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คานา
กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้ำสู่กำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 จึงได้ดำเนินโครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียนกำรสอน ลดเวลำที่ผู้เรียนเรียนแบบเป็นผู้รับกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเดียวลง เป็นกำรเพิ่มเวลำที่ผู้เรียนเรียนแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มำกขึ้น
คือ ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ สร้ำงองค์ควำมรู้และจัดระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
กำรดำเนินงำนโครงกำร เริ่มตั้งแต่ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไป
ในแนวทำงที่ดี ซึ่งปัจจุบันมีกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำกิจกรรมเพิ่มเวลำรู้ให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนกำร
เรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ตำมหลั ก สู ตรแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พุ ท ธศั ก รำช 2551 และเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
มีปฏิสัมพันธ์กับกำรเรียนกำรสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิดขั้นสูง กำรดำเนินงำนโครงกำร กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำมบริบทของสถำนศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเห็นควำมสำคัญในกำรดำเนินโครงกำรลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้ : Active Learning ของสถำนศึกษำ และควรนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภำพของ
สถำนศึกษำที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ เพื่อนำมำถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้จัดทำแนวทำงกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ :
Active Learning ฉบับนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบของสำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ ได้รู้และเข้ำใจแนวทำงกำรประเมินและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ คุณสมบัติ
ของสถำนศึกษำ และหลักเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนต้นแบบดังกล่ำว
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขอขอบคุณ ผู้ บริห ำร ครูผู้ ส อน ศึกษำนิเทศก์
อำจำรย์มหำวิทยำลั ย นักวิชำกำรศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อให้เอกสำรฉบับนี้
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ก)

๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ
ควำมเป็นมำ
โครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ใ ช้ เป็น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้ เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ ๒๑
ซึ่ ง ครู ต้ อ งออกแบบการเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์
การแก้ปั ญหา รู้ จั กการทางานเป็ น ทีม รู้จักการปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น มีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และที่สาคัญต้องพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบศักยภาพ
และความชอบของตนเอง โดยส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ดังนี้
ระยะที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จานวน ๔,๑๐๐
โรงเรี ยน เป็ น โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน ๓,๘๓๑ โรงเรี ย น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน ๑๖๑ โรงเรียน และสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จานวน ๑๐๘ โรงเรียน โดยเน้น ๔ หมวด คือ หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยม และหมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิต ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
ทั้งในและนอกห้ องเรี ยน กิจกรรมการพัฒนาเป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน มีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และมีความสุขกับกิจกรรม
ระยะที่ ๒ ภาคเรีย นที่ ๑ ปีก ารศึก ษา ๒๕๕๙ มีโ รงเรีย นเข้า ร่ว มโครงการเพิ่ม อีก จานวน
๑๗,๓๑๗ โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑๕,๘๙๗ โรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน จ านวน ๕๐๔ โรงเรี ย น สั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น จานวน ๔๗๙ โรงเรียน และสังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน ๔๓๗ โรงเรียน
รวม ๒ ระยะ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๑,๔๑๗ โรงเรียน ในระยะนี้ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีเป้าหมายการพัฒนา ๔H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่ างมีความสุข โดย
ใช้ขั้นพัฒนาการของ Bloom’s Taxonomy of Education Objectives (Krathwohl, D.R., ๒๐๐๒) เป็นหลัก
ในการจัดกิจกรรม และเน้นให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง
ในระยะที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้
เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช ๒๕๕๑ และยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒนา
๔H โดยให้ความสาคัญทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (Active Learning) โดยมุ่งเน้น
ลดเวลาเรียนในลักษณะการรับการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย/สาธิต เป็ นการเพิ่มเวลาและโอกาสในการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ มีความสุขกับการเรียนรู้ ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนมาเป็น
ผู้ให้คาปรึกษา ชี้แนะ มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามสภาพจริง และเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัว ชี้วัดโดยการออกแบบกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่น ความหลากหลาย พัฒนาทักษะ
และสมรรถนะที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ ทางานเป็นทีม เผชิญประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยตนเอง
และได้ ค้ น พบศั ก ยภาพของตนเองเชื่ อ มโยงการน าไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ เพื่ อ เตรี ย มผู้ เ รี ย นให้ พ ร้ อ ม
เข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับนานาประเทศ ทั้งเรื่องของจิตสานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐาน
การประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

๒
เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว สู่กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องและ
เป็ น ระบบ จึ ง ได้ มี ก ารออกแบบและพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ร วมถึ ง ช่ อ งทางสื่ อ สารกลาง ภายใต้ ชื่ อ “MCMK”
(Moderate Class, More Knowledge) : https://mcmk.obec.go.th/ และ mcmk.innoobec.com รวมทั้ ง
สั งเคราะห์ และสร้ างคลั งเมนู กิ จกรรมสนั บสนุ น “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ทั้งจากหน่ว ยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติ สาหรับโรงเรียนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของโรงเรียน
ในปัจจุบันโรงเรียนได้ดาเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทั้ง ๓ ด้าน คือ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักในการกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนตามโครงการ
ดังกล่าว จึงได้กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ที่เป็นต้นแบบในการดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การวั ด และประเมิ น ผล และการนิ เ ทศติ ด ตามผล เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ กั บ โรงเรี ย นอื่ น ได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เขตพื้นที่มีแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลื อกโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ
๓. เพื่อให้ผู้ประเมินมีแนวทางในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบตามโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นิยำมศัพท์
โรงเรียนต้นแบบ หมายถึง โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการจัดกิจกรรมดาเนินการโครงการ/
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านการ
บริหารจัดการโครงการ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรม และด้านคุณภาพผู้เรียน
กำรดำเนินงำนโรงเรียนต้นแบบ หมายถึง การบริหารจัดการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning
กำรมีส่วนร่ วม หมายถึง การส่ งเสริมสนับสนุนจากหน่ว ยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
โรงเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร หมายถึง การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่มีความ
สอดคล้องกับพื้นที่และบริบท ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีนวัตกรรมการเรียนรู้ ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้
และมีการนิเทศ ติดตามผล เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
กำรออกแบบกิจ กรรม หมายถึง การวิเคราะห์ ผู้ เรี ยน วิเคราะห์ ห ลั กสู ตร จัดกิจกรรมสร้ า ง
แรงจูงใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ครอบคลุม ๗ หลักการ ได้แก่
๑) เชื่อมโยงตัวชี้วัด
2) เน้นจัด 4 H
3) ผู้เรียนเป็นสุข

๓
4) สนุกการคิดขั้นสูง
5) มุ่งทางานเป็นทีม
6) ลุ่มลึกแหล่งเรียนรู้
7) สู่การประเมิน P&A
คุณภำพผู้เรี ยน หมายถึง ผลลัพธ์ที่ผู้เรียนมีความสุ ข มีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลั กสูตร
กาหนด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการคิดขั้นสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะ
ชีวิตและการทางาน มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ

๔

ส่วนที่ ๒
แนวทำงกำรดำเนินงำนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ : Active Learning
ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งเน้นพัฒ นาผู้เรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้มีความ
สมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐานร่วม
เจตคติที่จ าเป็ น ต่อ การศึก ษาต่ อ การประกอบอาชี พ และการศึกษาตลอดชีวิต สถานศึกษาที่ดาเนิ น งาน
ตามนโยบายต้องวางแผนในการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมองภาพรวมในเชิงระบบตั้งแต่
1. การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning
2. การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. คุณภาพผู้เรียน
โดยศึกษาจากแนวทางการคัดเลื อกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active
Learning ให้เข้าใจและดาเนินการตามหลักการและแนวคิด ดังต่อไปนี้

๑. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้: Active Learning

แผนภาพที่ ๑ การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning

๕
1.1 กำรขับเคลื่อนนโยบำย
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่ ม เวลารู้ : Active Learning ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข อง
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาต้องดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย นาโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานและฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ สถานศึกษา
จะต้องมีการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ให้คาแนะนา นิเทศกากับติดตามการดาเนินการจัดกิจกรรมมีการ
ทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) และมีการนาผลไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิ จกรรมให้
เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning
2) แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
3) กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning
ลงในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา
4) สร้างความเข้าใจในการดาเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5) กาหนดภาพของความสาเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active
Learning
6) จัดทาสารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคล ตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน
7) จัดเตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
8) เผยแพร่ผลการดาเนินงาน และประชาสั มพันธ์กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active
Learning
1.2 กำรส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ :
Active Learning
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning เช่น
1) ส่งครูเข้ารับการพัฒนา เช่น การอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ฯลฯ
2) จัดทาโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมให้ครูผู้สอน
3) จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนานวัตกรรมที่หลากหลายไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมให้ครูส่งนวัตกรรมเข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
1.3 กำรประสำน และแสวงหำแหล่งเรี ยนรู้ นอกสถำนศึกษำ ภูมิปัญญำต่ำง ๆ และควำม
ร่วมมือกับชุมชน
สถานศึกษาดาเนิ น การประสาน และแสวงหาแหล่ งเรียนรู้นอกสถานศึก ษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและร่วมมือกับชุมชน โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นาในการขับเคลื่อน อานวยความสะดวก
สนั บ สนุ น ปัจ จัย ต่าง ๆ ส าหรั บ ผู้ สอนให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active
Learning อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ เช่น จั ดทาทะเบียนแหล่ ง เรีย นรู้ ขอความร่ว มมือ จากภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น
ปราชญ์ชาวบ้าน

๖
1.4 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ : Active Learning
การนิเทศเป็นการทางานร่วมกันภายในสถานศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือ ให้
คาแนะนาและสนับสนุน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยผู้มีบทบาทหน้าที่ในการนิเทศ เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า
งานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นทีมนิเทศ
การนิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning มีหลากหลายวิธีการ โดย
ผู้นิเทศควรเริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อม จัดเตรียมข้อมูล เนื้อหาสาระ สร้างและพัฒนาสื่อ/เครื่องมือนิเทศ
ตามหลักการสาคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) และดาเนินกิจกรรมการนิเทศ ดังนี้
๑) การนิเ ทศเพื่อ สร้า งความรู้ ความเข้า ใจแก่ค รูผู ้ส อน เช่น ประชุม ชี้แ จง บรรยาย
สัม ภาษณ์ ระดมความคิด ตรวจสอบเอกสาร รวมถึงใช้เทคนิคการนิเ ทศที่แ ตกต่างกัน ตามสภาพ บริบท
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรม การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ การจัด ทาแผนการจัด
การเรียนรู้
2) การสั งเกตชั้นเรี ยน เป็นการสั งเกตการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active
Learning ทั้งภายนอกหรือภายในห้องเรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๓) การสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ หลังจากการนิเทศแล้ว ผู้นิเทศควรจัดให้มีการสะท้อนข้อมูล
ผลการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสรุป และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศใน
แต่ละครั้ง
๔) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม เช่น PLC,
KM, AAR ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ
Active Learning ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามบริบทและความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา
5) การประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active
Learning ของโรงเรียนโดยสร้างแบบประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของแต่ละงาน/โครงการ/
กิจกรรม อาจเป็นการประเมินโครงการ และดาเนินการสรุปและรายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุ ก (Active Learning) อย่ างเป็ น ระบบ ระบุกระบวนการนิเทศ สภาพการดาเนิ นงาน ประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการนิเทศ ความพึงพอใจในการดาเนินงานของโรงเรียนและการนิเทศ ผลงานหรือภาพความสาเร็จ
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการนิเทศ กากับ ติดตาม และข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมนั้น
1.5 กำรสะท้อนผลกำรดำเนินโครงกำร
การสะท้ อ นผลการด าเนิ นการควรจัด ท าเป็ น ระบบและด าเนิ น การเป็น ระยะ ๆ ตลอด
โครงการหรือสะท้อนผลหลังจากดาเนินโครงการ มีบันทึกร่องรอยการดาเนินงาน ผลของการดาเนินงาน
จุดแข็ง จุดอ่อนปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของการดาเนินโครงการ สามารถนาเสนอในรูปแบบของการ
ทาชุมชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาวิช าชี พ การประชุม ของโรงเรี ยน การนาเสนอผลงานในรู ปแบบของ
นิ ท รรศการ เป็ น ต้ น โดยรู ป แบบของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community : PLC) สามารถดาเนินการร่วมกับสมาชิกของโครงการในเรื่องต่อไปนี้ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2)
การกาหนดแนวทางการแก้ปัญหา 3) การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล และ 4) การสะท้อนความคิดเห็น หรือ
สามารถนาผลการดาเนินโครงการในประเด็นของความสาเร็จของการดาเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรคในการ

๗
ดาเนินโครงการ เสนอในวาระการประชุมของสถานศึกษา หรือนาเสนอผลสาเร็จในรูปแบบของนิทรรศการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดาเนินโครงการ เป็นต้น ในการสะท้อนผลการดาเนินการควรได้ผลสะท้อน
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ นักเรียน ครู ผู้อานวยการโรงเรียน และชุมชน
ที่เข้าร่ ว มโครงการ เพื่อให้ ได้ผ ลครอบคลุ มทุกมิติ ผ่ านประเด็นการทา PLC การสั มภาษณ์ การทา Focus
Group การตอบแบบสอบถาม การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น
1.6 กำรนำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ
หลักฐานร่องรอยบันทึกผล PLC รายงานการประชุม หรือร่องรอยการจัดนิทรรศการที่
สะท้อนผลการปรับปรุ งพัฒนาโครงการ ในระหว่างการดาเนินโครงการ หรือหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนิน
โครงการสามารถนาไปต่อยอดหรือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป ทั้งนี้ผลกระทบของการ
ปรับปรุงพัฒนาควรแสดงออกในหลากหลายมิติที่โครงการส่งผลกระทบ อาทิ มิติผลที่เกิดขึ้นกับ ผู้เรียน ครู
สถานศึกษา และชุมชน ได้รับผลอย่างไรจากการปรับปรุงพัฒนาโครงการนั้น ๆ

๒. กำรออกแบบกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ : Active Learning
๒.๑ แนวคิดในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้
หลักกำร
รร
กำรวัดและ
กำรออกแบบ
ประเมินผล
กิจกรรม
กำรจำแนกจุดมุ่งหมำยตำมแนวคิดบลูม, สี่เสำหลักทำงกำรศึกษำ, หลัก ๔H,
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ รัชกำลที่ ๑๐

แผนภาพที่ ๒ แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี คุ ณ ภาพและมี ค วามสุ ข
ในการเรียนอย่างแท้จริง โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการจาแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตาม
แนวคิ ด ของ บลู ม (Bloom’s Taxonomy) สี่ เ สาหลั ก ทางการศึ ก ษา ( Four Pillars of Education)
หลัก 4 H (Head, Heart, Hand, Health) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน

๘
๒.1.1 กำรจ ำแนกจุ ด มุ่ ง หมำยทำงกำรศึ ก ษำตำมแนวคิ ด ของ บลู ม (Bloom’s
Taxonomy)
บลูม (Benjamin S. Bloom. 1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่ อว่า การเรียน
การสอนที่จะประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกาหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน
เพื่อให้ผู้สอนกาหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง โดยจาแนกเป็นจุดมุ่งหมายทาง
การศึ ก ษาเรี ย กว่ า Taxonomy of Educational Objectives (อติ ญ าณ์ ศรเกษตริ น . 2543 : 72-74 ;
อ้ า งอิ ง จาก บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด. 2537 ; Bloom. 1976 : 18) ออกเป็ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
ด้ ำ นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive Domain) หมายถึ ง การเรี ย นรู้ ท างด้ า น ความรู้
ความคิด การแก้ปัญหา จัดเป็น พฤติกรรมด้านสมองเกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิด
เรื่ อ งราวต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แบ่ ง พฤติ ก รรมเป็ น 6 ระดั บ โดย แอนเดอร์ สั น และแครทโวทล์
(Anderson & Krathwohl) ได้ป รั บ ปรุงการจาแนกจุด มุ่งหมายทางการศึ กษาใหม่ในปี 2001 โดยการ
ปรับเปลี่ยนระดับพฤติกรรมและคาศัพท์ที่ใช้ เป็น 6 ระดับ ดังนี้
1) จ ำ (Remember) หมายถึ ง ความสามารถในการดึ ง เอาความรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ น
หน่วยความจาระยะยาวออกมา แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ จาได้ (Recognizing) ระลึกได้ (Recalling)
๒) เข้ำใจ (Understand) หมายถึงความสามารถในการกาหนดความหมายของ
คาพูดตัว อักษรและการสื่ อสารจากสื่อต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการสอน แบ่งประเภทย่อยได้ 7 ลั กษณะคือ
ตี ค วาม (Interpreting) ยกตั ว อย่ า ง (Exemplifying) จ าแนกประเภท (Classifying) สรุ ป (Summarizing)
อนุมาน (Inferring) เปรียบเทียบ (Comparing) อธิบาย (Explaining)
๓) ประยุกต์ใช้ (Apply) หมายถึงความสามารถในการดาเนินการหรือใช้ระเบียบ
วิธีการภายใต้สถานการณ์ที่กาหนดให้ แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ ดาเนินงาน (Executing) ใช้เป็น
เครื่องมือ (Implementing)
๔) วิเครำะห์ (Analyze) หมายถึงความสามารถในการแยกส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆ และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างของส่วนประกอบกับโครงสร้างรวม
หรื อ ส่ ว นประกอบเฉพาะ แบ่ ง ประเภทย่ อ ยได้ 3 ลั ก ษณะคื อ บอกความแตกต่ า ง (Differentiating)
จัดโครงสร้าง (Organizing) ระบุคุณลักษณะ (Attributing)
๕) ประเมินค่ำ (Evaluate) หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์
หรือมาตรฐาน แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ ตรวจสอบ (Checking) วิพากษ์วิจารณ์ (Critiquing)
๖) สร้ำงสรรค์ (Create) หมายถึงความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ
เข้ า ด้ ว ยกั น ด้ ว ยรู ป แบบใหม่ ๆ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งมี เ หตุ ผ ลหรื อ ท าให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ต้ น แบบ
แบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะคือ สร้าง (Generating) วางแผน (Planning) ผลิต (Producing)
ด้ ำ นจิ ต พิ สั ย (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมด้ านจิ ตใจเป็ นค่ านิ ยม
ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา
จะทาให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ระดับ ได้แก่
1) กำรรับรู้ (Receiving/Attending) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์
หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้น ว่าคืออะไร แล้วจะแสดง
ออกมาในรูปของความรู้สึกที่เกิดขึ้น

๙
๒) กำรตอบสนอง (Responding) เป็ น การกระท าที่ แ สดงออกมาในรู ป ของ
ความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว
๓) กำรเกิดค่ำนิยม (Valuing) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม
การยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติ
ที่ดีในสิ่งนั้น
๔) กำรจัดระบบ (Organizing) การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้น
โดยอาศัยความสัมพันธ์ ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับ อาจจะยอมรับค่านิยมใหม่
โดยยกเลิกค่านิยมเก่า
๕) บุคลิกภำพ (Characterizing) การนาค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็น
นิสัยประจาตัว ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม พฤติกรรมด้านนี้จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะ
เริ่ ม จากการได้ รั บ รู้ จ ากสิ่ ง แวดล้ อ ม แล้ ว จึ ง เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าโต้ ต อบ ขยายกลายเป็ น ความรู้ สึ ก ด้ า นต่ า ง ๆ
จนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นการควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน
ด้ำนทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
เป็นพฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชานาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรง
โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ (ปรับปรุงโดย R. H. Dave)
๑) กำรรับรู้ เลียนแบบ ทำตำม (Imitation) เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ
๒) กำรทำเอง/กำรปรับให้เหมำะสม (Manipulation) เป็นพฤติกรรมที่ผู้ เรียน
พยายามฝึ กตามแบบที่ ตนสนใจและพยายามท าซ้ า เพื่อที่จะให้ เ กิด ทัก ษะตามแบบที่ ตนสนใจให้ ได้ หรือ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนา
๓) กำรหำควำมถูก ต้ อ ง (Precision) พฤติกรรมสามารถปฏิบัติ ได้ ด้ว ยตนเอง
โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระทาซ้าแล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ
๔) กำรทำอย่ำงต่อเนื่อง (Articulation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของ
ตั ว เองจะกระท าตามรู ป แบบนั้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนปฏิ บั ติ ง านที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นได้ อย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง
คล่องแคล่ว การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระทาอย่างสม่าเสมอ
๕) กำรทำได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ (Naturalization) พฤติกรรมที่ได้จากการฝึ ก
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนสามารถปฏิ บั ติ ได้ ค ล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวโดยอั ต โนมั ติ เป็ น ไปอย่ า งธรรมชาติ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง
๒.1.2 สี่เสำหลักทำงกำรศึกษำ (Four Pillars of Education)
องค์การยูเนสโกได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับศตวรรษที่
21 โดยเสนอจตุสดมภ์การศึกษา (Four Pillars of Education) ประกอบด้วย เสาหลักทางการศึกษา
4
ประการ ได้แก่
Learning to know หมายถึง การเรียนเพื่อรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง อันจะเป็นประโยชน์
ต่อไป ได้แก่ การแสวงหาให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ต้องการ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่และรวมทั้งการสร้างความรู้
ขึ้ น ใหม่ การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นจิ ต ใจผู้ เ รี ย น ให้ มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ได้ แ ก่ การ เรี ย น
การสอนที่เกิดความสนุก อยากเรียน รักที่จะเรียนรู้ มีความสุขในการเรียนและการแสวงหาความรู้ และการมี
สุขภาพจิตที่ดี

๑๐
Learning to do หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือทา ซึ่งอาจนาไปสู่
การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้ศึกษามารวมทั้งการปฏิบัติเพื่อสร้า งประโยชน์ให้สังคมที่สามารถทางานได้
หลายอย่าง รวมทั้งความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างการทางานเป็นทีม
ให้เข้มแข็ง และมีคุณธรรมภายในจิตใจ
Learning to live together หมายถึง การเรียนรู้เพื่อการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทั้งการดาเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการทางาน เป็นการดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม
Learning to be หมายถึงการเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ
ความถนั ด ความสนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้ เ กิดประโยชน์ต่อ สั ง คม
เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ตนเองได้
๒.1.3 หลัก 4H (Head Heart Hand Health)
หลั ก 4H เป็ น การมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ทางานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่หลากหลาย ดังนี้
กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝั ง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การทาประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็น
ลักษณะนิสัย และมีจิตสานึกที่ดี ต่อตนเองและส่วนรวม
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
การทางาน ทักษะทางอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของ
ตนเอง
กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพ
จนเป็นนิสัย
๒.๑.๔ พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม
บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีกระแสพระราชดารัสกับประธาน
องคมนตรี และคณะองคมนตรี ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยจัดการศึกษาเพื่อ มุ่งเน้นสร้างพื้นฐาน
ให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ดังนี้
๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทร
ต่อครอบครัวและชุมชนของตน

๑๑
๒) มี พื้น ฐำนชีวิตที่มั่น คง มีคุณ ธรรม หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้
ผู้เรียน รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้าง
คนดีให้แก่บ้านเมือง
๓) มีงำนทำ มีอำชีพ หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ ผู้ เรียนเป็ น เด็ ก
รักงาน สู้งาน ทางานจนสาเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทางาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้
๔) เป็น พลเมืองดี หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ ผู้เรียน มีห น้าที่เป็น
พลเมืองดีสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี การเป็น
พลเมืองดีหมายถึงการมีน้าใจ มีความเอื้ออาทรทางานอาสาสมัครงานบาเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อ
บ้ำนเมืองได้ก็ต้องทำ”
2.1.5 หลักกำรสำคัญกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ : Active Learning

แผนภาพที่ ๓ หลักการสาคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

๑๒
การจั ดกิจ กรรมเพิ่มเวลารู้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรม ๒ ลั กษณะ ซึ่งขึ้นอยู่ กั บ
ธรรมชาติของวิชา ได้แก่ กิจกรรมบูรณาการ และกิจกรรมเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักการสาคัญของการจัดกิจกรรม
ดังนี้
1) เชื่อมโยงตัวชี้วัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช ๒๕๕๑
2) หลัก ๔H เน้นการจัดกิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย ๔ H ได้แก่ กิจกรรมพัฒ นา
สมอง (Head) กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ (Hand) กิ จ กรรมพั ฒ นาจิ ต ใจ (Heart) และกิ จ กรรมพั ฒ นา
สุขภาพ (Health)
3) ผู้เรียนเป็นสุข เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน
4) สนุกการคิดขั้นสูง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ ค้นคว้า ถกแถลง
สร้างความคิด เชิงเหตุผล อภิปราย สรุปความรู้ นาเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น
เพื่อแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
5) มุ่งทางานเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ทางานอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี และเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
6) ลุ่ มลึ กแหล่ งเรียนรู้ ใช้แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่ งแวดล้ อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
7) สู่การประเมิน P & A ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดย
ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย เน้นการประเมินการปฏิบัติ (P: Performance Assessment) และการประเมิน
คุณลักษณะ (A: Attribute Assessment)
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2.2 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

Input

Process

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

กำหนดหัวข้อเรื่อง
(Theme)

สี่เสำหลักกำรศึกษำ

ออกแบบกิจกรรม
(Active Learning)

หลัก ๔H
กำรจำแนกจุดมุ่งหมำยตำม
แนวคิดบลูม
พระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ รัชกำลที่ ๑๐

กำรจัดกิจกรรม
(Active Learning)

วัดและประเมินผล

Outcome
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน

- มีควำมสุข
-มีทักษะกำรเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด
-มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
-มีทักษะกำรคิดขั้นสูง
-มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์
-มีทักษะชีวิตและกำรทำงำน
-มีสุขนิสัยและสุขภำพที่พึงประสงค์
-มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันนำนำชำติ

แผนภาพที่ ๔ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

๑๔
2.2.1 กำรกำหนดหัวข้อเรื่อง (Theme)
หัวข้อเรื่อง (Theme) เป็นข้อความที่เป็นประเด็นของเรื่อง ที่ผู้เรียนจะทาการศึกษา
โดยเป็นมโนทัศน์กว้าง ๆ ที่เอื้อต่อการใช้ความรู้และมุมมองหลาย ๆ วิชารวมกัน สื่อความหมายที่เป็นแนวคิด
หรื อ ความคิ ด รวบยอด (Concept) ที่ ก ว้ า งขวางแก่ ผู้ เ รี ย น ควรเป็ น หั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ ทั น สมั ย น่ า สนใจ และ
มีความหมายสาหรับผู้เรียน ทาให้เกิดความกระหายใคร่จะเรียนรู้ และพร้อมที่จะสืบสอบ (Inquiry) แสวงหา
คาตอบด้วยตนเองซึ่งผู้ออกแบบกิจกรรมควรพิจารณาในประเด็นดังนี้
1) หัวข้อเรื่อง มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน
ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไป และที่สาคัญต้องมีความเป็นไปได้
2) หัวข้อเรื่อง มีแหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า
๓) หัวข้อเรื่อง สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความพร้อมของผู้เรียน
2.2.2 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ กระท าและได้ ใ ช้ ก ระบวนการคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ขาได้ ก ระท าลงไป (Bonwell, 1991)
โดยผู้ เ รี ย นจะถู ก เปลี่ ย นบทบาทจากผู้ รั บ ความรู้ (Receive) ไปสู่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความรู้
(Co-Creators) ความรู้ที่เกิดขึ้น เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ ดังนั้น กระบวนการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้ ว ยการอ่ า น การเขี ย น การอภิ ป รายกั บเพื่ อน การวิ เคราะห์ ปั ญหา และใช้ กระบวนการคิ ดขั้ นสู ง ได้ แก่
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ อีกทั้ง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน กิจกรรมการเรีย นรู้ Active Learning ทาให้
ผู้ เ รี ย นสามารถรั ก ษาผลการเรี ย นรู้ ใ ห้ อ ยู่ ค งทนได้ ม ากและนาน เพราะกระบวนการเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning สอดคล้องกับการทางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจา โดยผู้เรียนสามารถเก็บและจาสิ่งที่ตนเอง
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถ
เก็บความจาในระบบความจาระยะยาว (Long Term Memory)
2.2.3 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning
กิจ กรรมการเรีย นรู้ เป็น กระบวนการปฏิบัติ ต่า ง ๆ ของผู้เ รีย นที่ก่อ ให้ เ กิ ด
การเรีย นรู้อ ย่า งมี ประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการ/กิจกรรมที่ครูหรือผู้เกี่ยวข้อง นามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรี ย นรู้ ต ามเป้ า หมายวั ต ถุ ป ระสงค์ สอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดไว้
ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรียนรู้ คือ กระบวนการ/วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะ มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง นั่นคือกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลต่อ
ผู้เรียน ดังนี้
1) กระตุ้นความสนใจ สนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียน มีการเคลื่อนไหว
2) เปิดโอกาสให้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
3) ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การใช้ทักษะชีวิต
4) ฝึกความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ตามศักยภาพ และ
คุณลักษณะที่ดี
5) ส่ งเสริ มทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การสื่ อสาร การ
แก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม การบริหารจัดการ ฯลฯ
6) ฝึกการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๑๕
7) สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน กับครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
8) เข้าใจบทเรียนและส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
ลักษณะกำรจัดกำรเรียนรู้
1) มีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2) มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนทั้ง ๓ ด้าน คือ พุทธิพิสัย (Cognitive
Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (Bloom, ๑๙๕๖)
3) ผู้สอนต้องใช้ทั้งวิชาการ (ศาสตร์) และทักษะ/เทคนิค (ศิลป์)
หลักกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1) เลือกประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด หากเป็นทักษะควรเป็นทักษะที่ปฏิบัติแล้วผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
2) เลื อกประสบการณ์ที่ผู้ เรียนพึงพอใจ สนุก น่าสนใจ ไม่ซ้าซาก มีประโยชน์
ต่อการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และทาให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3) เลื อกกิจ กรรมที่เหมาะสมกับความสามารถทางด้านร่างกายของผู้เรียนที่จะ
ปฏิบัติได้ และควรคานึงถึงประสบการณ์เดิม เพื่อจัดกิจกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
4) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน
5) ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล จึ ง ควรจั ด กิ จ กรรมให้ ห ลากหลาย
ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้มากที่สุด
หลักกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
1) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
๒) เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน
๓) จัดเรียงเนื้อหาตามลาดับขั้นตอน
๔) ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม
๕) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมและการประเมินผล
๖) ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ
๗) ใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๘) มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรม
๙) ผู้เรียนมีความสุข มีเจตคติที่ดีและอยากเรียนรู้มากขึ้น
2.2.4 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ ผลการ
ดาเนินกิจกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ มีส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไป โดย
ประเมินทั้งกระบวนการในการจัดกิจกรรม และประเมินคุณภาพของผู้เรียน ใช้การประเมินหลากหลายวิธี
ทุกคนได้มีโอกาสในการประเมิน เช่น ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินเพื่อน ผู้เรียนประเมินตนเอง วิธีการ
ในการประเมินควรถูกต้องเหมาะสมกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนที่กาหนดไว้ในเป้าหมายของ
การจัดกิจกรรมนั้น ๆ

๑๖
2.3 กำรวัดและประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้

แผนภาพที่ ๕ การวัดและประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2.3.1 การวัดและประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ได้แก่ การพัฒนา
สมอง (HEAD) การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health)
โดยการออกแบบและสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการใช้กระบวนการคิด ให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข ดังนั้น การวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้สอนสามารถใช้วิธีการประเมินดังนี้
๑) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้ว ย
วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จึงควรใช้การประเมิน
การปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอื่น และกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
(Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง
๒) การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินงาน
หรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรีย นปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมิน
ลักษณะนี้ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งสาคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือเกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่จะให้
ผู้เรียนปฏิบัติ (Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบัติ จะช่วยตอบคาถามที่ทาให้เรารู้ว่า “ผู้เรียนสามารถ
นาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ดีเพียงใด” ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในระดับชั้นเรียนเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ ผู้สอน
ต้องทาความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
- สิ่งที่เราต้องการจะวัด (พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือ
ผลลัพธ์ที่เราต้องการ)
- การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการประเมินการปฏิบัติ
- รูปแบบหรือวิธีการประเมินการปฏิบัติ
- การสร้างเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ
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- การกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน (Rubrics)
๓) การประเมินโดยการใช้คาถาม (Questioning) คาถามเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้น/
ชี้ แ นะให้ ผู้ เ รี ย นแสดงออกถึ ง พั ฒ นาการการเรี ย นรู้ ข องตนเอง รวมถึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้น เทคนิคการตั้งคาถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่งที่ผู้สอน
ต้องเรียนรู้และนาไปใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งคาถามเพื่อพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นกลวิธีสาคัญที่ผู้สอน
ใช้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งเป็นเครื่องสะท้อนให้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้
๔) การประเมินโดยการการสนทนา (Communication) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
อีกประเภทหนึ่งระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถดาเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่าง
ไม่เป็นทางการ เพื่อติดตามตรวจสอบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลสาหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้
เวลา แต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัย ข้อปัญหา ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ เช่น วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น
๕) การประเมิน การสั งเกตพฤติกรรม (Behavioral Observation) เป็นการเก็บ
ข้อมูลจากการ ดูการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนโดยไม่ขัดจังหวะการทางานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกต
พฤติกรรมเป็นสิ่ง ที่ทาได้ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร
โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผู้เรียน
ตามตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้ง หลายสถานการณ์ และหลายช่วงเวลา เพื่อขจัดความลาเอียง
๖) การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-Asessment) การประเมินตนเอง
นั บ เป็ น ทั้ ง เครื่ อ งมื อ ประเมิ น และเครื่ อ งมื อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ เพราะท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด ใคร่ ค รวญว่ า
ได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และผลงานที่ทานั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
๗) การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบ
หนึ่งที่น่าจะนาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่า
ชิ้นงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขากาลังตรวจสอบอะไรในงานของเพื่อน
ฉะนั้นผู้สอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะลงมือประเมิน การที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียน
เข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ ควรมีการฝึกผู้เรียน
2.3.2 การนาผลการประเมินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ไปใช้
การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ได้ออกแบบโดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะการปฏิ บั ติ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เมื่ อ ครู ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรม
เพิ่มเวลารู้และประเมินผลผู้ เรี ยนแล้ว ผลการประเมินจะสะท้อนตัวชี้วัดเหล่ านั้นได้ นอกจากนี้ ถ้าผลการ
ประเมินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สะท้อนถึงความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนสามารถนาผลการประเมินนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลได้
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3. คุณภำพผู้เรียน

แผนภาพที่ ๖ คุณภาพผู้เรียน
จากโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความสุขในการเรียนอย่างแท้จริง โดยมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้
๓.๑ ผู้เรียนมีความสุข หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีพฤติกรรม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง ร่วมแสดงความคิดเห็น
ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกาหนดทุกครั้ง
3.๒ มีทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3.๓ มี ทั กษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ หมายถึ ง ความสามารถในการอ่ านออก เขี ยนได้
คิดคานวณได้ สามารถใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมในสังคมที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
3.๔ มีทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ความสามารถในการวางแผน การออกแบบ การคิดค้น เช่น
Mind map,Graphic Organizer,Portfolio, ID plan, Info graphic การสร้ า งภาระงาน/ผลงาน/ชิ้ น งาน
นวัตกรรม
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๓.๕ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ หมายถึ ง พฤติ ก รรมตามคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข อง
หลักสูตร เช่น การมาเรียนทันเวลา การเข้าเรียน/เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ปฏิบัติงาน/ส่งงานตามกาหนด
ไม่เอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ใช้ เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกวิธีเพื่อความประหยัดและ
คุ้มค่าการป้องกันและรักษาความสะอาดของชั้นเรียน/โรงเรียน มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน การช่วยเหลือพ่อแม่ในการทางานบ้าน การรักความเป็นไทย
๓.๖ มีทักษะชีวิตและการทางาน หมายถึง ความสามารถในการตั้งเป้าหมาย การควบคุมตนเอง
การปรับตัว การคาดการณ์ การวางแผน การแก้ปัญหา การใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว
และรอบคอบ
๓.๗ มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง การรู้จักเสริมสร้างและป้องกันภาวะสุขภาพ
เช่น รักษาความสะอาดของร่างกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลังกายสม่าเสมอ หลีกเลี่ยงอบายมุขและ
สารเสพติด ร่าเริงแจ่มใส
๓.๘ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น นานาชาติ หมายถึ ง ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะทางวิ ช าการ เช่ น
ความสามารถด้ า นภาษา สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล คิ ด สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรม
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ส่วนที่ 3
แนวทำงกำรประเมินและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ : Active Learning
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
เพื่อให้ ได้โ รงเรี ย นต้น แบบมีแนวทางส าหรับการประเมินผลการดาเนินงาน ประกอบด้ว ย คุณสมบัติข อง
สถานศึกษาแนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือก การดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ หลักเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนต้นแบบ และรางวัลที่ได้รับ มีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของสถำนศึกษำ
สถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้าร่วม
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่จัดโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามแนวการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)
แนวปฏิบัติในกำรประเมินและคัดเลือก
การดาเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
ประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก 2 ระดับได้แก่ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
คณะกรรมการระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะได้แก่
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมินและ
เสนอผลไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
1.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
1.3 ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.4 ผู้แทน ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.5 ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรประเมิน ทาหน้าที่ประเมินสถานศึกษา โดยให้ประธานคณะกรรมการ
อานวยการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวนทีมละ 5 คน ประกอบด้วย
2.1 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ประธาน
2.2 ผู้อานวยการกลุ่มภายในสานักงาน
กรรมการ
2.3 ผู้แทน ก.ต.ป.น. เดียวกับคณะกรรมการอานวยการ
กรรมการ
2.4 ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.5 ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
****คณะกรรมการอานวยการ ลาดับที่ 1.3 – 1.5 และคณะกรรมการประเมิน ลาดับที่ 2.3 – 2.5 จะต้อง
ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

๒๑
กำรดำเนินกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning
1.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบส่งให้คณะกรรมการประเมิน
1.3 คณะกรรมการประเมินพิจารณาคะแนนผลการประเมินตนเองของโรงเรียน โดยตรวจสอบ
ข้อมูลการดาเนินการ จากเอกสารประเมินตนเอง และลงพื้นที่เชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลาดับ
1.4 คณะกรรมการอานวยการ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
1 โรงเรียน เสนอ สพฐ.
2. วิธีการประเมินและคัดเลือก
2.1 ให้โรงเรียนดาเนินการประเมินตนเองตามคู่มือการดาเนินงานโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ทุกขั้นตอน
2.2 คณะกรรมการประเมินตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง และข้อมูลส่วนอื่นให้ถูกต้องครบถ้วน ดาเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อโรงเรียนต้นแบบที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับสูงสุด 3 ลาดับต่อคณะกรรมการอานวยการ
2.3 คณะกรรมการอานวยการ กลั่นกรองผลการประเมินผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 1 โรงเรียนและเสนอผลไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบจาก
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 20 โรงเรียน
หลักเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนต้นแบบ
1. องค์ประกอบในกำรประเมิน วิธีกำรประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
ในการประเมินโรงเรียนต้นแบบตามเกณฑ์ที่กาหนด ในคู่มือฉบับนี้ได้กาหนดให้มีการประเมิน
ในลักษณะมิติคุณภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม และด้านคุณภาพผู้เรียน ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีประเด็นพิจารณาสาหรับใช้ในการ
ประเมิน วิธีการประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่สอดคล้องกันดังตารางที่ 1

๒๒
ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบในการประเมิน วิธีการประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
องค์ประกอบ
ประเด็นพิจำรณำ
ในกำรประเมิน
1. ด้านการบริหาร 1.1 การขับเคลื่อนนโยบาย
จัดการโครงการ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
1.3 ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ภูมิปัญญาต่าง ๆ และความ
ร่วมมือกับชุมชน
1.4 นิเทศ กากับ ติดตามการจัดการกิจกรรม
เพิ่มเวลารู้
1.5 สะท้อนผลการดาเนิน
โครงการ
และนาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
2. ด้านการ
2.1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบการ 2.2 วิเคราะห์หลักสูตร
จัดกิจกรรม
2.3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning (7 หลักการสาคัญ)
2.4 สร้างแรงจูงใจการจัดกิจกรรมเชิง
บูรณาการ
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล ปรับปรุง
และพัฒนา
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ผู้เรียนมีความสุข (เช่น การสังเกต การ
ผู้เรียน
สะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรม)
3.2 มีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
กาหนด
3.3 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.4 มีทักษะการคิดขั้นสูง
3.5 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.6 มีทักษะชีวิตและการทางาน
3.7 มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์
3.8 มีความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ

เครื่องมือที่ใช้
ในกำรประเมิน
1. เอกสารการประเมิน แบบประเมินของ
ตนเอง
สพฐ.
2. เชิงประจักษ์
(สภาพจริง)
วิธีกำรประเมิน

1. เอกสารการประเมิน แบบประเมินของ
ตนเอง
สพฐ.
2. เชิงประจักษ์
(สภาพจริง)

1. เอกสารการประเมิน แบบประเมินของ
ตนเอง
สพฐ.
2. เชิงประจักษ์
(สภาพจริง)

๒๓
2. ระดับคุณภำพ คำอธิบำยระดับคุณภำพ เพื่อใช้ในกำรประเมิน
จากองค์ประกอบ และประเด็นพิจารณาสาหรับใช้ในการประเมิน นามากาหนดคาอธิบาย
ระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้ำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร หมายถึง การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่มีความ
สอดคล้องกับพื้นที่และบริบท ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู มีนวัตกรรมการเรียนรู้ ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้
และมีการนิเทศ ติดตามผล เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
1.1 กำรขับเคลื่อนนโยบำย
การขับเคลื่อนนโยบาย หมายถึง การดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบการ
ทางานอย่างชัดเจน มีการสร้างความเข้าใจในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ มีการวางแผนการดาเนิ นงาน
โครงการมีการติดตาม พร้อมทั้งวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมระหว่างการดาเนินโครงการ จนถึงเสร็จสิ้น
การดาเนินการ ตลอดจนมีสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม

4
ดีเลิศ

3
ดี

2
ปานกลาง

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
สถานศึกษามีการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อน
โครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบการทางานอย่าง
ชัดเจน สร้างความเข้าใจในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ วาง
แผนการดาเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม พร้อมทั้งวัดและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมระหว่างการดาเนินโครงการจนถึงเสร็จ
สิ้นการดาเนินการ รวมทั้งสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการที่
สะท้อนให้เห็นความสาเร็จที่เป็นแบบอย่างได้
สถานศึกษามีการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อน
โครงการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบการทางาน
อย่างชัดเจน สร้างความเข้าใจในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
วางแผน
การดาเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม พร้อมทั้งวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมระหว่างการดาเนินโครงการ จนถึงเสร็จสิ้นการ
ดาเนินการ รวมทั้งสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
สถานศึกษามีการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อน
โครงการ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบการทางานอย่างชัดเจน สร้าง
ความเข้าใจในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ วางแผนการดาเนินงาน
โครงการนิเทศ ติดตาม พร้อมทั้งวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมเมื่อสิ้นการดาเนินการ รวมทั้งสรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ
สถานศึกษามีการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนโครงการ
โดยกาหนดผู้รับผิดชอบการทางานอย่างชัดเจน วางแผนการ

หลักฐำน/ร่องรอย
- แผนการจัดกิจกรรม
Active Learning
- แผนการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
- คาสั่งการปฏิบัติ
หน้าที่
- บันทึกการประชุม
- รายงานสรุปผลการ
ขับเคลื่อนโครงการ
ฯลฯ

๒๔
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ดาเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม พร้อมทั้งวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมเมื่อสิ้นการดาเนินการ รวมทั้งสรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ
1
สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การขั บ เคลื่ อ น
กาลังพัฒนา โครงการ โดยมีการวางแผนการดาเนินงานโครงการ ติดตาม พร้อม
ทั้ ง วั ด และประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมเมื่ อ สิ้ น การด าเนิ น การ
รวมทั้งสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หลักฐำน/ร่องรอย

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ :
Active Learning
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ครูพัฒ นานวัตกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning หมายถึง ครูมีการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ หรือการพัฒนาต่อยอด เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกาหนด มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดขั้นสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต และการทางาน
มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม

4
ดีเลิศ

3
ดี

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ
Active Learning ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือการพัฒนาต่อยอด ที่
ส่งผลและแสดงให้เห็นถึงผู้เรียนมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้
ตามที่หลักสูตรกาหนด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะการคิดขั้นสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต
และการทางาน มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ และมี
ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ อย่างชัดเจนครบทุก
ประเด็น
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ
Active Learning ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือการพัฒนาต่อยอด ที่
ส่งผลและแสดงให้เห็นถึงผู้เรียนมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้
ตามที่หลักสูตรกาหนด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะการคิดขั้นสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต
และการทางาน มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ และมี
ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ อย่างชัดเจนไม่ครบทุก
ประเด็น
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ
Active Learning ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือการพัฒนาต่อยอด ที่
ส่งผลและแสดงให้เห็นถึงผู้เรียนมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้

หลักฐำน/ร่องรอย
- แผนการจัดกิจกรรม
Active Learning
- ชิ้นงานนวัตกรรมครู
- รายงานผลการจัด
กิจกรรม
- รายงานการ
สัมภาษณ์
- รายงานการสังเกต
พฤติกรรม
- รูปภาพ วิดิทัศน์
กิจกรรม
- ผลงานของนักเรียน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
รางวัล/
ประกาศนียบัตร/
วุฒิบัตร
ฯลฯ

๒๕
ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ตามที่หลักสูตรกาหนด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะการคิดขั้นสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต
และการทางาน มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ และมี
ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ แต่รายละเอียดขาดความ
ชัดเจนหลายประเด็น

หลักฐำน/ร่องรอย

2
ปานกลาง

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ
Active Learning ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือการพัฒนาต่อยอด ที่
ส่งผลและแสดงให้เห็นถึงผู้เรียนมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้
ตามที่หลักสูตรกาหนด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะการคิดขั้นสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต
และการทางาน มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ และมี
ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ แต่รายละเอียดขาดความ
ชัดเจนทุกประเด็น
1
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ
กาลังพัฒนา Active Learning ด้ว ยวิธีการใหม่ๆ หรือการพัฒ นาต่ อยอด ที่
ส่ งผลและแสดงให้ เห็ นถึง ผู้ เรียนมี ความสุ ข มีทักษะการเรี ย นรู้
ตามที่หลักสูตรกาหนด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะการคิดขั้นสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต
และการท างาน มี สุ ข นิ สั ย และสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ และมี
ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ ไม่ครบทุกประเด็น
1.3 ประสำนและแสวงหำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ ภูมิปัญญำต่ำงๆ และควำมร่วมมือกับ
ชุมชน
ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาต่างๆ และความร่วมมือกับ
ชุมชน หมายถึง การดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการสารวจ การประสานความร่วมมือเพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ การ
ได้รับการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ใน
ท้องถิ่น รวมทั้งร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการต่อยอดกิจกรรมสู่การประกอบอาชีพ การเข้าร่วม
แข่งขัน ในระดับชาติ นานาชาติ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
หลักฐำน/ร่องรอย
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ประสานความร่วมมือเพื่อใช้แหล่ง
- ทาเนียบ/ทะเบียน
เรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภาครัฐ เอกชน และ รายชื่อ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ในท้องถิ่น รวมทั้ง - แผนยุทธศาสตร์
ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นอย่าง
แผนการดาเนินงาน

๒๖
ระดับ

4
ดีเลิศ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ต่อเนื่อง ตลอดจนมีการต่อยอดกิจกรรมสู่การประกอบอาชีพ การ
เข้าร่วมแข่งขัน ในระดับชาติ นานาชาติ และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน

สถานศึกษามีการดาเนินงาน ประสานความร่วมมือเพื่อใช้แหล่ง
เรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ในท้องถิ่น รวมทั้ง
ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนมีการต่อยอดกิจกรรมสู่การประกอบอาชีพ หรือ
การเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับชาติ นานาชาติ และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน
3
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ประสานความร่วมมือเพื่อใช้แหล่ง
ดี
เรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งร่วมวาง
แผนการจัดกิจกรรม เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการต่อยอดกิจกรรมสู่การประกอบอาชีพ และหรือการ
เข้าร่วมแข่งขัน ในระดับชาติ นานาชาติ แต่ขาดการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน
2
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ประสานความร่วมมือเพื่อใช้แหล่ง
ปานกลาง เรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ในท้องถิ่น และ
หรือร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการต่อยอดกิจกรรมสู่การประกอบอาชีพ
1
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ประสานความร่วมมือเพื่อใช้แหล่ง
กาลังพัฒนา เรี ย นรู้ และหรื อ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ภาครัฐ
เอกชน และชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ใน
ท้องถิ่น และหรือร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้
ในท้ อ งถิ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และหรื อ มี ก ารต่ อ ยอดกิ จ กรรมสู่ ก าร
ประกอบอาชีพ

หลักฐำน/ร่องรอย
- แผนการจัดกิจกรรม
Active Learning
- ผลงานของนักเรียน
- บันทึกผลการ
ประชุม
- รูปภาพ วิดิทัศน์
ฯลฯ

๒๗
1.4 นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรจัดกำรกิจกรรมเพิ่มเวลำรู้ : Active Learning
นิเทศ กากับ ติดตามการจัดการกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : Active Learning หมายถึง การดาเนินงาน
ที่แสดงให้เห็นถึงการมอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการนิเทศอย่างชัดเจน มีแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม
มีการดาเนินการตามแผน มีการทบทวนหลังการปฏิบัติการนิเทศ และมีการนาผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
หลักฐำน/ร่องรอย
สถานศึกษาดาเนินงานนิเทศ กากับ ติดตามการจัดการกิจกรรม
- คาสั่งการปฏิบัติ
แบบ Active Learning ที่แสดงให้เห็นถึงการมอบหมาย แต่งตั้ง
หน้าที่
ผู้รับผิดชอบการนิเทศอย่างชัดเจน มีแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม - แผนการนิเทศ
ดาเนินการตามแผน ทบทวนหลังการปฏิบัติการนิเทศ และนาผล กากับ
การนิเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ติดตาม
- เครื่องมือการ
ประเมินผล
4
สถานศึกษาดาเนินงานนิเทศ กากับ ติดตามการจัดการกิจกรรม
ดีเลิศ
แบบ Active Learning ที่แสดงให้เห็นถึงการมอบหมาย แต่งตั้ง - รายงานผลการนิเทศ
ผู้รับผิดชอบการนิเทศอย่างชัดเจน มีแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม
ดาเนินการตามแผน ทบทวนหลังการปฏิบัติการนิเทศ และนาผล
การนิเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
3
สถานศึกษาดาเนินงานนิเทศ กากับ ติดตามการจัดการกิจกรรม
ดี
แบบ Active Learning ที่แสดงให้เห็นถึงการมอบหมาย แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการนิเทศอย่างชัดเจน มีแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม
ดาเนินการตามแผน ทบทวนหลังการปฏิบัติการนิเทศ และหรือมี
การนาผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
2
สถานศึกษาดาเนินงานนิเทศ กากับ ติดตามการจัดการกิจกรรม
ปานกลาง แบบ Active Learning ที่แสดงให้เห็นถึงการมอบหมาย แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการนิเทศอย่างชัดเจน มีแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม
ดาเนิ น การตามแผน และหรือ ทบทวนหลั งการปฏิบัติการนิเทศ
และหรือมีการนาผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
1
สถานศึกษาดาเนินงานนิเทศ กากับ ติดตามการจัดการกิจกรรม
กาลังพัฒนา แบบ Active Learning ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการนิเทศ กากับ
ติดตาม ดาเนินการตามแผน และหรือทบทวนหลังการปฏิบัติการ
นิเทศ และหรือมีการนาผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
1.5 สะท้อนผลกำรดำเนินโครงกำร และ นำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ
สะท้อนผลการดาเนินโครงการและนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา หมายถึง การดาเนินงานที่
แสดงให้เห็นถึงการกาหนดแผนการทบทวนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการทบทวนการปฏิบัติงาน
และมีการสะท้อนการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม ตลอดจนมีการนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และ
สรุปภาพความสาเร็จของโครงการ

๒๘
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
หลักฐำน/ร่องรอย
สถานศึกษาสะท้อนผลการดาเนินโครงการและนาผลไปใช้ในการ - แผนการทบทวนการ
ปรับปรุงพัฒนา โดยแสดงให้เห็นถึงการกาหนดแผนการทบทวน
ปฏิบัติงานขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการฯ การทบทวนการปฏิบัติงาน
โครงการฯ
การสะท้อนการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม การนาผลไปใช้ใน - รายงานผล
การปรับปรุงพัฒนา และสรุปภาพความสาเร็จของโครงการอย่าง
ความสาเร็จของ
ชัดเจน และเป็นแบบอย่าง สามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างมี
โครงการ
ประสิทธิภาพ
4
สถานศึกษาสะท้อนผลการดาเนินโครงการและนาผลไปใช้ในการ
ดีเลิศ
ปรับปรุงพัฒนา โดยแสดงให้เห็นถึงการกาหนดแผนการทบทวน
การปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการฯ การทบทวนการปฏิบัติงาน
การสะท้อนการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม การนาผลไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนา และสรุปภาพความสาเร็จของโครงการอย่าง
ชัดเจนไม่ครบทุกประเด็น
3
สถานศึกษาสะท้อนผลการดาเนินโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ดี
กาหนดแผนการทบทวนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการฯ การ
ทบทวนการปฏิบั ติง าน การสะท้ อ นการขั บเคลื่ อ นโครงการใน
ภาพรวม การนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และหรือสรุปภาพ
ความสาเร็จของโครงการ
2
สถานศึกษาสะท้อนผลการดาเนินโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงการ
ปานกลาง กาหนดแผนการทบทวนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการฯ การ
ทบทวนการปฏิบัติงาน การสะท้อนการขับเคลื่อนโครงการใน
ภาพรวม และหรือการนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และหรือ
สรุปภาพความสาเร็จของโครงการ
1
สถานศึกษาสะท้อนผลการดาเนินโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงการ
กาลังพัฒนา กาหนดแผนการทบทวนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการฯ การ
ทบทวนการปฏิ บั ติ ง าน และหรื อ การสะท้ อ นการขั บ เคลื่ อ น
โครงการในภาพรวม และหรื อ การน าผลไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
พัฒนา และหรือสรุปภาพความสาเร็จของโครงการ
ด้ำนที่ 2 กำรออกแบบกิจกรรมกำรจัดกิจกรรม
การออกแบบการเรียนการจัดกิจกรรม เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) คิดวิเคราะห์
ทางานเป็นทีม สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการจัด
กิจกรมการเรียนรู้ Active Learning

๒๙
2.1 วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การทดสอบและการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Active Learning ฯลฯ โดยศึกษาและวิเคราะห์
ศักยภาพและความต้องการในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม นาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมาวางแผนการจัด
กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยศึกษา
และวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในการเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรม และนาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมาวางแผนการจัด
กิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
4
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยศึกษา
ดีเลิศ
และวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในการเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรม และนาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมาวางแผนการจัด
กิจกรรม
3
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยศึกษา
ดี
และวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในการเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรม
2
ศึกษาศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่
ปานกลาง เน้นวิธีการศึกษาที่หลากหลาย
1
ไม่มีการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
กาลังพัฒนา เป็นรายบุคคลก่อนการจัดกิจกรรม Active Learning

หลักฐำน/ร่องรอย
- ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน
- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม
Active Learning
ฯลฯ

๓๐
2.2 วิเครำะห์หลักสูตร
มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด ความรู้ /ความคิดรวบยอด (Knowledge) ทักษะ/การปฏิบัติ
(P : Performance) และคุณลั กษณะ (Attribute) สู่ การออกแบบการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ ที่ห ลากหลาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560
โดยนาข้อมูลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
4
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ และ
ดีเลิศ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560
โดยนาข้อมูลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลายหลาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
3
วิ เ คราะห์ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะส าคั ญ และ
ดี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560
โดยนาข้อมูลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ และ
ปานกลาง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560
1
ไม่มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ
กาลังพัฒนา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศั ก ราช
2560

หลักฐำน/ร่องรอย
- ผลการวิเคราะห์
หลักสูตร
- แผนการจัดกิจกรรม
Active Learning
- ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ผลงานของนักเรียน
ฯลฯ

๓๑
2.3 จั ด กิจ กรรมที่มุ่งเน้น ให้ผู้เ รี ยนได้เ รี ยนรู้ ด้ว ยกำรลงมื อ ปฏิบัติจริ ง (Active Learning
7 หลักกำรสำคัญ)
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active learning) โดยมีการเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ผู้เรียนได้
วางแผน และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ทางานอย่างเป็นระบบ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวันของผู้เรียน อาทิ ทักษะการคิดขั้นสูงจาก
การลงมือปฏิบัติ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พร้อ มสู่การเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ ในศตวรรษที่ 21
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม

4
ดีเลิศ

3
ดี

2
ปานกลาง

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active
learning) โดยมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัด จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ผู้เรียนได้วางแผน
และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ทางานอย่างเป็นระบบ ใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active
learning) โดยมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัด จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ผู้เรียนได้วางแผน
และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ทางานอย่างเป็นระบบ ใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ จ ริ ง ( Active
learning) โดยมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัด จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ผู้เรียนได้วางแผน
และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และทางานอย่างเป็นระบบ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active
learning) โดยมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัด จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข ตอบสนองความสนใจและความถนัด
1
ออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้เน้นการปฏิบัติจริง (Active
กาลังพัฒนา learning)

หลักฐำน/ร่องรอย
- แผนการจัดกิจกรรม
Active Learning
- แบบบันทึกผลการ
จัดกิจกรรม
- ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ผลงานของนักเรียน
- รูปภาพ วิดิทัศน์
กิจกรรม
ฯลฯ

๓๒
2.4 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการรู้
แบบบูรณาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน ครูผู้สอนต้องมีกิจกรรมที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู้ สร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ในการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและผู้เรียนสามารถนาวิธีการจาก
กิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นการสร้างแรงจูงใจ
ผู้เรียน มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ จัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและผู้เรียนสามารถนา
วิธีการจากกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
4
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นการสร้างแรงจูงใจ
ดีเลิศ
ผู้เรียน มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ และจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
3
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นการสร้างแรงจูงใจ
ดี
ผู้เรียน มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
2
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning สร้างแรงจูงใจผู้เรียน
ปานกลาง และมีกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้
1
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เป็นไปตามแนวคิด Active Learning
กาลังพัฒนา และนักเรียนเรียนรู้จากการฟังบรรยาย

หลักฐำน/ร่องรอย
- แผนการจัดกิจกรรม
Active Learning
- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม
- ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ผลงานของนักเรียน
- รูปภาพ วีดิทัศน์
กิจกรรม
ฯลฯ

2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล ปรับปรุงและพัฒนำ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active
learning) เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้กระบวนการ PLC ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นาผลมาปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้กระบวนการ PLCร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลักฐำน/ร่องรอย
- ปฏิทินการ
ดาเนินงาน PLC
- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม PLC
- รูปภาพ วิดีทัศน์
กิจกรรม PLC
ฯลฯ

๓๓
ระดับ
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ครู ไ ม่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสะท้ อ นผลการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้

หลักฐำน/ร่องรอย

ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
๓.๑ ผู้เรียนมีความสุข
ผู้ เรี ย นมีความสุ ข หมายถึง พฤติกรรมของผู้ เรีย นที่แ สดงออกถึ งความพึ ง พอใจในการ
เข้าร่วมทากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้แก่ ความสนใจ ความร่าเริงเบิกบาน การเข้าร่วมกิจกรรมอย่ าง
สม่าเสมอ เป็นต้น
ร้อยละของผู้เรียนมีความสุข หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
ผู้เรียนมีความสุข
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความสุข
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของผู้เรียนมีความสุข
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของผู้เรียนมีความสุข
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ของผู้เรียนมีความสุข
ร้อยละ ๐ – ๔๙ ของผู้เรียนมีความสุข

หลักฐำน/ร่องรอย
- แผนการจัดกิจกรรม
- รายงานความพึง
พอใจ
- รายงานการ
สัมภาษณ์
- ภาพกิจกรรม
- รายงานโครงการจัด
กิจกรรม
- การสังเกต
พฤติกรรม

๓๔
๓.๒ มีทักษะกำรเรียนรู้ตำมที่หลักสูตรกำหนด
ทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกาหนด หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
กาหนดจากผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้

หลักฐำน/ร่องรอย
- ปพ.5
- รายงานโครงการ/
กิจกรรม สัมภาษณ์
สังเกต แผนการ
จัดการเรียนรู้ หรือ
อื่น ๆ

ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้
ร้อยละ ๐ – ๔๙ ของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้

๓.๓ มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หมายถึง ทักษะ ๓ Rs ประกอบด้วย ๑) การอ่านออก
(Reading) ๒) การเขียนได้ (Writing) และ๓) การคิดเลขเป็น (Arithmetic) และทักษะ ๘ Cs ประกอบด้ว ย
๑) ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา (Critical Thinking and Problem
Solving Skill) ๒) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation Skill) ๓) ทักษะด้าน
การเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์ (Cross-cultural Understanding Skill) ๔) ทั ก ษะด้ า นความ
ร่ ว มมือ การทางานเป็ น ทีมและภาวะผู้ นา (Collaboration Teamwork and Leadership Skill) ๕) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication, Information and Media Literacy Skill)
๖) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy Skill)
๗) ทักษะอาชี พ และทักษะการเรี ย นรู้ (Career and Learning Skill) และ ๘) ความมีเมตตา กรุณา วินัย
คุณธรรม จริยธรรม (Compression)
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ หมายถึง ร้อยละ
ของนักเรียนในสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑

๓๕
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

1
ร้อยละ ๐ – ๔๙ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการเรียนรู้
กาลังพัฒนา ในศตวรรษที่ 21

หลักฐำน/ร่องรอย
- รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- รายงานสรุปผลการ
ประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และ
เขียน
- รายงานสรุปผลการ
ประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- การสัมภาษณ์
- การสังเกต
พฤติกรรม
- ภาพกิจกรรม

๓.๔ มีทักษะกำรคิดขั้นสูง
ทักษะการคิดขั้ นสูง หมายถึง ความสามารถและความชานาญในการวางแผนการทางาน
การแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงโดยภาพรวมของสถานศึกษา เป็นผลการประเมิน ที่
ทุกสถานศึกษาดาเนินการประเมินสรุปทุกโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ นาเสนอโดยภาพรวมและภาพย่อย
ในทักษะการคิดชั้นสูงที่ได้จากการประเมิน นาเสนอเป็นร้อยละ
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ของผลการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงโดย
ภาพรวมของสถานศึกษา
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของผลการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงโดย
ภาพรวมของสถานศึกษา
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของผลการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงโดย
ภาพรวมของสถานศึกษา
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ของผลการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงโดย
ภาพรวมของสถานศึกษา
ร้อยละ ๐ – ๔๙ ของผลการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงโดย
ภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐำน/ร่องรอย
- แผนการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม/
แผนการจัดการ
เรียนรู้
- บันทึกการประชุม
- เครื่องมือการ
ประเมินผล
- คาสั่งการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมิน
ทักษะชั้นสูง
- ภาพถ่าย/รูปภาพ
ฯลฯ

๓๖
๓.๕ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๘ ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใผ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่ผู้เรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นร้อยละของนักเรียนใน
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ร้อยละ ๐ – ๔๙ ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

หลักฐำน/ร่องรอย
- รายงานการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
- ภาพกิจกรรม

๓.๖ ทักษะชีวิตและกำรทำงำน
ทักษะชีวิตและการทางาน หมายถึง ความสามารถในการตั้งเป้าหมาย ควบคุมตนเอง
ปรับตัวคาดการณ์ วางแผน ความคิดริเริ่ม และการแก้ปัญหาได้อย่างคล่องแคล่ว
ร้อยละของการมีทักษะชีวิตและการทางาน หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่
ผ่านการประเมินการมีทักษะชีวิตและการทางาน
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตและการทางาน
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตและการทางาน
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตและการทางาน
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตและการทางาน
ร้อยละ ๐ – ๔๙ ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตและการทางาน

หลักฐำน/ร่องรอย
- แผนการจัดกิจกรรม
- รายงานการ
สัมภาษณ์
- รายงานการสังเกต
พฤติกรรม
- รายงานโครงการจัด
กิจกรรม
- ภาพกิจกรรม

๓๗
๓.๗ มีสุขนิสัยและสุขภำพที่พึงประสงค์
สุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง การรู้จักเสริมสร้างและป้องกันภาวะสุขภาพ
เช่น รักษาความสะอาดของร่างกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลั งกายสม่าเสมอ หลีกเลี่ยงอบายมุ ข
และสารเสพติด ร่าเริงแจ่มใส เป็นต้น
การผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง การผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้เรียนผ่านการวัดผลการ
จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษากาหนดไว้
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

หลักฐำน/ร่องรอย
- แผนการจัดกิจกรรม
- รายงานการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
- ภาพกิจกรรม
ฯลฯ

ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๐ – ๔๙ ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๓.๘ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันนำนำชำติ
ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ หมายถึง ผลลัพธ์ของกระบวนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาที่แสดงถึงความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนานาชาติด้านการบริหารสถานศึกษาและ
พัฒนาครูด้วยการมีส่วนร่วม การพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง จิตใจ ทักษะปฏิบัติและสุขภาพครอบคลุมตามบริบท
ท้องถิ่นภูมิปัญญา บูรณาการเทคโนโลยีต่อยอดสู่นวัตกรรมที่ยอมรับนานาชาติ
ผลลัพธ์ ประกอบด้วย รายงานผลความสาเร็จของการดาเนินการ ผลการดาเนินงานการ
แข่งขันนานาชาติร้อยละของเป้าหมายรายปี ตามแผนยุทธศาสตร์ และผลงานเป็นที่ยอมรับในเวทีการแข่งขัน
นานาชาติ
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
หลักฐำน/ร่องรอย
5
มี 4 ผลงาน/ผลลัพธ์ หรือมากกว่า
- แผนการจัดกิจกรรม
ยอดเยี่ยม
- รายงานการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
4
มี 3 ผลงาน/ผลลัพธ์
- ชิ้นงานนวัตกรรม
ดีเลิศ
- ผลงาน/รางวัล/
3
มี 2 ผลงาน/ผลลัพธ์
ประกาศนียบัตร/
ดี
วุฒิบัตร
2
มี 1 ผลงาน/ผลลัพธ์
- ภาพกิจกรรม
ปานกลาง
1
ไม่มีผลงานเข้าร่วม
ฯลฯ
กาลังพัฒนา

๓๘
แบบบันทึกกำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
ด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม และด้ำนคุณภำพผู้เรียน
องค์ประกอบในกำรประเมิน
และประเด็นพิจำรณำ
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
1.1 การขับเคลื่อนนโยบาย
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active
Learning
1.3 ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ภูมิปัญญาต่าง ๆ และความร่วมมือ
กับชุมชน
1.4 นิเทศ กากับ ติดตามการจัดการกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1.5 สะท้อนผลการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนา
คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
2. ด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม
2.1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.2 วิเคราะห์หลักสูตร
2.3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active
Learning (7 หลักการสาคัญ)
2.4 สร้างแรงจูงใจการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล ปรับปรุงและ
พัฒนา
คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม
3. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
3.1 ผู้เรียนมีความสุข (เช่น การสังเกต การสะท้อนผล
หลังการจัดกิจกรรม)
3.2 มีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกาหนด
3.3 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.4 มีทักษะการคิดขั้นสูง
3.5 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.6 มีทักษะชีวิตและการทางาน

ระดับคุณภำพ
น้ำหนัก
5
4
3
2
1
ยอด ดีเลิศ ดี ปำน กำลัง คะแนน
เยี่ยม
กลำง พัฒนำ
30
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
40
5
5
5
5
5
5

๓๙

องค์ประกอบในกำรประเมิน
และประเด็นพิจำรณำ
3.7 มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์
3.8 มีความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ
คะแนนเฉลี่ยด้ำนคุณภำพผู้เรียน
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๓ ด้ำน

ระดับคุณภำพ
น้ำหนัก
5
4
3
2
1
ยอด ดีเลิศ ดี ปำน กำลัง คะแนน
เยี่ยม
กลำง พัฒนำ
5
5

3. กำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.1 คณะกรรมการประเมินนาผลการให้คะแนนมาพิจารณา และจัดลาดับคะแนนรวมตาม
องค์ประกอบ 3 ด้าน จากคะแนนมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด และคัดเลือกโรงเรียน ใน 3 ลาดับแรกเป็นโรงเรียน
ต้น แบบ ลดเวลาเรี ย น เพิ่มเวลารู้ : Active Learning เสนอชื่อโรงเรียนต่อคณะกรรมการอานวยการเพื่อ
พิจารณาในขั้นตอนต่อไป โดยมีระดับคะแนนดังนี้
1) คะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน ไม่ต่ำกว่ำ 3.50
2) คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้ำน ไม่ต่ำกว่ำ 4.00
3.2 คณะกรรมการอานวยการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้: Active Learning ถือเป็นที่สิ้นสุด และประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 1 โรงเรียนเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในลาดับต่อไป

๔๐
 คณะกรรมกำรระดั บ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ 1 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการกลั่นกรองและตัดสินผลการคัดเลือก ทาหน้าทีกลั่นกรองผลการประเมินและ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Leaning
๑. พิจำรณำกลั่นกรองโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เขตละ 1 โรงเรียน ให้เหลือ 30 โรงเรียน ครอบคลุมทุก
ภูมิภำค

2. ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก

3. ตัดสินผลกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
ไม่น้อยกว่ำ 20 โรงเรียน

4. เสนอผลกำรคัดเลือก และประกำศ

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รำงวัลที่ได้รับ
1. เกียรติบัตร สพฐ. โรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 โรงเรียน
2. โล่รางวัล สพฐ. โรงเรียนต้นแบบระดับ สพฐ. จานวน 20 โรงเรียน
๓. โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning นาเสนอผลงานที่เป็นเลิศ พร้อมกับถอดประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็จ

๔๑
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๔๒

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นางสุกัญญา งามบรรจง
2. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์

เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาหนังสือและสื่ออื่น ๆ
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
1. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
2. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ

รองผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สวก.

คณะทำงำนจัดทำแนวทำงกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ : Active Learning
ระหว่ำงวันที่ 31 มีนำคม – 2 เมษำยน 2562 ณ โรงแรมกำนต์มณี พำเลซ กรุงเทพมหำนคร
1. รองศาสตราจารย์พรชัย หนูแก้ว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กรัณยุพล วิวรรธมงคล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แสงเดือน เจริญฉิม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุจิราพร รามศิริ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
6. นางสาวพนิดา จารย์อุปการะ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7. นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
ครู โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. 29
8. นายนรา ตรีธัญญา
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. 30
9. นางสาวพิชญ์ญาณ์ พานะกิจ
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรสาคร
10. นางเพชรี ชัยมูล
ศึกษานิเทศก์ สพป. เลย เขต 3
11. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 30
12. นางตติญา กาญจะนะกันโห
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23
13. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ครู โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
สพม. เขต 23
14. นางสาวิตรี ทัดพินิจ
ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25
15. นางสาวสมพร สามทองกล่า
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัด
การเรียนการสอน สนก.
16. นางสดใส นิยมจันทร์
ผู้อานวยการกลุ่มติดตามฯ ภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร สตผ.
17 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สตผ.
18 นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สตผ.
19 นางปณิชา นัยเพียร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สตผ.
20 นางบัวบาง บุญอยู่
ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบัติราชการ
หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

๔๓
21 นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
22 นางณฐมน คุนิรัตน์
23 นางหัทยา เข็มเพ็ชร
24 นางสาวธัญรดี พากเพียร
25 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
26 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
27 นายภูริวัจน์ วงค์เลย
28 นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
29 นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
29 นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
30 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์
31 นายประชา อ่อนรักษา
32 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ
33 นางสาวอัญชลี มิ่งแก้ว
34 นางสาวมนัสนันท์ นันทิพัฒนสกุล
35 นางศรินทร ตั้งหลักชัย
36 นายอภิชัย หาญกล้า

ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบัติราชการ
หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบัติราชการ
หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 5
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 41
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สตผ.
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สนก.
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนก.
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สตผ.
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สตผ.
รองผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพิเศษการกีฬา สวก.
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สวก.
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สวก.
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

คณะทำงำนบรรณำธิกำรกิจเอกสำรแนวทำงกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ : Active
Learning ระหว่ำงวันที่ 4 – 7 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมเบลลำ บี อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี
1 รองศาสตราจารย์พรชัย หนูแก้ว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณยุพล วิวรรธมงคล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. นายวิฑูรย์ ชั่งโต
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 2
5. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 30
6. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
รองผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
7. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มพิเศษการกีฬา สวก.
8. นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สตผ.
9. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สวก.

