LALOM MODEL ภายใตวงจรคุณภาพ P-D-C-A มาขับเคล่ือนดําเนินงานเพ่ือวัดความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จในหลากหลายกิจกรรมและกิจกรรมท่ีโดดเดนเปน Best Practice 
ของโรงเรียนบานละลม คือ กิจกรรมลด หวาน มัน เค็ม ท่ีดําเนินการตอยอดจากทุกระดับชั้น ดําเนินการดังนี้
 ๑. P (Plan) วางแผนคัดกรองนักเรียนทุกคน เพ่ือทราบภาวะโภชนาการของนักเรียน
 ๒. D (Do) เดือนพฤษภาคม ดําเนินการชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูงนักเรียน ๔๓๕ คน ประมวลผลภาวะ
โภชนาการนักเรียน มีนักเรียนท่ีมีภาวะเริ่มอวนจนถึงอวนจํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๘.๙๖ จึงจัดกิจกรรมเพ่ือ
แกปญหานักเรียนกลุมมีภาวะเริ่มอวนจนถึงอวน กิจกรรมจัดเปน ๔ ฐาน ๑. อาน (อานฉลากโภชนาการ) ๒. ปรับ 
(ปรับพฤติกรรมการบริโภคกินอาหารใหครบ ๕ หมู กินใหหลากหลายเพ่ิมผัก ผลไม) ๓. ขยับ (กินเทาไหรใชพลังงาน
ใหหมด) ๔. เปลี่ยน (เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค กินหวาน มัน เค็มแตนอย) เดือนกันยายน นักเรียน มีภาวะเริ่มอวน
จนถึงอวน จํานวน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๘.๐๕ ลดลง ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๔๕
 ๓. C (Check) ตรวจสอบประเมินผลโดยครูผูรับผิดชอบกิจกรรม ผูบริหาร ผูปกครองนักเรียนโดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบลละลม รับสนับสนุนสื่อการสอน
จากบริษัทเนสทเล ประเทศไทย และงานคุมครองผูบริโภค สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๔. A (Act) ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน กิจกรรม ๔ ฐานเพ่ือสูความสําเร็จตามเปาหมาย



69๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning

๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพท่ีแข็งแรง มีทักษะการคิดวิเคราะห กลาคิด กลาแสดงออก
 - นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ความสามารถดานเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ จากการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 - รางวลัเหรยีญทอง กจิกรรมบลอ็กสรางสรรค อนบุาล ๑-๒ โรงเรยีนเครอืขายสหวทิยาเขต อนบุาลศรสีะเกษ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดรองเพลงคุณธรรม การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม 
การอาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายศรี เด็กพิเศษเรียนรวม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมรองเพลงคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - โลรางวัลโครงงานสุขภาพของนักเรียน ดานสงเสริมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - ผูอํานวยการสถานศึกษาไดรับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเดน ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ของกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
 - ครูผู สอนไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดนระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป พ.ศ. ๒๕๖๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 - ครผููสอนไดรบัคดัเลอืกเปนแมตัวอยาง ตามโครงการ “โรงเรยีน/หมูบานศลี ๕ ตามรอยพออยางพอเพียง” 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจาอยู หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจําป ๒๕๖๑ 
(นางสุวารี อภัยสม) 
 - ครผููสอนไดรบัคดัเลอืกเปนแมตัวอยาง ตามโครงการ “โรงเรยีน/หมูบานศลี ๕ ตามรอยพออยางพอเพียง” 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจาอยู หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจําป ๒๕๖๒ 
(นางฉัตรสุรีย อรัญ) 
 - ครูผูสอนไดรับรางวัลดีเดน วันครู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ป ๒๕๖๒ 
 - ครูผูสอนไดรับรางวัลชนะเลิศโครงงานสุขภาพของนักเรียน ดานสงเสริมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ
จากกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. ๒๕๖๒
 - รางวัลทรงคุณคาสพฐ. (OBEC AWARDS) นางสาวพัฒนา สังขโกมล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัล
ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ด�านโรงเรียน
 - รางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ของกระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๕๙
 - รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรม อย.นอยในโรงเรียนไดรับการประเมินผานเกณฑ อย.นอยระดับดีเยี่ยม 
ของจังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
 - รางวลัชมเชยการคดัเลอืกนกัเรยีน นกัศกึษา และสถานศกึษาเพ่ือรบัรางวลัพระราชทานระดับกอนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรูสุขภาวะ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม 
การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการเรียน
การสอน ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - ชนะเลิศโครงงานสุขภาพของนกัเรียน ดานสงเสริมสุขภาพ ระดบัเขตสุขภาพ กรมอนามยั ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - โรงเรียนไดมาตรฐาน โรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน “ดีเดน” ระดับประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - โรงเรียนตนแบบโรงเรียนศีลหา “ตามรอยพออยางพอเพียง” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ด�านภาคีเครือข�าย 
 โรงเรียนบานละลมไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้ 
 - กลุ มโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๑ ละลม หวยตามอญและโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ไดแก โรงเรียนบานสะอางประชาสามัคคี โรงเรียนบานเรียม 
โรงเรียนบานโคกตาล โรงเรียนบานนาตราว โรงเรียนบานแซรสะโบว โรงเรียนนิคม ๔ กรมประชาสงเคราะห 
โรงเรียนบานบัลลังก โรงเรียนบานตาเจา
 - ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอภูสิงห องคการบริหาร
สวนตําบลละลม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วัดบานละลม
(ต.ละลม) วัดไพรพัฒนา โรงเตาบานละลม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละลม สาธารณสุขอําเภอภูสิงห จังหวัด
ศรีสะเกษ สถานีตํารวจภูสิงห อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ บริษัทเนสทเล ประเทศไทย จํากัด มูลนิธิแพทธูเฮลท 
ประเทศไทย 

เอกสารเผยแพรผลงาน MOUกิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม

กิจกรรมการประดิษฐบายศรีปากชาม วีดิโอการเลี้ยงกบในบอซีเมนต

บันทึกขอตกลงความรวมมือ
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 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ� 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ (มหาสารคาม) 
 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ต้ังอยูเลขท่ี ๘๔ หมูท่ี ๑๓ 
ตําบลนาโพธิ์  อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีจํานวนครู ๒๕ คน นักเรียนชาย ๑๗๕ คน นักเรียนหญิง ๒๓๑ คน ดําเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู   อย างต อเนื่องต้ังแต ป การศึกษา ๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู  
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร กระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูง ตอมาปรับกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูธรรมชาติ
ในโรงเรียนใหสอดคลองกับ ๗ หลักการสําคัญ และแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ มีแนวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ มีรูปแบบการบริหารจัดการท้ังโรงเรียนโดยใชรูปแบบ NPS Model ซ่ึงมาจาก
ชื่อของภาษาอังกฤษของโรงเรียน Naphopittayasan School นํามาสรางเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
โดยการเปลี่ยนตัวอักษรท่ีมีในชื่อของโรงเรียนใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ดังแผนภาพ 

๑๔

 N : Nature (ธรรมชาติ) คือ การเรียนรูโดยใช
บริบทโรงเรียนเปนฐานการเรียนรู นําสิ่งท่ีมีในธรรมชาติ 
สิ่งท่ีมีในโรงเรียน เปลี่ยนใหเปนรายได และสามารถ
สรางอาชีพท่ียั่งยืนได โดยใชวงจรควบคุมคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming cycle) คือ PDCA
 P : Process and Product กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูผานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
(MCMK) ซ่ึงครอบคลมุกจิกรรม 4H 3R8C STEM QSCCS 
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินกิจกรรม ทําใหโรงเรียนไดผลิตภัณฑท่ีเกิดจาก
การทํากจิกรรมทําปุยหมกัชวีภาพและดินเกษตรจากใบไม
แหงเปนเอกลกัษณของโรงเรยีนนาโพธิพิ์ทยาสรรพ โดยมี
บรรจุภณัฑทีท่นัสมัย สามารถเพ่ิมมูลคา และความนาเช่ือถอื 
ใหกับผลิตภัณฑไดโดยใชวงจรควบคุมคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming cycle) คือ PDCA
 S : Sufficient (พอเพียง) คือ การเรียนรู
ทักษะอาชพี บนพ้ืนฐานความพอเพียง โดยรูจกันาํวสัดุท่ีมี
ในทองถ่ินมาสรางเปนผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดรายได 
แตตนทุนการผลิตต่ํา ลดความเสี่ยง โดยมีแผนภาพรวม
วธิกีารปฏบิตักิิจกรรมโดยใชวงจรควบคุมคุณภาพของเดมม่ิง 
(Deming cycle) คือ PDCA



73๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning

๒. การออกแบบกิจกรรม

การจัดกิจกรรมโดยใช รูปแบบ QSCCS มีข้ันตอนดังนี้
 Q : Question ทุกกิจกรรมเริ่มตนจากการแบงกลุมคละความสามารถ ๔-๕ คน โดยใชคาคะแนน GPA 
เพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีสนใจของนักเรียนแตละชั้นเรียนหรือสภาพปญหาท่ีตองแกไขเรงดวนในโรงเรียน
 S : Search นักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู เชน ปราชญชาวบาน สมารทโฟนในสิ่งท่ี
นักเรียนสนใจหรือตองการแกปญหา
 C : Construct ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสรางองคความรู เชน การทําปุยหมักชีวภาพ หนังสือเลมเล็ก 
STEM และถอดบทเรียน 4H, 3R8C, STEM, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  C : Communicate นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
  S : Server นักเรียนเสนอชองทางการเผยแพรความรูขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีปฏิบัติ เชน 
แผนพับ การสรางสื่อวีดิทัศน เผยแพรผานสื่อออนไลน และฝกเปนวิทยากร เปนตน

 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู Active Learning ท่ีเปนนวัตกรรมของโรงเรียน
 ๑. กิจกรรมการทําปุยหมักชีวภาพและดินเกษตรจากใบไมแหง แบงเปน ๕ ฐานกิจกรรม
  ฐานท่ี ๑ กิจกรรมปญหามีไวแก 
  ฐานท่ี ๒ กิจกรรมกองอยางไรใหไดปุย
  ฐานท่ี ๓ กิจกรรมจุลินทรียท่ีรัก
  ฐานท่ี ๔ กิจกรรมปน ปน ทันใจดี
  ฐานท่ี ๕ กิจกรรมการตลาดในยุค ๔.๐ 

รูปแบบ QSCCS

นักเรียนเสนอชองทางการเผยแพรความรู
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสรางองคความรู 

นักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมลูจากแหลงเรียนรู  ปราชญชาวบาน ภมูปิญญาทองถิน่

ทุกกิจกรรมเร่ิมตนจากการแบงกลุมคละความสามารถ ๔-๕ คน โดยใชคะแนน GPA

S : SERVER  การใหบริการสังคม/วิทยากร

C : Communicate  สื่อสาร นําเสนอ

C : Construct สรางองคความรู

S : Search การแสวงหาความรู

Q : Question การตั้งคําถาม
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 ๒. กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก
  นําความรูเรื่องการทําปุยหมักชีวภาพและดินเกษตรจากใบไมแหงมาบูรณาการโดยวิเคราะห วางแผน 
และลงมือจัดทําหนังสือเลมเล็กตามความเขาใจในเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

 ๓. กิจกรรมสะเต็มศึกษา
  นําความรูเรื่องการทําปุยหมักชีวภาพและดินเกษตรจากใบไมแหงมาบูรณาการโดยใหนักเรียนวิเคราะห 
วางแผน ออกแบบบรรจุภัณฑ และโครงงาน จัดการแขงขันเพ่ือตอยอดสูการรวมแขงขันในโอกาสตางๆ

 ๔. กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป
  นําความรูเรื่องการทําปุยหมักชีวภาพและดินเกษตรจากใบไมแหงมาบูรณาการโดยวิเคราะห วางแผน 
ออกแบบทารําการแสดงจินตลีลา และใหบริการชุมชนในงานพิธีตางๆ 

 การประเมินผลการจัดกิจกรรม
 หลังจากจัดกิจกรรมผูเรียนสามารถเกิดทักษะ 4H โดยประเมินจาก 
 ๑. รองรอยการถอดบทเรียนของผูเรียน
 ๒. สังเกตการจัดกิจกรรม เชน การทํางานรวมกันเปนทีม รอยยิ้มขณะทํากิจกรรม
 ๓. ผลงานของผูเรียน เชน วิดีโอนําเสนอ วิดีโอทํากิจกรรมเชิงสารคดี เปนตน
 ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจผูเกี่ยวของ ท้ังนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน
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๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะอาชีพ การทํางานเปนทีม ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
หางไกลจากสิ่งอบายมุข มีทักษะการนําเสนอผลงาน การเปนวิทยากรตอท่ีชุมชน
 - เรียนรูวิธีการทําปุยหมักชีวภาพ นําไปตอยอดเปนธุรกิจในครอบครัว หรือในชุมชน นําวัสดุในทองถ่ิน
มาประยุกตเปนผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ เรียนรูการตลาด การประชาสัมพันธสินคาในชองทางออนไลนในยุค
ไทยแลนด ๔.๐ และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน สรางรายไดแกผูเรียนและโรงเรียน
 - รางวัลระดับเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากการแขงขันการเลานิทานคุณธรรม การแขงขันประกวดหนังสือ
เลมเล็ก การแขงขันรําวงมาตรฐาน การแขงขันเด่ียวโหวด 
 - รางวลัระดับเหรยีญเงิน เหรยีญทองแดง กจิกรรมการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรยีน ครัง้ท่ี ๖๘ ปการศกึษา ๒๕๖๑ จาํนวน ๙ รางวลั เชน การแขงขันสรางการตูนแอนเิมชัน่ 
การแขงขันตัดตอภาพยนตร การแขงขันสรางสรรคงาน การแขงขันสรางเกมจากคอมพิวเตอร เปนตน
 - รางวัลระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ระดับมธัยมศกึษาตอนตน เพ่ือลดปจจยัเสีย่งตอโรคไมติดตอเรือ้รงั (NCDs) จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
 - นักเรียนกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันเรียงเมล็ดพืช
เปนรูปภาพ งานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา และโรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 - นักเรียนกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันการตอบปญหา
ทางการเกษตร งานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา และโรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู การทําปุยหมักชีวภาพ จากปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน เกษตรชุมชน 
เกษตรจังหวัด ผูมีประสบการณดานการทําปุยหมักและการเกษตร 
 - เปนวิทยากรใหความรูท้ังภาครัฐและเอกชน
 - ครูผู ฝ กสอนและบุคลากรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ ไดฝ กสอนนักเรียนเปนตัวแทนจังหวัด
มหาสารคาม ไปแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ท้ังหมด ๑๒ รายการ ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
จากกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชฯ กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูน
แอนิเมชั่น และกิจกรรมการแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ
 ด�านโรงเรียน
 - ลดคาใชจายในการดูแลสภาพแวดลอมโรงเรียน โดยการใชปุยหมักชีวภาพบํารุงไมดอกไมประดับ
ภายในบริเวณโรงเรียน 
 - เปนแหลงเรียนรู สรางรายไดของโรงเรียนผานถุงดินปลูก โดยสามารถแสกน QR code บนถุงดินปลูก
และกดติดตามไดผาน Facebook Website ของโรงเรียน 
 - รางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน พรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐
 - รางวัล Best Practice “จากใบไมแหงท่ีไรคา มาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาของชาว น.พ.ส.” ท้ังระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๐
 - รางวัลชนะเลิศ ดานการบริหารจัดการ โครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวลัทรงคณุคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต ๒๖ ดานการบริหารจัดการยอดเยี่ยม วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
 - รางวัลระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ระดับมธัยมศกึษาตอนตน เพ่ือลดปจจยัเสีย่งตอโรคไมติดตอเรือ้รงั (NCDs) จาก สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
 - โล รางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู   : Active Learning 
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ด�านภาคีเครือข�าย บวร (บ�าน วัด และโรงเรียน)
 - หมูบานท่ีเปนภาคีเครือขาย ใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการเปนวิทยากรปราชญชาวบานใหความรู
ในดานตาง ๆ เชน
  ๑. นางดวงใจ ชาดง ชาวบานหมู ๑๓ บานปทุมทอง เปนวิทยากรปราชญชาวบาน ดานการจัดทํา
พานบายศรี
  ๒. นายเคน ไสยกจิ ชาวบานหมู ๑๓ บานปทุมทอง เปนวทิยากรปราชญชาวบานดานพิธกีรรมทางศาสนา
  ๓. รานขนมไทยบานครูนิจ รานคาในชุมชน หมูท่ี ๑ บานนาโพธิ์ เปนวิทยากรปราชญชาวบาน 
ดานการทําขนมไทยเพ่ือประกอบอาชีพ
  ๔. นายเสาร  มาดชดา ชาวบานหมู ๑๔ บานโนนถาวร เปนวทิยากรปราชญชาวบานดานการทําปุยหมกั
ชีวภาพ
  ๕. นายบุญ วงษไชย ชาวบานหมู ๑๗ บานหวยมะเขือ เปนวิทยากรปราชญชาวบาน ดานการขยายพันธุพืช
  ๖. นางสาวเสาวภา หมื่นแกว ชาวบานหมู ๒ บานหนองโดน เปนวิทยากรปราชญชาวบาน ดานการทํา
เกษตรวิถีใหม 
 - วัดบานหนองแหนวราราม อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ใหการสนับสนุนดานการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสถาปนาโรงเรียน 
 - โรงเรียนท่ีเปนภาคีเครือขาย ซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ไดใหการ
สนับสนุน ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีสําคัญในโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ เพ่ือสงเสริมการแนะแนวศึกษา
ตอระดับมัธยมศึกษา 
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 โรงเรียนรัตนบุรี 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร�)
 โรงเรียนรัตนบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ต้ังอยูเลขท่ี ๑๓๘ หมูท่ี ๑๒ ตําบลรัตนบุรี 
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ เปนโรงเรียนขนาดใหญ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีจํานวนครู ๑๐๔ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕๕ คน นักเรียนชาย ๘๖๒ คน นักเรียนหญิง ๑,๑๖๓ คน เขารวม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” รุนท่ี ๑ ในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยในชวงแรกโรงเรียนใชแนวทาง
และรูปแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
โดยเนน 4H จากการทํา AAR โรงเรียนไดพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพบริบท
ของโรงเรียน และนํา ๗ หลักการสําคัญมาใชในการจัดกิจกรรม สงผลใหโรงเรียนรัตนบุรีประสบความสําเร็จ สามารถ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
 การดําเนนิการขับเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรยีนรตันบุร ีมแีนวทางการบรหิารจดัการ 
การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 การขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนรัตนบุรี ใชกระบวนการ
บริหารจัดการดวยวงจรคุณภาพ PDCA ปฏิบัติงานตามคานิยม “HEART MODEL” ไดแก Hamony (H) ปฏิบัติงาน
ดวยความรัก สามัคคี Empowerment (E) พัฒนาเต็มศักยภาพท่ีมี Accountability (A) ยุทธวิธีตรวจสอบได 
Reflection (R) สะทอนผลการดําเนินงาน Talent (T) มุงสูความเปนเลิศภายใตวัฒนธรรมองคกร เรารัก ร.บ. 

๑๕

ภาพแสดงระบบคุณภาพ “HEART MODEL”



79๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning

 โรงเรียนรัตนบุรี สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูเรียน
มีความสุข เกิดการเรียนรูดวยตนเอง คิดวิเคราะห ปรับบทบาทครูเปนผูใหคําปรึกษาชี้แนะ มีการประเมินผูเรียน
อยางหลากหลายตามสภาพจริง เชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับบริบทและศักยภาพสถานศึกษา 
โดยใชรูปแบบบริหารวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
 Plan (P) ขั้นวางแผน
 ๑. โรงเรียนสรางความเขาใจ และความตระหนักในการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู ใหแกผูเกี่ยวของทุกระดับ (ครู ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน) 
 ๒. ผูบรหิารและครรูวมกนัวางแผน กาํหนดแนวทางขับเคลือ่นนโยบายลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู สูการปฏบัิติ 
โดยผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูนําในการขับเคลื่อนนโยบาย
 ๓. มอบหมายครูผูรับผิดชอบ โดยแยกเปน ๘ กลุมสาระการเรียนรู
 ๔. กําหนดภาพความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู คือ 
   ๔.๑ ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ผานกิจกรรม ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู พรอมสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ
   ๔.๒ ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับ ๗ หลักการสําคัญของการจัดกิจกรรม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด
   ๔.๓ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไดอยาง
เหมาะสม 
  ๔.๔ ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
 Do (D)
 ๑. วิเคราะหและปรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับกิจกรรมเพ่ิมเวลารู และบริบทของ
สถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  จํานวน ๔ คาบ/สัปดาหในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ทุกโปรแกรม ยกเวน โปรแกรม SMTE และ MEP ท่ีมีโครงสรางเวลาเรียนครบตามหลักสูตรหองเรียนพิเศษ
 ๒. จัดทําสารสนเทศตามความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนเปนรายบุคคล
 ๓. ครผููสอนออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู เตรยีมสือ่ แหลงเรยีนรู อาคารสถานท่ี เพ่ือสนบัสนนุการจดักจิกรรม
เพ่ิมเวลารูตามความตองการและความสนใจของผูเรียน
 ๔. สรางภาคีเครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการเขามาใหความรวมมือและสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู เชน โรงพยาบาลรัตนบุรี ศาลจังหวัดรัตนบุรี มูลนิธิชัยพัฒนารัตนบุรี เปนตน
 Check (C)
 - นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงานและรายงานผลอยางตอเนื่อง
 Action (A)
 - เผยแพรผลการดําเนินงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน 
การจัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ เปดบานตามโครงการผูวาสัญจร Line Facebook วารสารโรงเรียนรัตนบุรี
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 วิธีการออกแบบกิจกรรม 
 โรงเรียนรัตนบุรีมีการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูเปน ๔ หมวด ๒ รูปแบบ ดังนี้
 ๑. รูปแบบท่ี ๑ ประกอบดวยหมวดท่ี ๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดทําเปนหนวยการเรียนรูบูรณาการ 
โดยจัดในกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน กิจกรรมสวดมนตไหวพระ
 ๒. รูปแบบท่ี ๒ ประกอบดวยหมวดท่ี ๒, ๓ และ ๔ กิจกรรมท่ีนักเรียนเลือกตามความสนใจ โดยมอบหมาย
ใหกลุมสาระการเรียนรูเปนผูออกแบบกิจกรรม โดยนํา ๗ หลักการสําคัญมาใชในการออกแบบกิจกรรม มีข้ันตอน
การดําเนินการ ดังนี้
  ๒.๑ สาํรวจความถนดัและความสนใจของนกัเรยีน เพ่ือจดักจิกรรมใหตรงกบัความตองการของนกัเรยีน 
  ๒.๒ จัดกลุมผูรับผิดชอบแตละหองเปนกลุมสาระการเรียนรูโดยใหนักเรียนเลือกกลุมตามความชอบ
เปนสวนใหญ
  ๒.๓ แตละกลุมสาระการเรยีนรูจดักจิกรรมเปนฐานการเรยีนรูยอยแลวเวยีนฐาน เชน กลุมสาระการเรยีนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีฐานการเรียนรู (www.rattanaburi.ac.th) ดังนี้
     ๑) ฐานเกษตรทฤษฎีใหมแบบแนวทางการจัดการท่ีดินและนํ้าเพ่ือการเกษตรท่ียั่งยืน โดยมี
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด การปลูกขาวหอมมะลิ ๑๐๕ และวิธีการสีขาว

     ๒) ฐานบริษัทบานขนมรัตนบุรี โดยมีกิจกรรมขาวไทยไปไกลกวาท่ีคิด มีการนําขาวและผลิตผล
ทางการเกษตรมาแปรรูปเปนขนมและเครื่องด่ืมเพ่ือจําหนายใหกับครูและนักเรียน ตลอดท้ังจัดบริการอาหารวาง
ในการประชุมสัมมนาใหแกหนวยงานภายนอก 
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     ๓) ฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
     ๔) ฐานรวมใจธนาคารขยะ รวมบุญหลังคาเขียว

     โดยมีการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับไปใชใหมและจําหนาย เชน กลองนม เมื่อคัดแยกและทําความ
สะอาดแลวจะนําสงตอท่ีหางสรรพสินคา Big C สุรินทรเพ่ือนําไปผลิตเปนกระดาษรีไซเคิลและหลังคาตามโครงการ
หลังคาเขียว

     ๕) ฐานธนาคารโรงเรียนรัตนบุรี โดยมีกิจกรรมการออมเงินและทําบัญชีรายรับ-รายจาย

 การนิเทศกํากับ ติดตาม 
 โรงเรยีนรตันบุรมีกีระบวนการนเิทศ กาํกบั ติดตาม การขับเคลือ่นนโยบาย ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู : Active 
Learning ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเริ่มจากการนิเทศแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู และดําเนินการ
นเิทศโดยคณะกรรมการนเิทศภายในโรงเรยีน ไดแก ผูบรหิาร งานวชิาการ หวัหนากลุมสาระการเรยีนรู หวัหนาโครงการ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู และคณะกรรมการนิเทศ กํากับติดตามจากภายนอก ไดแก ศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน และ
ศกึษานเิทศกประจาํโครงการโดยวธิกีารเปดชัน้เรยีนจากนัน้ทํา AAR หลงัการปฏบัิติงาน ๑ ครัง้/สปัดาห เพ่ือสะทอนผล
การจัดกิจกรรม หากพบปญหาอุปสรรคใชกระบวนการ PLC ในการแกปญหาเปนรายกิจกรรมของแตละกลุมสาระ
การเรียนรูรายงานผลการดําเนินงานและประชาสัมพันธในการประชุมประจําเดือนทุกสิ้นเดือน ตลอดท้ังรายงานผล
ผานชองทาง Line Facebook วารสารโรงเรียน 
 การวัดและประเมินผล 
 มกีารวดัและประเมนิผลหลากหลายรปูแบบ ไดแก วดัและประเมนิผลบูรณาการกจิกรรมเพ่ิมเวลารู : Active 
Learning กับรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรูดวยชิ้นงาน มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน และตัดสินผลการเรียนรู ตามเกณฑท่ีกําหนด
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๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน 
 - ผูเรียนเกิดทักษะดานวิชาการ ทักษะดานอาชีพ และทักษะชีวิต ผานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
พรอมสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ เชน นักเรียนรูวิธี
ปลูกขาว พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว และนําสิ่งท่ีเหลือจากการแปรรูปผลผลิตไปใชประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ 
ยกตัวอยาง การนาํแกลบ ราํจากขาว เศษผกั เศษใบไมมาทําปุยหมกัชวีภาพ สาํหรบัการเพาะปลกูครัง้ตอไป นาํฟางขาว 
มาเปนสวนประกอบการเพาะเห็ดฟาง สามารถนําผลผลิตขาวหอมมะลิ ๑๐๕ ท่ีมีอยูมาแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคา
ของสินคาได เชน ซูชิ ขาวปนสามเหลี่ยม โดนัทเคก บราวนี่ นํ้าขาวกลอง วุนขาว สามารถออกแบบโลโก บรรจุภัณฑ 
และเขาแขงขันสูความเปนเลิศ มีทักษะการทํางานกลุม และมีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน สามารถนําความรูไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวันได เชน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ รวมกันรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมผานโครงการธนาคารขยะ รวมบุญหลังคาเขียวได
 - รางวัลพระราชทาน “เยาวสตรีไทยดีเดน” ประจําป ๒๕๖๐ ประเภท “เยาวสตรีสืบสานศิลป
วัฒนธรรมไทย” ระดับมัธยมศึกษาตอนตน งาน “วันสตรีไทย” ประจําป ๒๕๖๐ ของสภาสตรีแหงชาติใน
พระบรมราชินูปถัมภ
 - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ กิจกรรมการแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 
(คําคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ และไดรับการจัดอันดับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓ เปนอันดับท่ี ๓ เปนตัวแทนแขงขัน จํานวน ๔๘ รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๗ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ในงาน The 9th Northeastern 
EP/MEP Open House 2016 ท่ีจังหวัดมุกดาหาร และรางวัลเหรียญทอง The 10th Northeastern EP/MEP 
Open House 2017 ท่ีจังหวัดสกลนคร 
 - รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชั่น ๓ มิติ” เพ่ืออนุรักษ
ศลิปวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอาเซียน ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตสรุนิทร ป พ.ศ. ๒๕๖๑
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการประกวด “การออกแบบตัวละครแอนิเมชั่น ๓ มิติ” 
เพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
ป พ.ศ. ๒๕๖๑
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ระดับจังหวัดสุรินทร มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท 
 - รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย STEM Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยสะเต็ม
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (สะเต็มศึกษาประเทศไทย) และโรงเรียนเบญจะมะมหาราช จัดการแขงขัน 
Thailand STEM Festival 2017 ระหวางวันท่ี ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
 - รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันคีตะมวยไทย รุนอายุ ๑๕ ป และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแขงขันคีตะมวยไทย รุนอายุ ๑๘ ป ในการแขงขันกีฬา “สพฐ. เกมส” ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑ ในระดับประเทศ
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 - รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาการภาษาเขมร “คัดลายมือภาษาเขมร” ประจําป ๒๕๖๑ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันทักษะวิชาการภาษากัมพูชาสองแผนดิน ครั้งท่ี ๔ 
 - รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันโตสาระวาทีภาษาอังกฤษ (Debate) ประเภทหองเรียนปกติ 
และประเภทหองเรียนโครงการเรียนเปนภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจําป ๒๕๖๑ ระดับภูมิภาค
 - รางวัลเหรียญทอง ลําดับท่ี ๖ คําคม เกมตอคําศัพทภาษาไทย รุ น ๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายการแมกซพลอยส เอแม็ท ชิงแชมปประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี ๑๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C การประกวดการออกแบบโปสเตอร
โดยใชโปรแกรมโฟโตชอป ในหัวขอ “ร. ๑๐ กับวันวิทยาศาสตร” สัปดาหวิทยาศาสตร จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
 - รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การเเขงขันเขียนตามคําบอกภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในกิจกรรมวันมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสืบสานวันมรดกโทย ครั้งท่ี ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 - รางวัลเหรียญทอง ลําดับท่ี ๕ คําคม เกมตอคําศัพทภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ
แมกซพลอยส เอแม็ท ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๒
 - รางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันอัจฉริยะภาพภาษาอังกฤษ Multi Skills : lower Secondary (M.1-3) 
และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ ในการแขงขัน งานมหกรรมวิชาการ EP/MEP 
Open House 2019
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - ครูออกแบบกิจกรรมทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานวิชาการ ทักษะดานอาชีพ และทักษะชีวิต ผานกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ตามความสนใจ ความถนัดและมีความสุขกับการเรียนรู มีความพรอมสําหรับการดํารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ อยางเต็มศักยภาพ ครูมีเทคนิคในการจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลายโดยเนนกระบวนการกลุม การทํางานเปนทีม และแลกเปลี่ยนประสบการณจากกระบวนการ PLC 
และผูบริหารโรงเรียนรับฟงปญหาและนํามาแกไขดวยการบริหารจัดการอยางเปนกัลยาณมิตร 
 - ผู บริหารสถานศึกษาไดรางวัลเหรียญทอง ดานบริหารจัดการ สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ 
การประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาค
 - ครูผูสอนไดรับรางวัลเหรียญทอง ดานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน ดานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๙ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาค (เปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับชาติ)
 - ครูผูสอนไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ชื่อผลงานการนําเสนอผลงานนวัตกรรม
เพ่ือการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร คณติศาสตร และการออกแบบหนวยการเรยีนรู การนาํเสนอผลงาน Best Practice 
(วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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 ด�านโรงเรียน
 - รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดาน
บริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวลัโรงเรยีนท่ีสงเสรมิสนบัสนนุนกัเรยีนท่ีมคีวามสามารถดานภาษาไทยมผีลงานและประสบผลสาํเรจ็ 
กิจกรรมยอความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตามโครงการรักษภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจําป ๒๕๖๒ 
ของสํานักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
 - รางวัลชนะเลิศ การแขงขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ในการแขงขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดับ ๑ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานดานกฬีา (มวยสากลสมคัรเลน) ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๖ 
ในการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรยีน ครัง้ท่ี ๖๙ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - รางวัลเหรียญทอง จํานวน ๓๒ รายการ เหรียญเงิน ๑๘ รายการ เหรียญทองแดง ๓ รายการ และ
เขารวมการแขงขัน ๓ รายการ ในการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๕๗ รายการ 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง ดานบริหารจัดการ สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ 
การประกวดรางวลัทรงคณุคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ท่ี ๙ ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๒ ระดับภมูภิาค (เปนตัวแทน
เขาแขงขันระดับชาติ)
 - รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนท่ีใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาวิชาชีพ 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ในการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ระดับจังหวัด
 - รางวัลเหรียญทอง การแขงขันภาพยนตรสั้นหัวขอ “รักชาติ รักแผนดิน หยุดโกงกินกอนสิ้นชาติ” 
ในการแขงขันกิจกรรมการเรียนรูภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําป ๒๕๖๒ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
 - รางวัลชนะเลิศตอบปญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร โครงการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแหง
วันวิทยาศาสตรไทย” สัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 - เปนตัวแทนในการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จํานวน ๕๗ รายการ (มากเปนลําดับท่ี ๑ ของ สพม.๓๓) 
ระดับจังหวัด
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ด�านภาคีเครือข�าย 
 โรงเรียนมีการสรางภาคีเครือขายใหเขามาสนับสนุนการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู : Active Learning โดยขอความอนุเคราะหจากหนวยงานดังนี้
 - โรงพยาบาลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ในกิจกรรม การปฐมพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน 
 - มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ในกิจกรรม การทํานํ้าหมักชีวภาพ
 - มูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในกิจกรรม รวมใจธนาคารขยะ รวมบุญหลังคาเขียว 
 - ปราชญทองถ่ิน นางถวิล เฉียบแหลม วิทยากรการแปรรูปขาวกลองหอมมะลิ ๑๐๕ 
 - พระภาณุวัฒน ภาณุวฑฺฒนเมธี เลขานุการเจาคณะตําบลไผ วัดเลียบบานไผ ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร วิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 เว็บไซตโรงเรียน http://www.rattanaburi.ac.th
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 โรงเรียนบ�านแม�สวรรค�น�อย 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม�ฮ�องสอน เขต ๒
 โรงเรียนบานแมสวรรคนอย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒ ต้ังอยูหมูท่ี ๑๒ 
บานแมสวรรคนอย ตําบลแมเหาะ อาํเภอแมสะเรยีง จงัหวดัแมฮองสอน เปดสอนระดับอนบุาลถึงชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๖ 
เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ๖ คน ไมมีผูบริหารสถาน
ศึกษาต้ังแตจัดต้ังโรงเรียนเปนเวลา ๓๐ ป นักเรียนชาย ๓๑ คน นักเรียนหญิง ๓๒ คน ชุมชนแวดลอมเปนชุมชน
ชาวเขาเผากะเหรี่ยง นักเรียนใชภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง ความเปนโรงเรียนขนาดเล็กและอยูภายใตขอจํากัด
หลายประการ แตในวิกฤติยอมมีโอกาส ครูในโรงเรียนจึงรวมมือกันท่ีจะมองขามปญหาท่ีเผชิญอยูใหกลายเปนพลัง
ท่ีทาทายสูการเสริมสรางกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning อยูภายใต “วัฒนธรรมของความเปน
ครอบครวั” มคีวามรกัใคร ใกลชดิ คุนเคยเชนญาติ เปนพอคร ูแมคร ูพ่ีนอง “คยุภาษาเดียวกนั” ไมวาจะดําเนนิกจิกรรม
ทางการศึกษาใดๆ 
 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนบานแมสวรรคนอย มีแนวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรียนไมมีผู บริหารสถานศึกษาต้ังแตจัดต้ังโรงเรียนเปนเวลา ๓๐ ป ครูรวมกันมองขามขอจํากัด 
ใหเปนพลังท่ีทาทาย สูการเสริมสรางกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning อยูภายใต “วัฒนธรรม
ของความเปนครอบครัว” ใชหลักการทํางานรูปแบบ ๔ ต ดังนี้
 ต ที่ ๑ สอนเต็มหลักสูตร
 จดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานและตัวชีว้ดัในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑
 ต ที่ ๒ สอนเต็มความสามารถ
 ผูบริหารจัดครูผู สอนเขาประจําชั้นตามความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน ประกอบการศึกษา คนควา 
วิธีการ กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีดี มีประโยชน ตลอดจนพยายามพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนรูยิ่งๆ ข้ึน
 ต ที่ ๓ สอนเต็มเวลา
 รวมกันกําหนดนโยบายใหครูอยู ในหองเรียนมากท่ีสุด เพ่ือใหครูอยู กับนักเรียนและสอนเต็มเวลา 
โดยผูรักษาการผูบริหารโรงเรียนไปรับนโยบายและนํามาขยายผล สรางความเขาใจ และกําหนดวิธีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันตอไป 
 ต ที่ ๔ เต็มใจ
 ผูบริหาร และคณะครู เต็มใจและมีความสุข ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีอุทิศเวลาให แมจะเปน
วันหยุดราชการ 

ภาคเหนือ

๑๖
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 โดยมีเปาหมายของการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : 
Active Learning ดังนี้
 ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ ทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน เขียน และการคิดวิเคราะห 
 ๒. มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ีดีข้ึนท้ังในระดับโรงเรียน และระดับชาติ

๒. การออกแบบกิจกรรม

 - ศึกษาทําความเขาใจแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning
 - วิเคราะหหลักสูตร และนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร
ตรงตามศักยภาพ ความตองการ และความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน
 - จัดกิจกรรมเชื่อมโยง ๗ หลักการสําคัญ และจัดทําคูมือในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
จัดกิจกรรมหลากหลาย ใหครอบคลุมการพัฒนานักเรียนท้ัง 4H 
  ๑) กจิกรรมพัฒนาสมอง (Head) ๔๐ กจิกรรม เชน กจิกรรมอานได เขียนเปน เนนคดิวเิคราะห สรางสรรค
หนังสือทํามือเลมเล็ก สูตรคูณพาเพลิน วิทยาศาสตรสุดหรรษา เปนตน
   ๒) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) ๔๐ กิจกรรม เชน กิจกรรมกระทงสงสุข กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ เปนตน 
  ๓) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) ๔๐ กิจกรรม เชน กิจกรรมบิวต้ีซาลอน กระดาษสรางสีสัน 
เสาวรสมหัศจรรย ขมิ้นผงบริสุทธิ เปนตน 
  ๔) กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) ๒๑ กิจกรรม เชน กิจกรรมเกมปดตาตีแมว เกมเสือกินวัว 
อวัยวะท่ีรัก โรงเรียนของเรานาอยู เปนตน 
 - กิจกรรมท่ีเปนนวัตกรรมของโรงเรียนและประสบความสําเร็จ คือ “กิจกรรมอานได เขียนเปน เนนคิด
วิเคราะห” ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและบูรณาการเขาสูกิจกรรมทุกกลุม 
 - จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ โดยการสรางแรงจูงใจกระตุนใหนักเรียนคิดวิเคราะห แสวงหาความรู  
ท้ังในและนอกโรงเรียน เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงานมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยใหมีการแสดงผลงาน ชื่นชม
ผลงาน และเผยแพรผลงาน 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผลงาน ปรับปรุงพัฒนา โดยการทํา AAR ในแตละกิจกรรมทํา AAR ระดับ
โรงเรียน และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สะทอนผล นําผลมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  
ท่ีเปนนวัตกรรมของโรงเรียน คือ “อานได เขียนเปน เนนคิดวิเคราะห” ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
 - ดําเนินการคัดกรองนักเรียน โดยแบงกลุมนักเรียนเปน ๓ กลุม ดวยวิธีการคัดกรองนักเรียนโดย 
ใชแบบทดสอบการอาน การเขียน และการคดิวเิคราะหของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน จาํแนกไดดังนี้
  กลุมท่ี ๑ นักเรียนอานออก เขียนได พิจารณาจากนักเรียนผูท่ีมีผลการประเมินการอาน การเขียน 
และการคิดวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอยละ ๖๐ คะแนนข้ึนไป 
  กลุมท่ี ๒ นักเรียนอานออก เขียนได พิจารณาจากนักเรียนผูท่ีมีผลการประเมินการอาน การเขียน 
และการคิดวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอยละ ๕๐ คะแนนข้ึนไป
  กลุมท่ี ๓ นักเรียนอานออก เขียนได พิจารณาจากนักเรียนผูท่ีมีผลการประเมินการอาน การเขียน 
และการคิดวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่ํากวา ๕๐ คะแนน 
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 - จัดทําแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู โดยลักษณะของแผนการจัดกิจกรรมเนนการสงเสริมทักษะ
ท้ัง ๔ ดาน โดยมีจุดเนนท่ีทักษะการเขียน และการคิดวิเคราะห
 - ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน
 - มุงพัฒนาทักษะทางภาษาไทยท้ัง ๔ ดานไปพรอม ๆ กัน
 - เริ่มตนท่ีการอานจากใบงาน 
 - นักเรียนวิเคราะหคําสั่งหรือภาพตามใบงานวาตองการใหนักเรียนทําอะไร 
 - นักเรียนฝกสรางวงคําศัพทจากใบงานท่ีอาน ดู
 - ครูใชการต้ังคําถามขยายความคิด ตามพัฒนาการความสามารถและวัยของนักเรียนแตละคน
 - นําเสนอตัวอยางเรื่องราวใกลตัว เหตุการณในหมูบาน หรือขาวท่ีนักเรียนไดฟงมาแลวรวมกันอภิปราย
 - ใชสื่อท่ีหลากหลาย ใกลตัวเพ่ือใหนักเรียนคุนเคย มองเห็นภาพไดอยางเปนรูปธรรม และนําสูการสื่อสาร
ความคิดของตนเองตอครูและเพ่ือนนักเรียนคนอื่นๆ เชน ขาว เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ใบงาน ใบความรู 
คลิปวิดีโอ ภาพประกอบ 
 - ใชเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตมีรายละเอียดความแตกตางตามกลุมความสามารถของนักเรียน เชน
 - เกณฑการผาน
  กลุมท่ี ๑ ประเมินผลผานรอยละ ๗๐ คะแนนข้ึนไป 
  กลุมท่ี ๒ ประเมินผลผานรอยละ ๖๐ คะแนน 
  กลุมท่ี ๓ ประเมินผลผานรอยละ ๕๐ คะแนน
 - การลดจํานวนขอของการบาน หรือกิจกรรมท่ีใหนักเรียนแตละกลุมความสามารถ
 - การใหเวลาท่ีแตกตางกันในนักเรียนแตละกลุมความเขาใจของนักเรียน 
 - การเนนยํ้า ซ้ําทวนเพ่ือทดสอบความเขาใจกอนการลงมือปฏิบัติกิจกรรม เชน การชี้จุดท่ีผิดใหนักเรียน
พิจารณา การถามซ้ําของครู การใหลองยกตัวอยางดวยตัวของนักเรียนเอง การออกเสียงดังๆ และซ้ําๆ เพ่ือใหนักเรียน
ไดยินเสียงตัวเอง แลวพิจารณาความถูกผิด ซ่ึงการดําเนินการเชนนี้เปนลักษณะการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียกวา 
“การรูคิดดวยตนเอง” (Metacognition) และเปนการเสริมสรางการบริหารจัดการ ดานสมองของนักเรียนเอง 
(Executive Function)
 - ดําเนินการตามแผนกิจกรรมท่ีวางไวอยางตอเนื่อง 
 - นิเทศติดตามขณะจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม 
 - ผูบริหาร คณะครู สะทอนผลการดําเนินกิจกรรม
 - ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม นํามาปรับปรุงพัฒนาโดยการปรับลด เพ่ิม กิจกรรม ใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียนแตละคน เชน จัดใหมีกิจกรรมพ่ีชวยนอง เพ่ือนชวยเพ่ือน และใหผูปกครองเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมในปการศึกษาตอไป
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เขียนคําศัพทพื้นฐาน

คิดวิเคราะหประเด็นปญหา

กิจกรรมอานได เขียนเปน

กิจกรรมแตงนิทานจากจินตนาการ

กิจกรรมสมุดเลมเล็ก



๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning90

๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษาท่ีสอง สามารถสื่อสารได
 - ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ในระดับสูงกวาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและเปนท่ียอมรับของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
 - รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันเรียงถอยรอยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น 
ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - รางวัลครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
 - รางวัลผูนําเสนอนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ประเภทครผููสอน ระดับดีเยีย่ม จากสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาแมฮองสอน เขต ๒ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๐
 - รางวัลครูผู สอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันเรียงถอยรอยความ 
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 ด�านโรงเรียน
 - โรงเรียนตนแบบการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ระดับภาค ๑๕ ปการศึกษา ๒๕๕๙
 - โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรูภาษาไทย สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และอยูในลําดับท่ี ๓ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
 - โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีคะแนนเฉลี่ย (Mean) ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
และอยูในลําดับท่ี ๓ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
 - โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : ระดับยอดเยี่ยม ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ด�านภาคีเครือข�าย
 - ปราชญชาวบาน ภมูปิญญาทองถ่ิน สอนเรือ่งการเกษตรปลกูพืชสวนครวั ทอผากะเหรีย่ง จกัสานตะกรา (กี)๊ 
ในพืชผลการเกษตร เชน กะหลํ่าปลี หอมหัวใหญ การทํานํ้าเสาวรสเขมขน ขมิ้นผงบริสุทธิ์
 - มูลนิธิดรุณาทร “ศูนยพัฒนาเด็ก หนึ่งชีวิต หนึ่งความหมาย TH960” สงบุคลากรมาชวยสอน
ภาษากะเหรี่ยง และภาษาอังกฤษ
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 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓ 
 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓ ต้ังอยูเลขท่ี ๗ หมูท่ี ๙ 
ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปดสอนระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เปนโรงเรียน
ขนาดกลาง ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๓ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑๔ คน นักเรียนชาย ๑๘๓ คน 
นกัเรยีนหญิง ๑๖๙ คน ดําเนนิการตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู อยางตอเนือ่ง โดยวเิคราะหตัวชีว้ดัตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคณุภาพ
ผูเรียนตามหลักสูตร ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 การดําเนนิการขับเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรยีนอนบุาลวงัเหนอื มแีนวทางการบรหิาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 การขับเคลือ่นโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรยีนอนบุาลวงัเหนอื มกีารบรหิารงาน
อยางเปนระบบ มีทีมงานท่ีมีคุณภาพ และมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
 ๑. การขับเคลื่อนนโยบายโดยสรางความเขาใจกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เริ่มต้ังแตสงตัวแทนครูไปรับนโยบาย 
ศกึษาวเิคราะหนโยบายลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ประชมุชีแ้จงคณะครทุูกคน คณะกรรมการสถานศกึษา และผูปกครอง 
เพ่ือสรางความเขาใจและระดมความคิดในการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย รวมกันวางแผนการจัดกิจกรรม กําหนด
ผูรับผิดชอบการทํางานอยางชัดเจน สรางความเขาใจกับนักเรียน
 ๒. สงเสริมใหครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูดวยวิธีการใหมๆ Active 
Learning สงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถดานภาษา เขารวม
การแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตและระดับชาติ
 ๓. ประสานความรวมมอืเพ่ือใชแหลงเรยีนรู ไดรบัการสนบัสนนุใหใชแหลงเรยีนรู และชมุชน ปราชญชาวบาน
ท่ีอยูในทองถ่ิน รวมท้ังรวมวางแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินอยางตอเนื่อง ตลอดจนเขารวม
การแขงขันในระดับชาติ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชนในการประชุมผูปกครอง และ Open house
 ๔. นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู โดยแตงต้ังผู รับผิดชอบการนิเทศอยางชัดเจน 
มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดําเนินการตามแผน
 ๕. ทบทวนหลังการปฏิบัติการนิเทศและนําผลการนิเทศไปใชปรับปรุงพัฒนาและสะทอนผลการ
ดําเนินโครงการ และนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา

๑๗
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 - วิเคราะหนักเรียนรายบุคคล โดยศึกษาและวิเคราะหศักยภาพ ความตองการ ความสนใจในการเรียนรู 
และปฏิบัติกิจกรรม นําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนมาวางแผนจัดกิจกรรม
 - วเิคราะหหลกัสตูร โดยวเิคราะหมาตรฐานการเรยีนรู ตัวชีว้ดั สมรรถนะสาํคญั คณุลกัษณะอนัพึงประสงค
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และในสวนท่ีปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนํา
ขอมูลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 - จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เชื่อมโยงกับ ๗ หลักการสําคัญ เนนจัด 4H โดยมีกิจกรรมใหญ ๆ 
๕ กิจกรรม ไดแก กิจกรรม English for communication ดนตรีพ้ืนเมือง การถักทอสายใยวัดสูชุมชน กีฬาและ
เกมมหาสมุทร การประชุมประจําสัปดาห พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ การเนนครูเปนผูอํานวย
ความสะดวก นักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
 - สรางแรงจูงใจ การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ โดยกระตุนใหนักเรียนแสวงหาความรูเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
ชื่นชมผลงาน
 - แลกเปลีย่นเรยีนรู สะทอนผล ปรบัปรงุและพัฒนา โดยนกัเรยีน คร ูผูบรหิาร และผูมสีวนเกีย่วของรวมกนั
แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผลการจัดกิจกรรม โดยใชกระบวนการ PLC การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน กิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ท่ีเปนนวัตกรรมของโรงเรียน คือ English for communication
 กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารูทีเ่ปนนวัตกรรมของโรงเรยีน คือ กิจกรรม English for Communication 
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
 ๑. จดักจิกรรมโดยใชเกม หรอืเพลงเพ่ือใหนกัเรยีนเรยีนรูคาํศพัทในหวัขอตางๆ เชน myself, daily routine, 
family, health, shopping, food occupation, sports, weather และ animals เปนตน โดยใชสื่อการสอน เชน 
บัตรคาํ บัตรภาพ สือ่เทคโนโลย ีเชน เวบ็ไซต ยทููป ในการเรยีนการสอน เพ่ือสาธติบทสนทนาในสถานการณท่ีเกีย่วของ
กับหัวขอท่ีเรียน หรือเปดเพลงท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีเรียน

การดําเนินการตามข้ันตอนขางตน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA

* สะทอนผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม

* นําผลไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนา

* นิเทศ กํากับ ติดตาม
การจัดกิจกรรม

* การขับเคลื่อนนโยบาย

* สงเสริมสนับสนุนครูพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู

* ประสานและแสวงหา
แหลงเรียนรูนอกสถานที่

ปรับปรุง
แกไข
(Act)

ตรวจสอบ
(Check)

วางแผน
(Plan)

ปฏิบัติ
(Do)
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 ๒. นักเรียนฝกการสนทนาโดยการจับคูสนทนา กิจกรรมกลุม หรือแสดงบทบาทสมมติ
 ๓. นักเรียนและครูรวมกันสรุปคําศัพท โครงสรางประโยคท่ีไดเรียนรูรวมกัน
 ๔. นักเรียนนําบทสนทนาหรือคําศัพทท่ีเรียนไปฝกใชในชีวิตประจําวัน

 ตัวอยางกิจกรรม
 The weather
 ๑. นักเรียนเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับสภาพอากาศจากบัตรคํา บัตรภาพ และเลนเกมทายคํา (Charades)
 ๒. นักเรียนดูคลิปวีดีโอการถามตอบสภาพอากาศจากยูทูปแลวฝกสนทนาโดยการจับคูแสดงบทบาทสมมุติ
เปนผูประกาศขาวโดยจับสลากเลือกสภาพอากาศในประเทศตางๆ 
 ๓. นักเรียนดูขาวพยากรณอากาศแลวนํามาเสนอเปนภาษาอังกฤษหนาเสาธงทุกวัน

 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนอกห�องเรียน
 ๑. กิจกรรม English daily เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนฝกสนทนานอกหองเรียนกับครูตางชาติและเพ่ือนๆ 
ทุกวันจันทร พุธ ศุกร โดยครูนําเสนอคําศัพทและบทสนทนาหนาเสาธง นักเรียนฝกพูดสนทนา
 ๒. กิจกรรมสนทนาศิษย-ครู เปนกิจกรรมท่ีผู เรียนฝกสนทนาภาษาอังกฤษกับครูในโรงเรียนและ
เพ่ือนนักเรียนดวยกัน ผานบทสนทนางายๆ โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร
 ๓. กิจกรรมเปดบานวิชาการ (Open house) โดยใหนักเรียนเปนพิธีกร พูด ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนขายสินคา อาหาร เครื่องด่ืมภายในงาน โดยติดปายชื่อสินคา ราคา เปนภาษาอังกฤษ 
และใชบทสนทนาซ้ือขายเปนภาษาอังกฤษ
 ๔. กิจกรรมวันอาเซียน จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนเปนพิธีกรภาคภาษาอังกฤษรวมกับครู ตลอดการจัด
กิจกรรมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 ๕. กิจกรรมวันคริสตมาส จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนเปนพิธีกรภาคภาษาอังกฤษรวมกับครู ตลอดการ
จดักจิกรรมใหนกัเรยีนใชภาษาองักฤษในการสือ่สาร โดยวทิยากรภายนอกเปนชาวตางชาติ และคณะครใูนโรงเรยีน รวม
ท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ เชน พูด Speech สั้นๆ เกี่ยวกับ วันคริสตมาส และแสดงละครภาษา
อังกฤษเกี่ยวกับวันคริสตมาส
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 ๖. กจิกรรม อ.ย.นอย ใหนกัเรยีนท่ีเปน อ.ย. นอย ประจาํหองพยาบาลใชบทสนทนาภาษาองักฤษ ท่ีเคยเรยีนมา
กับนักเรียนท่ีมาใชบริการหองพยาบาล
 ๗. กิจกรรมทัศนศึกษา ใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่ไดพบเจอ ผานการสังเกต
จากครู

๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข พึงพอใจ จากการรวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ ๘๕ ประเมินผลโดยการสังเกต 
และใชแบบสอบถาม มีทักษะดานการสื่อสารฟง พูด ภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ กลาสื่อสารกับชาวตางชาติมากข้ึน 
คิดเปนรอยละ ๘๒ ประเมินผลโดยใชแบบสังเกต และแบบประเมิน
 - มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
สูงข้ึน รอยละ ๗.๕๒ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน Story telling ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเกมตอศัพทภาษาอังกฤษ Crossword ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑
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 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - รางวัล “MOE AWARDS” บุคคลดีเดนของกระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๕๘
 - รางวัลท่ี ๑ Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู   4H ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (HAND) “ผลิตภัณฑจากกลองนม” ปการศึกษา ๒๕๕๘ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
 - รางวัลท่ี ๒ Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู   4H ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (HEART) “มารยาทงามตามวิถี” ปการศึกษา ๒๕๕๘ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต ๓

 ด�านโรงเรียน
 - โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูสหกรณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ จากกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
 - รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง
 - โล รางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู   : Active Learning 
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ด�านภาคีเครือข�าย
 - ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน สอนการถักหมวกไหมพรม
 - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ใหคําแนะนํา สงเสริมสนับสนุนในเรื่อง
โรงเรียนสงเสริมคุณภาพและประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ทําใหโรงเรียนผานการประเมินในระดับทอง
 - กรมสงเสรมิสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหครผููรบัผดิชอบงานสหกรณไดเขารวมอบรมการจดั
กิจกรรมการเรียนรูสหกรณโรงเรียนกับกรมสงเสริมสหกรณ 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรผณราชวิทยาลัย ใหคําแนะนําการตรวจประเมินโรงเรียนทําใหโรงเรียนไดรับ
คัดเลือกเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา
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 โรงเรียนบ�านนาพง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ 
 โรงเรยีนบานนาพง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต ๒ ต้ังอยูเลขท่ี ๗๖ บานวงัหวา 
หมูท่ี ๘ ตําบลปากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดสอนระดับชั้นอนุบาลปท่ี ๒ ถึง
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๖ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕ คน นักเรียนชาย ๔๔ คน 
นกัเรยีนหญิง ๓๘ คน สภาพบรบิทชมุชนท่ีต้ังของโรงเรยีนประกอบอาชพีเกษตรกรรมเปนหลกั เชน การทํานา เลีย้งสตัว 
โดยยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือตอบโจทยการใชชีวิตของชุมชน ดังนี้

 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนบานนาพง มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สูการปฏิบัติ โรงเรียนบานนาพง เล็งเห็นความสําคัญ
ในการสรางเสริมและรักษาความเปนเอกลักษณของชุมชน ตลอดจนบูรณาการนโยบายทางการศึกษา พัฒนาการสอน
แบบ Active Learning รูปแบบโครงงาน เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ไดแก โครงงาน
การเรียนรู เรื่องขาวไทยในโรงเรียน ท่ีมีความสอดคลองกับพ้ืนท่ี บริบทของโรงเรียนและชุมชน โดยสื่อสาร
สรางความเขาใจใหกบัคร ูนกัเรยีน ชมุชน มอบหมายการปฏบัิติงาน วางแผนการดําเนนิงาน ประสานความรวมมอืภาครฐั 
เอกชน ชมุชน ภมูปิญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน เพ่ือใชเปนแหลงเรยีนรูในการกาํหนดแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู
 จากแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว โรงเรียนบานนาพง โดยผูบริหาร คณะครู ชุมชน จึงไดกําหนด
จุดเนนการดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู Active Learning ในสองลักษณะ คือ
 ๑. เพ่ือใหสอดคลองกบัวถีิชมุชนเกษตรกรรม ในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนบานนาพง ยดึหลกั “การเรยีนรู 
คือการเรียนชีวิต”
 ๒. เพ่ือแกปญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน การดําเนินงานท่ีเปนจุดแข็งของโรงเรียน
ประการหนึ่ง คือ การรวมมือกับหนวยงานภายนอกไมวาจะเปน “กรมการขาว” “ศูนยวิจัยพันธุขาวจังหวัดสุโขทัย” 
ท่ีสนับสนุนใหความรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน ปราชญชุมชนในท่ีต้ังของโรงเรียนเอง

๑๘

หากมีข�อคําถามว�า “การจัดการศึกษา ควรตอบโจทย�ชีวิตอย�างไร”
โรงเรียนบ�านนาพง มีคําตอบให�
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 โรงเรียนบานนาพงดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning โดยมุงเนนพัฒนาความรู
ดานการปลูกขาวสําหรับนักเรียน และใหนักเรียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของขาวท่ีเปนพืชเศรษฐกิจ และการตระหนัก
ความสาํคญัของชาวนาในฐานะผูมพีระคณุท่ียอมเสยีสละหยาดเหง่ือแรงกายและแรงใจในการผลติขาวใหคนในประเทศ
ไดมีกินอยางอุดมสมบูรณ พรอมท้ังยกยองเชิดชูเกียรติชาวนาใหเปนผูท่ีมีความสําคัญตอวิถีชีวิตคนไทย ใหมีเกียรติ
และศักด์ิศรีทัดเทียมกับอาชีพอื่นในสังคม และมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยบูรณาการเขากับทุกกลุมสาระการเรียนรู 
สอดแทรกเขากับเนื้อหาท่ีสอนในรายวิชา กิจกรรมซอมเสริม หรือกิจกรรรมของชุมนุม ท้ังนี้ไดรับความรวมมือ
จากศูนยวิจัยพันธุขาวจังหวัดสุโขทัย และปราชญชาวบาน จึงสงผลใหนักเรียนในโรงเรียนท่ีเปนบุตรหลานชาวนา 
เกิดความรักหวงแหน และพรอมท่ีจะสืบทอดอาชีพการทํานาตอไปดวยความภาคภูมิใจ โดยเนนการฝกปฏิบัติจริง
ดวยตนเอง รวมท้ังมีการเรียนรู เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินตามชวงระยะเวลาการเจริญเติบโต
ของขาว จึงสงผลใหนักเรียนไดรับรูความยากลําบากในการทํานาและมีทัศนคติท่ีดีตอขาวและชาวนา โดยมีกิจกรรม
การจัดการเรียนรู ดังนี้
 - การเรียนรู คือการเรียนชีวิตจริง ๆ ท่ีเกิดข้ึน (Real Life)
 - สถานการณการเรียนรูเกิดข้ึนในบริบทจริง (Real Situation)
 - การบูรณาการสาระวิชาเขากับกิจกรรมหลักในวิถีชุมชน (Ways of Life)
 - การสรางบรรยากาศเชิงบวก สงเสริมคุณลักษณะท่ีดีของนักเรียน
 - สรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครู นักเรียน ชุมชน
 - องคความรูเกดิจากการลงมอืปฏบัิติ (Learning by Doing) ดวยการใชพหปุระสาทสมัผสั (Multi-Sensory 
Approach) เชน การสือ่สาร พูดคยุแลกเปลีย่นความคดิความเขาใจกบัคร ูนกัเรยีนดวยกนัเอง การมองเหน็และพิจารณา
กิจกรรมการสัมผัสดวยรางกายขณะปฏิบัติกิจกรรม เปนตน 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีอิงวิถีหลักของชุมชนมีความเปนข้ันตอน และแสดงถึงความลุมลึกของ
ความรู ทักษะ ท่ีนักเรียนตองใชและแสดงออก
 ตัวอยางการจัดกิจกรรม เชน
 ๑. กิจกรรมการทํานาและฝกปฏิบัติการดํานา ดังนี้
  - ความรูเรื่องขาว
  - วิธีการปลูก การดํานา การหวาน และการโยนกลา
  - วิธีการทํานา (ดํานา)
  - วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับขาว อาทิ การทําขวัญขาวและพิธีบูชาแมโพสพ 
  - จดัแสดงนทิรรศการ เรือ่งการปลกูขาว เรือ่งวฒันธรรมประเพณ ีและภมูปิญญาทองถ่ินท่ีเกีย่วของกบัขาว 
โดยหาวัสดุอุปกรณท่ีหางายในทองถ่ิน และควรมีของจริงใชประกอบการจัดนิทรรศการ เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ
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 ๒. กิจกรรมการดูแลรักษาขาว และการสํารวจระบบนิเวศในนาขาวดังนี้
  - การดูแลรักษาแปลงนาหลังปลูกขาว เชน การจัดการศัตรูขาว การจัดการขาววัชพืช
  - การสํารวจระบบนิเวศในนาขาว โดยการฝกปฏิบัติการสํารวจระบบนิเวศดวยตนเอง
  - การเรียนรูเรื่องแมลงท่ีเปนประโยชน และแมลงศัตรูขาวท่ีเปนโทษตอขาว 
  - การตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมในนาขาว
  - การใหนักเรียนวาดภาพแปลงนา ภาพแมลงท่ีเปนประโยชนและโทษของตนขาว 
  - จัดทําการเลี้ยงแมลงท่ีพบในแปลงนา เพ่ือศึกษาในระยะยาว
  - ใหนักเรียนบรรยายสิ่งท่ีไดรับจากการทํากิจกรรม
 

 ๓. กิจกรรมการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปขาวดังนี้
  - การเก็บเกี่ยวขาว การสีขาว และการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว โดยการฝกปฏิบัติดวยตนเอง
  - การรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับขาวอันดีงาม
  - การสรางความเขาใจ คานิยม และทัศนคติท่ีดีแกนักเรียนในดานขาวไทย และการบริโภคขาวไทย

๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนรู และเพ่ิมทักษะชีวิตท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
เสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานท่ีเปนวิถีชีวิตในทองถ่ิน ชุมชนของตนเองท่ีตอง
มีความรัก หวงแหน และเกิดความภาคภูมิใจ
 - นักเรียนมีทักษะการเรียนรู สงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับประเทศ ทุกรายวิชา
 - นักเรียนมีทักษะการเรียนรู สงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน ระดับชาติ (NT) สูงกวาระดับประเทศ ทุกรายวิชา
 - นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และมีความสามารถในการแขงขัน
 - รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
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 - รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวลัระดับเหรยีญทองแดง กจิกรรมการแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวสัดุเหลอืใช ประเภทนกัเรยีน
ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียน
ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแขงขันทางวิชาการ นานาชาติ รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑

กลุมสาระวิชา คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ

ระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด

ภาษาไทย ๔๙.๐๗ ๕๕.๗๕ ๖๖.๗๕ ๔๔.๕๐
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๔๒ ๓๓.๗๕ ๔๒.๕๐ ๒๐.๐๐
คณิตศาสตร ๓๒.๙๐ ๓๓.๗๕ ๔๕.๐๐ ๒๐.๐๐
วิทยาศาสตร ๓๕.๕๕ ๔๐.๓๘ ๕๒.๒๕ ๓๐.๒๕

รวม ๑๕๑.๙๔ ๑๖๓.๖๓ - -
เฉลี่ย ๓๗.๙๙ ๔๐.๙๑ - -

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา ๒๕๖๑

กลุมสาระวิชา % ระดับ สพฐ. % ระดับโรงเรียน คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด
ดานภาษา ๕๓.๑๘ ๗๐.๗๑ - -

การคิดคํานวณ ๔๗.๑๙ ๗๐.๗๑ - -
ดานเหตุผล ๔๘.๐๗ ๕๔.๒๘ - -

รวม ๑๔๘.๔๔ ๑๙๕.๗๐ - -
เฉลี่ย ๔๙.๔๘ ๖๕.๒๓ - -



๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning100

 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 -  รางวัลการแขงขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ระดับภาคเหนือ ปการศึกษา ๒๕๖๐
 -  ครผููสอนนกัเรยีน ไดรบัรางวลัระดับเหรยีญทองแดง กจิกรรมการแขงขันสภานกัเรยีน ระดับชัน้ ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 -  รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประเภทผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ดานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 -  รางวลัเกยีรติบัตร “ครดีูไมมอีบายมขุ ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๑” จากสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพ้ืนฐาน
 - รางวัลครูท่ีปรึกษาประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ไดใหความรวมมือเปนอยางดีกับครูตํารวจ D.A.R.E 
ในการสอนตามโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในนกัเรยีน ปการศกึษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จากสถานตํีารวจ
ภูธรสวรรคโลก
 - ครผููสอนนกัเรยีน ไดรบัรางวลัระดับเหรยีญทองแดง กจิกรรมการแขงขันสภานกัเรยีน ระดับชัน้ ป.๑ - ป.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 -  ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ
เหลือใช ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - ครผููสอนนกัเรยีน ไดรบัรางวลัระดับเหรยีญเงิน กจิกรรมการแขงขันการประกวดการขับรองเพลงไทยลกูทุง 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ด�านโรงเรียน
 - ไดรับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชัน้ ป.๖ ปการศกึษา ๒๕๖๐ สงูกวาคาเฉลีย่ระดับประเทศ โดยใชวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) รวมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - ไดรับรางวัลโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด นระดับเหรียญเงิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 - ไดรับรางวัลครูดไีมมอีบายมขุ ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 - ไดรับเกียรติบัตรความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเรียนรู เรื่อง ขาวภายในโรงเรียน ภายใต
โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุโขทัย 
กรมการขาว กระทรวงพาณิชย
 -  ไดรบัรางวลัผานการประเมนิ เพ่ือรบัปายพระราชทาน โครงการ “บานนกัวทิยาศาสตรนอย ประเทศไทย” 
ปการศกึษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  มลูนธิสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจาฟามหาจกัรสีรินิธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 -  โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ด�านภาคีเครือข�าย
 โรงเรียนบานนาพง ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้ 
 - สถานีตํารวจภูธรสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รวมจัดทําโครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
 - เทศบาลตําบลปากุมเกาะ จังหวัดสุโขทัย ดานการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการบริหารงาน
องคการปกครองสวนทองถ่ิน และงานหลักประกันสุขภาพ
 - โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา จังหวัดสุโขทัย ดานการแนะแนวทางการศึกษาตอ และโครงการทูบีนัมเบอรวัน
 - โรงเรียนบานใหมโพธิ์งาม จังหวัดสุโขทัย ดานการเรียนรูแลกเปลี่ยนกิจกรรมสภานักเรียน
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหมโพธิ์งาม จังหวัดสุโขทัย ดานกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย
ในโรงเรียน
 - วัดทาเกย จังหวัดสุโขทัย สงเสริมกิจกรรมคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษา (โครงการ
ธรรมศึกษา)
  - ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุโขทัย กรมการขาว ดานการสนับสนุนกิจกรรมศูนยการเรียนรู เรื่องขาวในโรงเรียน
 - สถานีพัฒนาท่ีดินสุโขทัย ดานการสนับสนุนเกษตรอินทรียและหมอดินนอยในโรงเรียน
 -  ปราชญชาวบานหมูบานวังหวา จังหวัดสุโขทัย ดานการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา
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 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร�  น�าน)
 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ต้ังอยูเลขท่ี ๑๕๑ 
ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการเรียนการสอน
ต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๘๒ คน บุคลากร
ทางการศกึษา ๔๗ คน นกัเรยีนชาย ๑,๘๙๗ คน นกัเรยีนหญิง ๑,๑๒๖ คน เขารวมโครงการ “ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู” 
รุนท่ี ๑ ในภาคเรยีนท่ี ๒ ปการศกึษา ๒๕๕๘ ในระยะเริม่แรก บุคลากรทางการศกึษา ผูปกครอง และชมุชน ไมเหน็ดวย
กบัการขับเคลือ่นโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู” เนือ่งจากโรงเรยีนเปนโรงเรยีนยอดนยิม มเีปาหมาย
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนความเปนเลิศทางดานวิชาการ ทําใหโรงเรียนตองสรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของทุกฝาย
อยางจรงิจงัและตอเนือ่ง ตลอดจนตองใชกลยทุธในการโนมนาวใหผูเกีย่วของเหน็ความสาํคญั และนาํเขาสูกระบวนการ
บริหารจัดการของโรงเรียน 
 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร มีแนวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

 โรงเรยีนมกีารมอบหมายใหฝายวชิาการ เปนผูกาํหนดแนวทางในการดําเนนิงาน โดยปรบัโครงสรางหลกัสตูร 
และโครงสรางเวลาเรียน พรอมท้ังลดสาระเพ่ิมเติมท่ีไมจําเปน ไมสัมพันธกับแผนการเรียนรู ลดการบานของนักเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา สาระการเรียนรูพลศึกษา สาระการเรียนรูการงานอาชีพ โดยนําชิ้นงานท่ีเกิดจาก
การเรียนรูท้ัง ๓ กลุมสาระการเรียนรูไปปฏิบัติในชวงกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” พรอมท้ัง
จัดตารางเวลาเรียนใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของแตละชวงชั้น และมอบหมายใหกลุ มสาระการเรียนรู  
ท้ัง ๘ กลุมสาระการเรยีนรู และกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนรวมกนักาํหนดเนือ้หา ภาระงาน และชิน้งาน เนนการจดักจิกรรม
ท่ีผูเรยีนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองมากข้ึน สรางประสบการณการเรยีนรูจากการปฏบัิติจรงิ เชน การสบืคนขอมลู 
การนําเสนอขอมูล และการจัดทําชิ้นงานของนักเรียนเปนไปตามแนวทาง ๗ หลักการสําคัญของการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือขาย ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ซ่ึงมีการบริหารจัดการในรูปแบบ PHIRI MODEL ดังนี้

นวัตกรรม PHIRI MODEL สูกระบวนการ T-C-A (คิด สราง ทํา)

๑๙
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นวัตกรรม PHIRI Model สามารถอธิบายไดดังนี้
 P : PLAN คอื กระบวนการวางแผน ในการนาํองคกรรวมกบัฝายตาง ๆ  ศกึษา วเิคราะหสภาพปจจบัุน ปญหา
จุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธและสมรรถนะของโรงเรียน 
รวมท้ังศึกษานโยบายของผูบังคับบัญชา หนวยงานตนสังกัด และของโรงเรียนแลวนํามาวางแผนเชิงกลยุทธ 
กาํหนดวสิยัทัศน พันธกจิ เปาประสงคเปนทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนโดยใชกระบวนการ
ระบบคุณภาพ PDCA ในการทํางาน
 H : Happy คือ กระบวนการสงเสริม สนับสนุน และใหขวัญกําลังใจบุคลากรในการเขารับการพัฒนา
ตนเอง สรางความรู ความเขาใจ มอบหมายงาน จัดคนใหเหมาะสมกับงานตรงความรูความสามารถ สงผลให
ทุกคนทํางานอยางมีความสุข
 I : Integration คือ กระบวนการสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการ การทํางานเปนทีม การมีสวนรวม
เพ่ือใหบรรลเุปาหมายเดียวกนั คอื คณุภาพผูเรยีน ทําใหการขับเคลือ่นกลยทุธ หรอืกจิกรรมโครงการของโรงเรยีน
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ
 R : Responsibility คือ กระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ รับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ีของตนเอง มีความเขาใจในทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงปฏิบัติหนาท่ีเต็มความรูความสามารถ 
ทําใหโรงเรียนไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูรวมงาน ผูปกครองและชุมชน 
 I : Identity คือ ผลจากการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดยใช PHIRI MODEL สูกระบวนการ T-C-A 
(คิด สราง ทํา) สงผลให คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี
และตรงตอเวลา มีความรักความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเองกอเกิดเปนอัตลักษณของโรงเรียน เทคนิค
กระบวนการ T-C-A (คิด สราง ทํา)

การบริหารจัดการดวยเทคนิค T-C-A มีวิธีการ ดังนี้ 
 T : Thinking คอื กระบวนการตรวจสอบ ทบทวนคณุภาพ การจดัการศกึษาของโรงเรยีนเปนการคดิงานเกา
และกองานใหม ท่ีไดรับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการบริหารจัดการดานตาง ๆ การบริหารงานดานใดท่ีประสบ
ความสาํเรจ็กส็งเสรมิใหดียิง่ข้ึน แตการบรหิารงานดานใดท่ียงัไมประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมายท่ีวางไวกแ็กไขปรบัปรงุ 
พัฒนาหรือยุติ คิดสรางงานใหมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนและครอบคลุมทุกเปาหมายตอไป
 C : Construct คอื การสรางทีมงานเพ่ือปรบักระบวนการทํางานใหมใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน ประกอบดวย 
ทีมนาํ (ฝายบรหิาร) ทีมพัฒนาคณุภาพ (ฝายบรหิาร หวัหนากลุมสาระการเรยีนรู หวัหนางาน) และทีมทํา (บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน)  
 A : Action คือ การลงมือปฏิบัติงานของทุกทีมเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานเกาใหดีข้ึนและสรางงานใหม
ใหมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
สูมาตรฐานสากล ดวยนวัตกรรม PHIRI Model สูกระบวนการ T-C-A (คิด สราง ทํา)
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 โรงเรียนดําเนินการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” โดยสํารวจวามีกิจกรรม
การเรียนการสอนใดบางท่ีสามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning และดําเนินการ
จัดกิจกรรมเปน ๔ รูปแบบ ดังนี้
 ๑. รูปแบบบล็อคครอส ในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุมนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด
และสนใจ โดยโรงเรียนเปดกิจกรรมชุมนุมเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหมีความหลากหลายเพียงพอตอความตองการของนักเรียน 
ซ่ึงมีกิจกรรมชุมนุมมากถึง ๑๖๐ ชุมนุม 

  
 

 ๒. รปูแบบกาํหนดผูรบัผดิชอบเปนรายคาบหรอืรายชัว่โมง โดยบรรจเุปนชัว่โมงของกจิกรรม “ลดเวลาเรยีน 
เพ่ิมเวลารู” ลงในตารางการเรียนการสอนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู โดยไมนับหนวยกิต และประเมินผลกิจกรรม
ในรูปแบบของความพึงพอใจ เชน วิชา “ลูกพิริยะ” เพ่ือสรางอัตลักษณของนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 
มคีวามเปนสภุาพบุรษุและสภุาพสตรลีกูพิรยิะ กจิกรรมคณติคดิเรว็ กจิกรรมครอบครวัพอเพียง กจิกรรมเตนราํ กจิกรรม 
Five Words A Day กิจกรรมวัฒนธรรมญ่ีปุนนารัก กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมดาราศาสตร กิจกรรมดอกไมหรรษา 
กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมพูกันจีน กิจกรรมเกษตรพอเพียง เปนตน
 ๓. รูปแบบเสริมเพ่ิมรูใน ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ กําหนดใหเปนชั่วโมงเสริมเพ่ิมรู ลงในตารางการเรียนการสอน เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการศึกษาตอสูอาชีพในอนาคตตอไป
 ๔. รูปแบบ STEM กําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนผูรับผิดชอบโดยบรรจุเปนชั่วโมง
ของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ลงในตารางการเรียนการสอน
 สําหรับกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรไดดําเนินการ
สอดคลองกับหมวดของกิจกรรมท้ัง ๔ หมวด ๑๖ กลุมกิจกรรม ไดแก
 ๑) พุทธิศึกษา คือ ความรอบรูวิชาการท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต การศึกษาและการเรียนรู เชน ชุมนุม
ภาษาอังกฤษ ชุมนุมวิทยาศาสตร ชุมนุมดาราศาสตร ชุมนุมคณิตคิดเร็ว ชุมนุมภาษาฝรั่งเศสรื่นเริง ชุมนุมวัฒนธรรม
ญ่ีปุนนารัก เปนตน
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 ๒) จริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาท่ีดี มีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอื่น มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
และมีสํานึกท่ีดีตอสวนรวม เชน หลักสูตรลูกพิริยะ โครงการคนดีศรีพิริยาลัย โครงการครอบครัวพอเพียง โครงการ
ธนาคารขยะ กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน

 
 ๓) พลศึกษา คือ การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารท่ีถูกตอง และการออกกําลังกายใหเหมาะสม 
รวมท้ังความสะอาดและสุขาภิบาล เชน กรีฑาสี ชุมนุม อย.นอย ชุมนุมฟุตบอล ชุมนุมวอลเลยบอล ชุมนุมเตนรํา 
ชุมนุมพยาบาล เปนตน

 

 ๔) หตัถศกึษา คอื ความรูและทักษะในการทํางาน มคีวามคดิสรางสรรค มทัีศนคติท่ีดีตองาน และเหน็คณุคา
ของการทํางาน เชน ชุมนุมถักโครเชต ชุมนุมของชํารวย ชุมนุมพูกันจีน ชุมนุมอาหาร PR Café ชุมนุมเกษตรพอเพียง 
ดอกไมกระดาษหรรษา เปนตน

  

 การวัดและประเมินผล
 รูปแบบบล็อคครอส หรือชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบกําหนด
ผูรับผิดชอบเปนรายคาบหรือรายชั่วโมง ประเมินผลเปน ผานและไมผาน รูปแบบเสริมเพ่ิมรูใน ๕ กลุมสาระหลัก 
ประเมินผลความพึงพอใจ และรูปแบบ STEM ประเมินผลเปนระดับผลการเรียน
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๓. ภาพความสําเร็จ

 จาการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning สงผลใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในทุกมิติ ดังนี้
 ด�านนักเรียน 
 เกดิองคความรู เนือ่งจากไดเรยีนรูจากการปฏบัิติจรงิในสิง่ท่ีตนเองถนดัและสนใจ ท้ังทางดานวชิาการ มทัีกษะ
วชิาการท่ีเปนเลศิ มคีณุลกัษณะอนัพึงประสงค มอีตัลกัษณของนกัเรยีนโรงเรยีนพิรยิาลยัจงัหวดัแพร มคีวามเปนสภุาพ
บุรุษและสุภาพสตรีลูกพิริยะ ใฝเรียนรู สามารถแกปญหา แสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะ
ในการทํางานเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม เปนตน 
 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้น ม.๓ 
มีนักเรียนไดคะแนนสูงสุดระดับประเทศในวิชาคณิตศาสตร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จํานวน ๓ คน
 - รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.๒ การแขงขันโครงการประเมิน
และพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจําป ๒๕๖๐ Thailand Educational 
Development and Evaluation Tests (TEDET)
 - รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตร ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ การแขงขัน
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจําป ๒๕๖๐ Thailand 
Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)
 - รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเรียงความหัวขอ “พอ...ผูเปนพระอรหันตในบาน” จากนายจุรินทร 
ลักษณวิศิษฏ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปการศึกษา ๒๕๖๐
 ระดับนานาชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
 - เด็กชายธนวันต ชัชฎานรเสฎฐ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศท่ี ๑ 
ของโลก จากการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๕ 
เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกวิชาการระหวาง
ประเทศ ๒๐๑๘ ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 
 ระดับประเทศ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑   
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันละครสั้นภาษาญ่ีปุน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑   
 - รางวลัระดับเหรยีญทอง กจิกรรมการประกวดการขับรองเพลงไทยลกูทุง ประเภทบกพรองทางรางกายฯ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ 
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑   
 - การแขงขันคณติศาสตรประเทศไทย ครัง้ท่ี ๗ เพ่ือคนหาอจัฉรยิภาพทางดานคณติศาสตร ประจาํป ๒๕๖๑ 
นกัเรยีนโรงเรยีนพิรยิาลยัจงัหวดัแพร ไดรบัรางวลัเหรยีญทอง ๑ คน รางวลัเหรยีญเงิน ๗  คน และรางวลัเหรยีญทองแดง 
๒  คน Thailand Mathematics Contest
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 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
มีนักเรียนไดคะแนนสูงสุดระดับประเทศในวิชาคณิตศาสตร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
จํานวน ๑๐ คน และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน ๕ คน
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดับท่ี ๑ กจิกรรมการแขงขันฟสกิสสปัระยทุธ เครอืขายภาคเหนอืตอนบน ครัง้ท่ี ๗ 
และเปนตัวแทนเปนตัวแทนรวมแขงขันในระดับชาติ
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงสากลประเภทชาย และการแขงขัน
ขับรองเพลงพระราชนิพนธประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑   
 ระดับนานาชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - เด็กหญิงชติุกาญน มโนรตั และ เด็กชายปยวฒัน ฤทธิบํ์ารงุ เขาโครงการ สถาบันวจิยัดาราศาสตรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) รวมกบั Yunnan Observatories จงึมโีครงการจดักจิกรรม SINO-THAI Astronomy Youth Camp 
๒๐๑๙ ระหวางวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย 
และมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
 - การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ Australian Mathematics Competition (AMC) ๒๐๑๙ 
นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ไดรับรางวัลเหรียญทอง ๖ คน รางวัลเหรียญเงิน ๑๑ คน และรางวัลเหรียญ
ทองแดง ๑๐ คน 

 ระดับขาติ
 -  รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันเขียนภาษาญ่ีปุน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ          
 -  รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ          
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ กิจกรรมการแขงขันฟสิกสสัประยุทธ เครือขายภาคเหนือตอนบน ครั้งท่ี ๘ 
และเปนตัวแทนเปนตัวแทนรวมแขงขันในระดับชาติ
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ กิจกรรมการแขงขันซูโดกุ และการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ          
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ กิจกรรมการแขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
 - นกัเรยีนโรงเรยีนพิรยิาลยัจงัหวดัแพร ผานการคดัเลอืกเพ่ือเขาคายโอลมิปกวชิาการคายท่ี จาํนวน ๒๖ คน 
ไดแก สาขาคณิตศาสตร ๘ คน สาขาชีววิทยา ๒ คน สาขาฟสิกส ๒ คน สาขาดาราศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน 
๒ คน สาขาคอมพิวเตอร ๗ คน และสาขาเคมี ๓ คน
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 - นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ผานการคัดเลือกเพ่ือเขาคายโอลิมปกวิชาการคายท่ี ๒ จํานวน 
๗ คน ไดแก สาขาคณิตศาสตร ๓ คน สาขาเคมี ๑ คน และสาขาคอมพิวเตอร ๓ คน 
 - รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปท่ี ๒ และรางวัล
ทองแดง วิชาคณิตศาสตร มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ASMO THAI Ceremony Awards 2019
 - รางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง การแขงขัน ROV STEM Tournament THAILAND STEM FESTIVAL ๒๐๑๙ 
ศูนยสะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันท่ี ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขัน STEM Challenge มัธยมศึกษาตอนปลาย Tournament 
THAILAND STEM FESTIVAL 2019 ศูนยสะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 
เมื่อวันท่ี ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active 
Learning ตาม ๗ หลักการสําคัญอยางหลากหลาย พัฒนานักเรียนเต็มตาม
ศกัยภาพ มกีารวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ รายงานผลการเรยีนรูของนกัเรยีน 
ตลอดจนนําผลการเรียนรูมาพัฒนารูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
 - นายเลิศชาย รัตนะ ไดรับรางวัลระดับประเทศ รางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - นางปานเนตร วงศฟู ไดรับรางวัลระดับประเทศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
 - รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ผูอํานวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
และรองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ดานวิชาการ ประจําป ๒๕๖๑
 - ครผููสอนไดรบัรางวลัระดับประเทศ รางวลัทรงคณุคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลศิระดับเหรยีญทอง 
ครผููสอนยอดเยีย่ม ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 
และกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ีดานนวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการเรยีนการสอน ดานวชิาการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - ครูผูสอนไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม 
ระดับมธัยมศกึษาตอนตน กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ ดานบรหิารจดัการ กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ดานวชิาการ 
และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ 
 - ครูผู สอนไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ครูผู สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ดานบรหิารจดัการ ดานวชิาการ, 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ, กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา ดานวิชาการ และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานวิชาการ ดานบริหารจัดการ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ
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 ด�านโรงเรียน 
 - รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชน (ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีบานนักเรียน ลดการใช
พลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนักเรียนจํานวนนักเรียน ๒,๕๐๐ คนข้ึนไป ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ถึงปการศึกษา ๒๕๖๒ จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 - รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
ดานนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - รางวัลคุณภาพแห งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBECQA ป   ๒๕๖๐ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - ธนาคารโรงเรยีนพิรยิาลยัจงัหวดัแพร ไดรบั “รางวลัออมดี” จากธนาคารออมสนิ กจิกรรมสงเสรมิการออม 
ระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒
 - รางวัลผูสนับสนุนดีเยี่ยมในการเขารวมเปนสมาชิก Virtual School Bank by GSB การประกวด
ธนาคารโรงเรียน จากธนาคารออมสิน กิจกรรมสงเสริมการออมระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑
 - รางวัลระดับเหรียญเงินสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานวิชาการระดับชาติ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับทอง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - ธนาคารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ไดรับรางวัลออมดีเดน สายสามัญศึกษา ไดรับเงินรางวัล 
๑๙,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร และโลรางวัล ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสงเสริมการออมระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ 
และปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ด�านภาคีเครือข�าย
 - ศูนยเรียนรูการยอมผาหมอหอม “ปาเหง่ียม”ถนน ยันตรกิจโกศล ตําบลทุงโฮง อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร 
 - โฮงซึงหลวง ศิลปะดนตรีลานนา อําเภอลอง จังหวัดแพร
 - คุมเจาหลวงเมืองแพร ๔ ถนน ซอย คุมเดิม ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
 - บานวงศบุรี เลขท่ี ๕๐ ถนนคําลือ อําเภอเมือง จังหวัดแพร
 - วัดพระธาตุชอแฮ เลขท่ี ๑ หมูท่ี ๑๑ ถนนชอแฮ ตําบลชอแฮ อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
 - แพะเมืองผี ตําบลแมหลาย ตําบลนํ้าชํา ตําบลทุงโฮง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
 - บานมัดใจ Homemade & café ๘๘ หมู ๑๓ ตําบลหวยมา อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
 - สถานีรถไฟบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
 - วัดศรีดอนคํา ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร
 - สาหรายนํ้าจืด (เตา) อยูท่ีบานนาคูหา หมูท่ี ๕ ตําบลสวนเข่ือน อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
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 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ (กําแพงเพชร  พิจิตร)
 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ต้ังอยูตําบลหนองโสน 
อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีจํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ๔๐ คน นกัเรยีนชาย ๓๒๘ คน นกัเรยีนหญิง ๓๔๗ คน ดําเนนิการตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู อยางตอเนือ่ง
ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการอยางหลากหลาย มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 
เกิดทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒๐

การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

การบริหารจัดการ

นโยบาย

สถานศึกษา : 
รับรู รวมคิด
รวมวางแผน

หลักสูตรสถานศึกษา

ประสานงาน/
ทํางานเปนทีม

กํากับ ติดตาม
สะทอนผล/PLC

ทําวิจัย/ปรับปรุง
และพัฒนา

ครู/นักเรียน

วิเคราะหผูเรียน 
ความสนใจ
- ความถนัด

SANO Model 
สูการปฏิบัติ

ออกแบบกิจกรรม
ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารูแบบ
บูรณาการ

S : Schedule
การวางแผนการทํางานเปนทีม

A : Associate
การสรางความรวมมือในทีมงาน

N : Neediness
ปฏิบัติตามความตองการของผูเรียน

O : Observance 
การติดตามผลและประเมินผล รวมกันสรุป

กิจกรรม
เพิ่มเวลารู 4H

๑

๒

๓

๔

การออกแบบกิจกรรม ภาพความสําเร็จ

- มีความรู
- มีความสุข
- มีอาชีพ
- มีคุณธรรม
- มีทักษะชีวิต
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 การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม มีแนวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ

แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน “รับรู รวมคิด รวมวางแผน”

สรางแรงจูงใจการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการสงเสริมครูสงนวัตกรรมประกวดแขงขันในเวทีตางๆ

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning

  ๑๑. เผยแพร และประชาสัมพันธ

  ๑๐. สรุปสะทอนผลการดําเนินงานและรายงานผล

  ๙. นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน

  ๘. สรางภาคีเครือขายจากหนวยงานภายในและภายนอก

  ๗. จัดเตรียมสื่อ แหลงเรียนรู

  ๖. จัดทําขอมูลสารสนเทศ

  ๕. จัดกิจกรรมตามโครงสรางของสถานศึกษา

  ๔. ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู

  ๓. แตงตั้งคณะดําเนินงาน

  ๒. ศึกษาวิเคราะหนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

  ๑. สรางความตระหนัก ความเขาใจ
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๒. การออกแบบกิจกรรม

 ครผููสอนออกแบบกจิกรรมใหมคีวามเชือ่มโยงกบับรบิทของโรงเรยีนเปนกจิกรรมการจดัการเรยีนรูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดอยางหลากหลาย ลงมือปฏิบัติจริง ทํางานเปนทีม 
สะทอนผลและประเมินตามสภาพจริง ปรับบทบาทครูผูสอนจากบรรยาย เปนโคช ดวยกระบวนการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) โดยเนนหลัก 4H ไดแก Head Heart Hand และ Health ซ่ึงผูเรียนจะไดฝกทักษะและเสริมสราง
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคท่ีเชือ่มโยงจากกจิกรรมลดเวลาเรยีน โดยโรงเรยีนนาํนวตักรรมการบรหิารการจดัการเรยีนรู 
SANO Model มาเปนรูปแบบใหนักเรียนไดดําเนินกิจกรรมตามแบบแผนอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม ๒ ชั่วโมง
ตอสปัดาหแบงกลุมเปนระดับชัน้ มคีรท่ีูปรกึษาประจาํกลุมเปนผูแนะนาํกจิกรรมตามความสนใจของผูเรยีน จดักจิกรรม
ทุกวันอังคาร เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประเมินผลโดยการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู

กิจกรรมบูรณาการกลวยนอยรอยลาน

กิจกรรมเรียนรูนอกสถานท่ี

ศึกษาดูงานการทําภาชนะจากใบตอง

กิจกรรม SANO Café กิจกรรมโครงงานอาชีพ

กิจกรรม โสนคนเอาถาน (ผลิตถานชีวมวล)

กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยมือเรา
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๓. ภาพความสําเร็จ

 ด�านนักเรียน
 นักเรียนมีความรู มีความสุข มีอาชีพ มีคุณธรรม และมีทักษะชีวิต 
 - นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเรียนและลงมือปฏิบัติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข สามารถ
แกปญหา มทัีกษะในการทํางานและดํารงชวีติไดอยางเหมาะสม สามารถประกอบอาชพีและมรีายได เชน การเพาะเหด็ 
กาแฟสด การทําขาวไขเจียว เผาถานชีวมวล แปงขาวหมาก การแปรรูปกลวยและเห็ด เปนตน
 - กลุมเด็ก ๑๓๐๐ สรางสุขสนุกกับหุนกระบอกไทย นักเรียนหนองโสนพิทยาคม ไดรับรางวัลเปนกลุมเด็ก
และเยาวชนท่ีสรางชื่อเสียงแกจังหวัดพิจิตร ป ๒๕๖๑
 - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ (SANO Cafe) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ 
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑  ณ จังหวัดพะเยา   
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ (SANO ZAP) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
และระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย
 - รางวัลระดับเหรียญทอง รายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู : Active Learning ดานพัฒนา
จิตใจ คุณธรรม (Heart) ดานพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติ (Hand) ดานพัฒนาดานสุขภาพ (Health) และรางวัล
ระดับเหรียญเงิน ดานพัฒนาสมอง กระบวนการคิด (Head) จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - รางวัลชนะเลิศ ผลงานระดับประเทศ กลุมคายเติมพลังทักษะ สานตอพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ป ๒๕๖๒

SANO Cafe

SANO ZAP
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 ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปรับบทบาทครูผูสอนจากบรรยายเปนโคช (Coach) 
กระตุนนักเรียนใหลงมือปฏิบัติแกไขปญหาดวยตนเอง
 - ไดรับทุนสนันสนุนการทําวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การพัฒนา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ SANO Model สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
อาชีพ (SANO Cafe) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑  ณ จังหวัดพะเยา   
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ (SANO ZAP) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดสุโขทัย
 - รางวัลระดับเหรียญทอง รายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู : Active Learning ดานพัฒนา
จิตใจ คุณธรรม (Heart) ดานพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติ (Hand) ดานพัฒนาดานสุขภาพ (Health) และรางวัล
ระดับเหรียญเงิน ดานพัฒนาสมอง กระบวนการคิด (Head) จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเปนผูปฏิบัติหนาท่ีครูท่ีดี ประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม รางวัล
ครูผูตามรอยพระยุคคลบาท โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ ป ๒๕๖๑
 ด�านโรงเรียน
 - รางวัลชนะเลิศโครงการ OSCC สรางสุข สนุกกับหุนกระบอกไทย ระดับประเทศ ภายใตโครงการ 
Miracle of life ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจําป ๒๕๖๐ 
 - นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมกับ 
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ป ๒๕๖๒ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning 
โดยใชรูปแบบ SANO Model สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒
 - รางวัล MOE AWARDS ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ผลงานระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา 
สาขาอนุรักษมรดกไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ
 - รางวัลโครงการ ๑๓๐๐ สรางสุข สนุกกับหุนกระบอกไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ 
(กลุมโครงการตอเนื่อง) โครงการ “พัฒนาเพ่ือการแบงปนท่ียิ่งใหญ Shift and Share” ภายใตโครงการปาฏิหาริย
แหงชีวิต Miracle of life ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจําป ๒๕๖๑
 - โรงเรียนแกนนําลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
ปการศึกษา ๒๕๕๙
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ดานพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติ 
(Hand)
 - นวัตกรรม ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ด�านภาคีเครือข�าย
 - ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน เรื่อง การเกษตร การปลูกกาแฟ ออย 
 - ศูนยอบรมเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงินชุมชน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
 - สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพิจิตร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 - วัดหนองโสน หมู ๑๒ บานหนองโสน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
 - กรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร
 - สถานีตํารวจภูธรหนองโสน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
 - คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - สถานประกอบการ รานตากกาแฟคั่วเอง จังหวัดตาก รานบอนคาเฟ
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 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานถอดบทเรียนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active 
Learning จํานวน ๒๐ โรงเรียน ทําใหทราบวาปจจัยท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จไดเปนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู : Active Learning ของแตละโรงเรียนแตกตางกัน ท้ังดานวัฒนธรรมทองถ่ิน ความเขมแข็งของผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน ชุมชน ผูปกครอง เด็กนักเรียน ขนาดของโรงเรียน ตลอดจนสภาพบริบทชุมชนท่ีต้ังของ
โรงเรยีนนัน้ ๆ  วาประกอบอาชพีอะไร เชน เกษตรกรรม การทอผา การทําขนม การเลีย้งสตัว การปลกูผกัปลอดสารพิษ 
การทําปุย การทําผาบาติก การคาขาย ฯลฯ โดยครูตองมีความพรอมและมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู 
โดยมุงเนนการสรางโอกาสทางการศกึษา พัฒนาสงัคมแหงการเรยีนรู มุงสูความเปนไทยตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงเปนอยางดี จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ท่ีเนนผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง ใหไดรับประสบการณตรง 
ทําใหเกดิการคดิวเิคราะห สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง และมทัีกษะการทํางานเปนทีม รวมกนัขับเคลือ่นนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะการทํางาน ทักษะการดํารงชีวิต 
และท่ีสําคัญจะตองเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะ และความพรอมดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
และสังคม รวมมือกันแกไขปญหา เรียนรูอยางมีความสุข ครูและผูเรียน สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และจัดการ
เรียนรูแบบองครวม จัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมผูเรียนใหมีคุณสมบัติดังกลาว โดยกําหนดเปาหมาย
การพัฒนา 4H ไดแก Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health 
(พัฒนาสุขภาพ) ใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีสื่อ เทคโนโลยี 
แหลงเรียนรูท้ังภายในและนอกโรงเรียน ท่ีพรอมใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการ Active Learning โดยสรุป
เปนสาระสําคัญไดดังนี้

การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� 

 ๑. การกําหนดนโยบายและแผนงาน
   ๑.๑ โรงเรียนกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน มุงเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข เรียนรูอยางมีความหมาย และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  ๑.๒ มุงเนนการสื่อสารใหชัดเจน สรางความตระหนัก สรางความเขาใจในการรับรูและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
  ๑.๓ แตงต้ังคณะทํางาน ผูรับผิดชอบหลักอยางชัดเจน โดยเนนการมีสวนรวม

ตอนที่ ๓
    สรุปบทเรียนการบริหารจัดการ 

การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ 
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 ๒. การนํานโยบายสู�การปฏิบัติ
   ๒.๑ โรงเรยีนสงเสรมิสนบัสนนุใหครพัูฒนานวตักรรมการจัดการเรยีนรูลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู : Active 
Learning ดวยวิธีการใหม ๆ  มีการพัฒนาตอยอดท่ีสงผลใหผูเรียนมีความสุข มีทักษะการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรกําหนด
มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะการคิดข้ันสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะชีวิต และการทํางาน 
มีสุขนิสัยและสุขภาพท่ีพึงประสงค และมีความสามารถในการแขงขันนานาชาติ อยางชัดเจน
  ๒.๒ โรงเรียนประสานและแสวงหาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรู
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบานท่ีอยูในทองถ่ิน รวมท้ังรวมวางแผนการจัดกิจกรรม 
เพ่ือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินอยางตอเนื่อง
   ๒.๓ โรงเรียนดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ท่ีแสดงใหเห็นถึง
การมอบหมาย แตงต้ังผูรับผิดชอบการนิเทศอยางชัดเจน มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดําเนินการตามแผน ทบทวน
หลังการปฏิบัติการนิเทศ และนําผลการนิเทศไปใชปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
   ๒.๔ โรงเรียนสะทอนผลการดําเนินโครงการและนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา โดยแสดงใหเห็นถึง
การกาํหนดแผนการทบทวนการปฏบัิติงานขับเคลือ่นโครงการฯ การทบทวนการปฏบัิติงาน การสะทอนการขับเคลือ่น
โครงการในภาพรวม การนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา และสรุปภาพความสําเร็จของโครงการอยางชัดเจน และ
เปนแบบอยาง สามารถสรางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการของโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู มีการวางแผนหลักการทํางานท่ีชัดเจน โดย
ใชนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการของตนเองเปนสวนใหญ และมีบางโรงเรียนใชแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 
(Deming Model ; PDCA) ในการขับเคลื่อนนโยบาย ซ่ึงมีกระบวนการดังนี้ 
  การวางแผน (Plan) การขับเคลื่อนนโยบายโดยสรางความเขาใจกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เริ่มต้ังแต
สงตัวแทนครูไปรับนโยบายศึกษาวิเคราะหนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู : Active Learning ประชุมชี้แจงคณะครู
ทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองเพ่ือสรางความเขาใจ และระดมความคิดในการดําเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายรวมกนั วางแผนการจดักจิกรรมรวมกนั กาํหนดผูรบัผดิชอบการทํางานอยางชดัเจน สรางความเขาใจกบันกัเรยีน
  การปฏบิตั ิ(Do) สงเสรมิใหครพัูฒนานวตักรรมการจดัการเรยีนรูลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารูดวยวธิกีารใหม ๆ  
เนนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
มคีวามสามารถดานภาษา เขารวมการแขงขันทักษะทางวชิาการในระดับเขตและระดับชาติ มกีารประสานความรวมมอื
เพ่ือใชแหลงเรยีนรู ไดรบัการสนบัสนนุใหใชแหลงเรยีนรู และชมุชนปราชญชาวบานท่ีอยูในทองถ่ิน รวมท้ังรวมวางแผน
การจดักจิกรรม เพ่ือใชแหลงเรยีนรูในทองถ่ินอยางตอเนือ่ง ตลอดจนเขารวมการแขงขันในระดับชาติ และมกีารเผยแพร
ประชาสัมพันธสูสาธารณชนในการประชุมผูปกครอง และ Open house 
  ตรวจสอบ (Check) มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู โดยแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบการนิเทศอยางชัดเจน มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดําเนินการตามแผน 
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  ปรับปรุงแกไข (Act) ทบทวนหลังการปฏิบัติการนิเทศ และนําผลการนิเทศไปใชปรับปรุงพัฒนา
และสะทอนผลการดําเนินโครงการ โรงเรียนยังมีการเชื่อมโยงการดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามหลักและทฤษฎี
โดยใชทฤษฎีระบบ (system theory) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (Schoolbased Management ; SBM) 
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ

การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� : Active Learning

 โรงเรียนมีการออกแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีเนนผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) คิดวิเคราะห 
ทํางานเปนทีม สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยผานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ Active Learning ดังนี้
 ๑. มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยศึกษาและวิเคราะหศักยภาพและ
ความตองการในการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรม และนําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนมาวางแผนการจัดกิจกรรมโดยเนน
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
 ๒. มกีารวเิคราะหมาตรฐานการเรยีนรู ตัวชีว้ดั สมรรถนะสาํคญั และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสวนท่ีปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนําขอมูลมาออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) ตามบริบทของโรงเรียน
 ๓. วเิคราะหกจิกรรมการเรยีนรูเชงิรกุ จดักจิกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรยีนไดเรยีนรูดวยการลงมอืปฏบัิติจรงิ (Active 
Learning) ๗ หลกัการสาํคญั สูการปฏบัิติทุกกจิกรรม ซ่ึงไดแบงการปฏบัิติกจิกรรมในแตละชวงชัน้ เชน ชวงชัน้ ๑ Fun 
เนนสนุกสนาน ชวงชั้น ๒ ชวงการคนหา ชวงชั้น ๓ ชวงการคนพบความชอบ ความถนัดและความสนใจ โดยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระในแตละชวงชั้น ยึดหลัก 4H ไดแก Head Heart Hand 
และ Health จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางมีความสุข ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ผูเรียนได
วางแผน และเรียนรูรวมกันเปนทีม ทํางานอยางเปนระบบ ใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
 ๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning ท่ีเนนการสรางแรงจูงใจผูเรียน มีกิจกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียน
ไดแสวงหาความรู จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีการจัดการกระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based Learning : 
PBL มีการจัดกิจกรรมเปนฐานการเรียนรูตาง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
โดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และผูเรียนสามารถนําวิธีการจากกิจกรรมไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
 ๕. นาํนวตักรรมการบรหิาร การใชกระบวนการ P-D-C-A /PLC รวมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู สะทอนผลการจดั
กิจกรรมโดยใช AAR ในการจัดกิจกรรม และในทุกกิจกรรมจะนําวงจรคุณภาพ P-D-C-A มาขับเคลื่อนดําเนินงานเพ่ือ
วัดความสําเร็จตามตัวชี้วัด สรุปความคิดรวบยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จในหลากหลาย
กิจกรรม และกิจกรรมท่ีโดดเดนเปน Best Practice 
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ภาพความสําเร็จ

 ๑. ด�านโรงเรียน 
  ๑.๑ โรงเรียนประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” สามารถเปน
แกนนําเครือขายดานการสงเสริมการจัดกิจกรรมในการดําเนินโครงการได เปนที่ยอมรับของชุมชน
  ๑.๒ โรงเรียนปรับบทบาทของสถานศึกษามุงสูเปาหมายการจัดการศึกษาได โรงเรียนมีการบริหารงาน
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการ PDCA มีทีมงานท่ีมีคุณภาพ และมีแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
ท่ีเปนแบบอยางได
  ๑.๓ โรงเรียนปรับบทบาทของสถานศึกษามุงสูเปาหมายการจัดการศึกษาได
 ๒. ด�านผู�สอน 
  ๒.๑ ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนเปนการจําลองผานสถานการณจริง (Real 
situation) เพ่ือใหนกัเรยีนไดเรยีนรูตนเอง ผูอืน่ สงัคม ผานการปฏสิมัพันธท่ีเปนวถีิปกติของตนท่ีคุนเคย เปนการเรยีนรู
โดยการลงมอืปฏบัิติ (Learning by Doing) ท่ีมคีวามลุมลกึของความรูและทักษะในแตละลาํดับข้ันตอนของกจิกรรมได
  ๒.๒ ครผููสอนปรบับทบาทการจดัการเรยีนรูมาเปนผูจดัเตรยีมกจิกรรม การชีแ้นะ สนบัสนนุ เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม เพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes)
  ๒.๓ ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน รวมไปถึงมีความกระตือรือรนสนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือ 
ปรับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 
  ๒.๔ ครไูดรบัการยอมรบัจากหนวยงาน องคกร และชมุชน ในการสรางองคความรูท่ีสงผลตอการพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดทักษะ สามารถตอยอดจนถึงการประกวดและแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ
 ๓. ด�านผู�เรียน 
  ๓.๑ นกัเรยีนมคีวามสขุ สนกุในการเรยีนรู เขารวมกจิกรรมอยางสมํา่เสมอ และเพ่ิมทักษะชวีติ ท่ีผูเรยีน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานท่ีเปน
วิถีชีวิตในทองถ่ิน ชุมชนของตนเอง
   ๓.๒ นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก กลาตอบคําถาม และสามารถสื่อสารไดอยางเขาใจและชัดเจน 
มีทักษะการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีทักษะ 3Rs ประกอบดวย 
๑) การอานออก (Reading) ๒) การเขียนได (Writing) และ ๓) การคิดเลขเปน (Arithmetic) และทักษะ 8Cs 
ประกอบดวย ๑) ทักษะดานการคดิอยางมวีจิารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving Skill) ๒) ทักษะดานการสรางสรรคและนวตักรรม (Creative and Innovation Skill) ๓) ทักษะดานการเขาใจ
ตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural Understanding Skill) ๔) ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน
เปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration Teamwork and Leadership Skill) ๕) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ
และรูเทาทันสื่อ (Communication, Information and Media Literacy Skill) ๖) ทักษะดานคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Computing and ICT Literacy Skill) ๗) ทักษะอาชพี และทักษะการเรยีนรู 
(Career and Learning Skill) และ ๘) ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compression)
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  ๓.๓ นักเรียนมีทักษะการคิดข้ันสูง มีความชํานาญในการวางแผนการทํางาน มีการคนควาแสวงหา
ความรูในการแกปญหา สรางสรรคนวัตกรรม และใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและเหมาะสม มีความสนใจในการ
จัดกิจกรรม มีผลงานดานอาชีพประยุกตใชในชีวิตประจําวันและตอยอดงานอาชีพได 
  ๓.๔ นักเรียนมีสุขนิสัย และสุขภาพท่ีพึงประสงค รูจักรักษาความสะอาด กินอาหารท่ีมีประโยชน
หลีกเลี่ยงอบายมุขและยาเสพติด 
   ๓.๕ นักเรียนมีความสามารถในการแขงขันทางวิชาการ และทักษะดานตาง ๆ จนไดรับรางวัลระดับ
ประเทศท่ีหลากหลายรายการ สรางความภูมิใจใหกับตนเอง ครอบครัว และสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนและชุมชน
   ๓.๖ นักเรียนนําความรู ท่ีไดรับไปเผยแพรตอครอบครัว เพ่ือน เปนประโยชนตอตนเอง สังคม 
ชุมชนใกลตัวมีความรูคงทนและยั่งยืน
 ๔. ด�านภาคีเครือข�าย 
  ๔.๑ เสริมสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนของชุมชนในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน
  ๔.๒ สะทอนบทบาทความสําคัญของชุมชน สงเสริมความเขาใจและความรวมมือท่ีดี ชี้ใหเห็นวาการ
รวมมือและดึงศักยภาพของหนวยงาน องคกรท่ีแวดลอมเปนสิ่งสําคัญยิ่งของการจัดการศึกษา องคกรภายนอกเขามา
ใหความรูและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
  ๔.๓ ชุมชน ผูปกครองและองคกรภายนอกเห็นความสําคัญ และผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการ
สนับสนุนคาจางครูตางชาติ ตลอดจนเปนวิทยากรในบางกิจกรรม
  ๔.๔ ผูปกครอง ชมุชน มคีวามพึงพอใจในการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีน ใหความรวมมอืในกจิกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน ไดรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน
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 ๘. นางสาวอังคณา เหวาวิทย นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
   สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๙. นางรวิภัทร เหลาคุม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษชวยราชการ หนวยศึกษานิเทศก 
 ๑๐. นางณฐมน คุนิรัตน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษชวยราชการ หนวยศึกษานิเทศก
 ๑๑. นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 ๑๒. นางหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
 ๑๓. นายบุญฤทธิ์ ปยะศรี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
 ๑๔. นางสาวหฤทัย บุญประดับ ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาตนจ่ัน พิเศษ 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
 ๑๕. นางพรวิภา เชยกล่ิน ผูอํานวยการโรงเรียนสาริกา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก
 ๑๖. นายประชา ออนรักษา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๑๗. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๑๘. นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๑๙. นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ นักประชาสัมพันธชํานาญการ สํานักอํานวยการ
 ๒๐. นางสาวฉัตรญาดา สืบสาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ๒๑. นางสาวอัญชลี มิ่งแกว            นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๒๒. นางสาวยุภาภรณ สมพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๒๓. นางศรินทร ต้ังหลักชัย            เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 ๒๔. นางสาววราภรณ ศรีเชียงสา นักวิชาการศึกษา (พนักงานจางเหมาบริการ) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผูแทนจากโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning       
ระดบัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จาํนวน ๒๐ โรงเรยีน ประชมุเชงิปฏบิตักิารถอดบทเรยีนโรงเรยีนท่ีประสบผลสําเรจ็ 
ในการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
 ๑. นางรอกีเยาะ ฮารง โรงเรียนบานกลูบี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
 ๒. นางสาวรอกีเยาะ เจะสือแม โรงเรียนบานกลูบี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
 ๓. นางจิรบุตร พุดซอนดอก โรงเรียนบานมวงเต้ีย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒
 ๔. นางสาวทิศา ทองบุญ โรงเรียนบานมวงเต้ีย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒
 ๕. นางกานตรวี เกิดสมศรี โรงเรียนวัดลาดสนุน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
 ๖. นางสาวปนัดดา แกวศรี โรงเรียนวัดลาดสนุน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
 ๗. นางสาวดวงฤทัย อังกินันท โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
 ๘. นางกิตตินันทน ธานีรัตน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
 ๙. นางสาวฤทัยวรรณ หาญกลา โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
 ๑๐. นางสาวรัชนก ศรีทองสุข โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
 ๑๑. นางอรชุมา ทานกระโทก โรงเรียนวัดทุงสวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
 ๑๒. นางสาวบุษราคัม กําพุฒกลาง โรงเรียนวัดทุงสวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
 ๑๓. นายสุพิษ ศิริบุตร โรงเรียนบานโคกนาโก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
 ๑๔. นายประเสิรฐศักด์ิ สมดอกแกว โรงเรียนบานโคกนาโก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
 ๑๕. นางรังสิมา บุญมี โรงเรียนบานโนนเมือง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
 ๑๖. นางวนิดา เบาทอง โรงเรียนบานโนนเมือง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
 ๑๗. นางสาวพัฒนา สังขโกมล  โรงเรียนบานละลม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
 ๑๘. นางธรรมศาสตร โนนนอย โรงเรียนบานละลม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
 ๑๙. นายสัญชัย มาลี โรงเรียนบานเพียแกว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔
 ๒๐. นางสาวสายพิณ แพนแกว โรงเรียนบานเพียแกว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔
 ๒๑. นางผองศรี คําสัตย โรงเรียนบานแมสวรรคนอย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
 ๒๒. นางสาวสุนทรีลักษณ วรรณชาติ โรงเรียนบานแมสวรรคนอย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
 ๒๓. นางมยุรีย บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
 ๒๔. นางสาวจิราภรณ วิญูกุล โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
 ๒๕. นายณัฐพล คัมภีรพจน โรงเรียนบานนาพง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
 ๒๖. นายวีระพงค พิมพกันต โรงเรียนบานนาพง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
 ๒๗. นางสาวบุษกรณ พืชพันธ โรงเรียนหวยกรดวิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
 ๒๘. นายสุเมธ ราชประชุม โรงเรียนหวยกรดวิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
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 ๒๙. นายประยงค อินนุพัฒน โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
 ๓๐. นางสาวผุสดี ไชยบุรี โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
 ๓๑. นางปณณาสา ผลพฤกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
 ๓๒. นางกําไล ปราณี โรงเรียนเบญจมานุสรณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
 ๓๓. นายทองหลอ วันวิเศษ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
 ๓๔. นางปยวรรณ วันวิเศษ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
 ๓๕. นางสุรัตยา แซภู โรงเรียนรัตนบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
 ๓๖. นางไกรษร คงยืน โรงเรียนรัตนบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
 ๓๗. นางปานเนตร วงศฟู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
 ๓๘. นางกําไล ปญญานันท โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
 ๓๙. นางณัฐตา หอกุล โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
 ๔๐. นางสาวฐิตารีย ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

คณะทํางานสรุปผลการถอดบทเรียนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning 
ระหวางวันท่ี ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑. นางสาวสมพร สามทองกล่ํา  ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยทางการศึกษา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 ๒. นางปณิชา นัยเพียร รองผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๓. นางสดใส นิยมจันทร  ผูอํานวยการกลุมติดตามฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
   สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๔. นางสาวอังคณา เหวาวิทย นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
   สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๕. นางรวิภัทร เหลาคุม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ หนวยศึกษานิเทศก สพฐ. 
 ๖. นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๗. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๘. นายประชา  ออนรักษา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๙. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๑๐. นางสาวอัญชลี  มิ่งแกว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๑๑. นางสาวยุภาภรณ  สมพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๑๒. นางสาววราภรณ  ศรีเชียงสา นักวิชาการศึกษา (พนักงานจางเหมาบริการ) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา



๒๐ บทเรียน  ต�นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� Active Learning126

คณะทํางานประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ
ตนฉบับบทเรียนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning 
ระหวางวันท่ี ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนดทาวเวอรอินน พระราม ๖ กรุงเทพมหานคร
 ๑. นายชวลิต โพธิ์นคร ขาราชการบํานาญ
 ๒. นางสาวดวงแข จงเจริญ ขาราชการบํานาญ
 ๓. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ  ขาราชการบํานาญ
 ๔. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน รักษาการตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๕. นางสาวหฤทัย บุญประดับ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 ๖. นายอุทัย คําสีหา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
 ๗. นางญาดา นุยไฉน ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอเจ็ดลูก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล
 ๘. นางหัทยา เข็มเพ็ชร ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
 ๙. นางยูรียะ บิสนุม ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภ ๒๕๕๐ 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 ๑๐. นางจินดารัตน หยงสตาร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย (ศรีประวัติ) 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
 ๑๑. นายศัจกร แพงคํา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี ๕๕ 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
 ๑๒. นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองจูบ 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓
 ๑๓. นางปณิชา นัยเพียร รองผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ๑๔. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย ผูอํานวยการกลุมโครงการพิเศษการกีฬา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๑๕. นางสาวอังคณา เหวาวิทย นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
   สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๑๖. นางรวิภัทร เหลาคุม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  หนวยศึกษานิเทศก สพฐ.
 ๑๗. นางสาวปฐมาภรณ ปนอินทร     ศึกษานิเทศกชํานาญการ หนวยศึกษานิเทศก สพฐ.  
 ๑๘. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๑๙. นางสาวอัญชลี มิ่งแกว            นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๒๐. นางสาวยุภาภรณ สมพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๒๑. นางศรินทร ต้ังหลักชัย            เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๒๒. นางสาววราภรณ ศรีเชียงสา นักวิชาการศึกษา (พนักงานจางเหมาบริการ) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 
คณะบรรณาธิการขั้นสุดทาย
 ๑. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
    รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
 ๒. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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