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การดําเนินการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูสูโรงเรียนตนแบบ

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”

“ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู  ” เป น นโยบายหนึ่ ง ของรั ฐ บาลที่ ใช เ ป น แนวทางในการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
อยางเปนรูปธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนสูการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งครูตองออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหา รูจักการทํางานเปนทีม การปรับตัว
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีความรูความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และที่สําคัญตองพัฒนาผูเรียนใหคนพบศักยภาพ ความชอบและความถนัดของตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ซึ่งในระยะแรก
เนนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู ๔ หมวด คือ หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)
หมวดที่ ๒ สรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู หมวดที่ ๓ สรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม และหมวดที่ ๔ สรางเสริม
ทักษะการทํางาน การดํารงชีพและทักษะชีวิต ใชรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ตอมาไดมีการปรับ
เปาหมายของกิจกรรมจาก ๔ หมวด เปนการพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรม
พัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูมุงเนนใหเด็ก ผูปกครองและครูมีความสุข ลดการบรรยายของครู
เพิม่ เวลาและโอกาสใหผเู รียนไดสรางความรูด ว ยตนเองผานการลงมือปฏิบตั จิ ริงมากขึน้ ปรับบทบาทของครูจากผูส อน
มาเปนผูใหคําปรึกษาชี้แนะ (Coach) กิจกรรมการเรียนรูตองมีความสรางสรรคและหลากหลาย ใชกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ บบ Active Learning โดยเชือ่ มโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงเสริมโรงเรียนที่มีการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ที่มีการจัดกิจกรรมลักษณะ Active Learning เพื่อเปนแนวทาง ในการพัฒนาและเปน
แบบอยางใหแกโรงเรียนทัว่ ไปโดยมีแนวทางการคัดเลือก ๓ ดาน คือ ดานการบริหารจัดการโครงการ ดานการออกแบบ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู และดานคุณภาพผูเ รียน รายละเอียดดังแผนภาพแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
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- ขับเคลื่อนนโยบาย
- สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
- ประสานและแสวงหาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา
- นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการกิจกรรมเพิ่มเวลารู
- สะทอนผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- นําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา

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

ดานการบริหารจัดการโครงการ

ดานการออกแบบกิจกรรม

แนวทางการคัดเลือก
โรงเรียนตนแบบ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู :
Active Learning

ดานคุณภาพผูเรียน
- มีความสุข
- มีทักษะการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะการคิดขั้นสูง
- มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
- มีทักษะชีวิตและการทํางาน
- มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค
- มีความสามารถในการแขงขันนานาชาติ
แผนภาพ แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
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๑. การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบาย
การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ไปสูการปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม
โดยสถานศึกษาตองศึกษา วิเคราะห นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สรางความเขาใจในการดําเนินงานใหกับ
ผูเ กีย่ วของทุกฝาย ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ เนนการมีสว นรวมของทุกฝาย กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ลงในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและภาพความสําเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
โดยมีการนิเทศกํากับติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
นําผลไปใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมใหเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น และเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
๑.๒ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค รู พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู  ใ นกิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู
โดยสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณ สงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของไดรับความรูเพื่อพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมที่หลากหลายไปใชในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สงเสริมใหครู
สงนวัตกรรมเขาประกวดแขงขันในเวทีตางๆ เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
๑.๓ การประสานและแสวงหาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาตาง ๆ และความรวมมือกับชุมชน
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การประสานและแสวงหาแหล ง เรี ย นรู  น อกสถานศึ ก ษา ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น
ปราชญชาวบาน และรวมมือกับชุมชน โดยมีผบู ริหารเปนผูน าํ ในการขับเคลือ่ น อํานวยความสะดวก สนับสนุนปจจัยตาง ๆ
สําหรับผูสอนใหมีความพรอมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู อยางมีประสิทธิภาพ เชน จัดทําทะเบียน
แหลงเรียนรู ขอความรวมมือจากภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน
๑.๔ การนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
สถานศึกษาดําเนินการเพื่อรองรับการนิเทศทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีการเตรียมความพรอม
ขอมูลผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู มีการมอบหมาย แตงตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศ
อยางชัดเจน มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ทบทวนหลังการปฏิบัติการนิเทศ ประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู และนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
๑.๕ การสะทอนผลการดําเนินโครงการ
การสะทอนผลการดําเนินโครงการโดยใชรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ซึ่งควรมาจากการสะทอนผลของผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ ทุกกลุมเปาหมาย
อยางเปนระบบและดําเนินการเปนระยะ ๆ เพื่อใหไดผลครอบคลุมทุกมิติ
๑.๖ การนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
การนําผลการดําเนินงานผานรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) ไปใชในการปรับปรุงพัฒนาระหวางการดําเนินโครงการ หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ
และนําไปตอยอดหรือเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการในครั้งตอไป ทั้งนี้ ผลของการปรับปรุงพัฒนาควรนําเสนอ
ในหลากหลายมิติ เชน ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน
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๒. การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลศึกษาและวิเคราะห
ศักยภาพและความตองการในการเรียนรูแ ละปฏิบตั กิ จิ กรรม นําขอมูลสารสนเทศของผูเ รียนมา วางแผนการจัดกิจกรรม
ที่เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายดวยวิธีการที่หลากหลายวิเคราะหหลักสูตร โดยวิเคราะหมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ สูการออกแบบการ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง
(Active Learning) การจัดกิจกรรมการรูแบบบูรณาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
ให ผู  เรี ย นมี ค วามสุ ข ตอบสนองความสนใจ ความถนั ด ตามความแตกต า งระหว า งบุ ค คลของผู  เรี ย นโดยมี ก าร
วางแผน เรียนรูรวมกันเปนทีม ทํางานอยางเปนระบบ ใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทีส่ อดคลองกับชีวติ ประจําวันของผูเ รียนเกิดทักษะการคิดขัน้ สูงทักษะอาชีพ ทักษะชีวติ
และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคพรอมสูก ารเปนพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู และนําผลมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู

๓. ภาพความสําเร็จ
จากโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง และมีความสุขในการเรียนรูอยางแทจริง โดยมีผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนดังนี้ ผูเรียนมีความสุข
มีทกั ษะการเรียนรูต ามหลักสูตร มีทกั ษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑ มีทกั ษะการคิดขัน้ สูง มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค
มีทักษะชีวิตและการทํางาน มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค และมีความสามารถในการแขงขันนานาชาติ
จากการที่ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ยกยองเชิดชูผลงานของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
ใหเปนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยในป ๒๕๖๒ ไดจัดทําแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning แบงเปน ๒ ระดับ คือ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยใหสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนทีม่ ผี ลงาน
และผานเกณฑการประเมินโรงเรียนตนแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา สงเขารับการประเมินในระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกเขต ไดดําเนินการคัดเลือกตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ครอบคลุม
ทุกภูมิภาค โดยมีโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑๕๗ โรงเรียน
และระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๓๑ โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนตนแบบทีไ่ ดรบั รางวัลเกียรติบตั ร
จํานวน ๑๑ โรงเรียน โรงเรียนตนแบบทีไ่ ดรบั โลรางวัลระดับยอดเยีย่ ม จํานวน ๒๐ โรงเรียน ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการถอดบทเรียนการดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบที่ไดรับโลรางวัลประเภทยอดเยี่ยม
จํานวน ๒๐ โรงเรียน เพื่อจัดทําเปนเอกสาร “๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning”
และใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ใหกับโรงเรียนอื่น ๆ
4

๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning

ตอนที่ ๒

๒๐ บทเรียน ตนแบบ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการถอดบทเรียนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู : Active Learning ที่ไดรับรางวัลระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทยอดเยี่ยม
จํานวน ๒๐ โรงเรียน แยกเปนภูมิภาค ดังนี้
ภาคกลาง/ภาคตะวันออก จํานวน ๕ โรงเรียน
๑. โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๒. โรงเรียนวัดลาดสนุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๓. โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
๔. โรงเรียนหวยกรดวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๕. โรงเรียนเบญจมานุสรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ภาคใต จํานวน ๓ โรงเรียน
๖. โรงเรียนกลูบี
๗. โรงเรียนบานมวงเตี้ย
๘. โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๗ โรงเรียน
๙. โรงเรียนวัดทุงสวาง
๑๐. โรงเรียนบานโคกนาโก
๑๑. โรงเรียนบานโนนเมือง
๑๒. โรงเรียนบานเพียแกว
๑๓. โรงเรียนบานละลม
๑๔. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ
๑๕. โรงเรียนรัตนบุรี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ภาคเหนือ จํานวน ๕ โรงเรียน
๑๖. โรงเรียนบานแมสวรรคนอย
๑๗. โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
๑๘. โรงเรียนบานนาพง
๑๙. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
๒๐. โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

โดยมีรายละเอียดของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ดังตอไปนี้
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ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

๑

โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งอยูเลขที่ ๒๕๐
หมูท ี่ ๑ ตําบลดอนโพธิท์ อง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการเรียนการสอน
ตั้ ง แต ชั้ น อนุ บ าล ๒ ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ มี จํ า นวนครู ๑๒ คน จํ า นวนบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ๕ คน นักเรียนชาย ๖๖ คน นักเรียนหญิง ๕๕ คน การดําเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ของโรงเรียนผสมผสานอยางลงตัวระหวางความรูในวิชาหลัก ที่เปนพื้นฐานจําเปนเพื่อใหนักเรียนใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู และวิชา/กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ เสริมสรางศักยภาพ ในอันที่จะนําไปสูทักษะเชิงมนุษย
เพื่อการอยูรวมกัน พึ่งพาเกื้อกูลกันไดอยางดียิ่งในสังคมทุกระดับ
การดําเนินการขับเคลือ่ นโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของโรงเรียนวัดดอนโพธิท์ อง มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู อยางเปนระบบ ภายใตวิถีโรงเรียน
วัดดอนโพธิ์ทอง ดังนี้
๑. บริหารจัดการดานเวลาเรียนอยางเหมาะสม
๒. กําหนดโครงการและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู อยางตอเนื่องและเปนวิถีโรงเรียน
๓. กําหนดนโยบายการจัดการเรียนรูใชหลักสําคัญ ๒ ประการคือ ๑) จิตศึกษา และ ๒) การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning : PBL) จัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
Freedom Activities
๔. กําหนดใหครูจัดกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
๕. สงเสริมบุคลากรดวยการเสริมแรงเชิงบวก
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๑) ผอ. ครูและนักเรียนมาโรงเรียนแตเชา §
§
๒) ผอ. ครูและนักเรียนรวมกิจกรรม
§
รักษสิ่งแวดลอม
๓) ผอ. ครูและนักเรียนรวมกิจกรรม
§
หนาเสาธงและลานธรรม
๔) จัดกิจกรรมจิตศึกษา
§
๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู
(วิชาหลัก)
๖) รับประทานอาหารกลางวันอยางมีสติ

๗.๐๐ น. ครูเวรมาปฏิบัติหนาที่รอรับนักเรียนที่หนาโรงเรียน
๗.๑๕ น. ผอ.และครูทุกคนพรอมปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียน
๗.๓๐ น. ผอ. ครูและนักเรียนทุกคนรวมกันทําความสะอาดเขตพื้นที่
เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณรอบโรงเรียน
๘.๐๐ น. ผอ. ครูและนักเรียนทํากิจกรรมหนาเสาธง สวดมนต วางทุกงาน
อานทุกคน โดยงดกิจกรรมบน ดานักเรียน
๘.๓๐ น. จัดกิจกรรมจิตศึกษา พรอมกันทุกชั้นเรียน โดยจัดบรรยากาศ
ห อ งเรี ย นเป น สนามพลั ง บวก ครู พู ด เสริ ม แรงเชิ ง บวกในทุ ก ขั้ น ตอน
ของกิจกรรมจิตศึกษา (๓ ขั้นตอน)
§ ๘.๕๐ น. จัดกิจกรรมการเรียนรู ๓ วิชาหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ)
§ ๑๒.๐๐ น. ผอ. ครู แ ละนั ก เรี ย นรั บ ประทานอาหารกลางวั น ร ว มกั น
ที่โรงอาหารอยางมีสติ
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๗) Body Scan
๘) จัดกิจกรรมการเรียนรู (PBL)

๙) Freedom Activities
(วันศุกร)
๑๐) กิจกรรมสรางเสริมลักษณะนิสัย
และสงเสริมประสบการณชีวิต
๑๑) ปฏิสัมพันธกับผูปกครอง
และชุมชนดวยรอยยิ้ม
๑๒) เสริมแรงเชิงบวก
๑๓) สภามาแชร (PLC)

8

§ ๑๒.๔๕ น. จัดกิจกรรม Body Scan (การนอนพักผอนเพื่อผอนคลาย
เปนเวลา ๑๕ นาที กอนการเรียนภาคบาย)
§ ๑๓.๐๐ น. วันจันทรถึงวันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการ
๕ กลุมสาระ (วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาการงานอาชีพ)
โดยใช ก ระบวนการเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน (Problem-based
Learning : PBL) ครูทุกคนจะเปนผูอํานวยการเรียนรู ใชคําถามและ
เครือ่ งมือคิดกระตุน นักเรียนตอบคําถามและนักเรียน ไดลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรม
คนควาหาคําตอบดวยตนเอง รวมทั้งการเสริมแรงเชิงบวกใหกับนักเรียน
ตลอดเวลา
§ ๑๓.๐๐ น. วันศุกร จัดกิจกรรม Freedom Activities : ชุมนุม ตามความสนใจ
ของนักเรียนและความถนัดของครู (๙ ชุมนุม)
§ ๑๕.๐๐ น. จัดกิจกรรมสรางเสริมลักษณะนิสยั และสงเสริมประสบการณชวี ติ
โดยใหนักเรียนดื่มนมพรอมกัน จากนั้นครูประจําชั้น จัดกิจกรรมสอน
ซอมเสริมนักเรียน เชน การอาน การเขียน การคัดลายมือ การทบทวนปฏิบตั งิ าน
ของนักเรียน (AAR) และทําความสะอาดหองเรียนกอนกลับบาน เปนตน
§ ๑๖.๐๐ น. นักเรียนทุกคนเดินทางกลับบาน และเมื่อพบผูปกครอง
นักเรียนจะไหวอยางนอบนอม คุณครูทักทายและพูดคุยกับผูปกครอง
อยางเปนกัลยาณมิตร
§ ตลอดทั้งวันครูทุกคนจะเปนผูอํานวยการเรียนรู กระตุนนักเรียน
โดยการใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและเสริมแรงเชิงบวก
§ ๑๖.๐๐ น. ผอ.และครูจัดกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในวันอังคาร และวันศุกร
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การบริหารจัดการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง

Input
- วิสัยทัศน
- โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู

Process
- จิตศึกษา
- PBL
- PLC
- เสริมแรงเชิงบวก

Output
ภาพความสําเร็จ
1) ดานนักเรียน
2) ดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3) ดานโรงเรียน
4) ดานภาคีเครือขาย

Feedback

๒. การออกแบบกิจกรรม
การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู : Active Learning ใชหลักสําคัญ ๒ ประการ คือ ๑) จิตศึกษา
และ ๒) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) โดยทั้งสองประการนี้จะชวยเสริม
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของนักเรียน ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ในลักษณะ ดังนี้
๑. จิตศึกษา เปนการพัฒนานักเรียนดานสังคมและอารมณ (Social and Emotional Learning)
ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) จากการวิจัยพบวา มีผลตอความสามารถที่จะ
เรียนรูในดานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ความคงทนในการเรียนรู ปญหาดานพฤติกรรม เชน การติดยาเสพติด
หรือการกออาชญากรรม และกระทั่งการประสบความสําเร็จในชีวิต
๒. Problem-based Learning : PBL เปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการแกปญหา
ที่จําเปนอยางยิ่งที่ตองใชความสามารถดานสติปญญาไดอยางครบถวน ตั้งแตการจําไดกระทั่งสูการประเมิน วินิจฉัย
สรางทางเลือก และตัดสินแกปญหาไดอยางสรางสรรค เปนประโยชนทั้งแกตนเองและผูอื่น หรือกอใหเกิดความ
เสียหายนอยที่สุด ซึ่งเชื่อมโยงกับคุณภาพของการบริหารจัดการทางสมอง (Executive Function) ของนักเรียนเอง
รายละเอียดมีดังนี้
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จิตศึกษา

PBL

Problem-based
Learning
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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 (ในชั้นอนุบาล)

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
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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

ชุมนุม

Freedom
Activities

ปจจัยสูความสําเร็จ
- ศึกษาดูงาน สรางทีมนํา
- ศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล
- สาธิตฝกทดลองปฏิบัติ
- จัดกิจกรรม PLC
- จัดทําปฏิทินการนิเทศ และนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง
- ใชจิตวิทยาเชิงบวกสรางบรรยากาศหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
- ฝกฝนทุกวันจนเปนวิถี
- เปดเพลงที่กระตุนคลื่นสมองในระดับตํ่า เพื่อสรางความผอนคลายของสมอง
- จัดระบบ Internet เขาสูทุกหองเรียน
- ครูจัดทําไดอารี่ (บันทึกหลังสอน)
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๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก กลาตอบคําถามและสามารถสื่อสารไดอยางเขาใจและชัดเจน มีทักษะ
การคนควาและใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและเหมาะสม มีความรูคงทนและยั่งยืน มีจิตใหญ รักไดอยางมหาศาล
มีความนอบนอม เมตตากรุณา และเอือ้ เฟอ เผือ่ แผตอ สรรพสิง่ มีสติชาํ นาญรูเ ทาทันอารมณของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ตอตัวเองและผูอ นื่ มีความอดทน รูจ กั การรอคอยผูอ นื่ มีการทํางานเปนทีม มีความคิดสรางสรรค และคนพบความถนัด
ของตนเอง สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน เรียนรูอยางมีความสุข
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครัง้ ที่ ๖๗
ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา
๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนโดยเปนผูอ าํ นวยการ
เรียนรู กระตุนผูเรียนใหลงมือปฏิบัติและแกไขปญหาดวยตนเอง
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
- รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
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ดานโรงเรียน
เปนโรงเรียนตนแบบในการศึกษาดูงาน เชน นวัตกรรมจิตศึกษา และ Problem-based Learning : PBL
และจัดอบรมหลักสูตร Open Eyes หลักสูตร Main Course ใหกับโรงเรียนที่สนใจ
- รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทองแดง การประกวดสวดมนต ห มู  ส รรเสริ ญ พระรั ต นตรั ย ทํ า นองสรภั ญ ญะ
ระดับประถมศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ (สํานักวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี)
- โรงเรียนตนแบบเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง)
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- สถานศึกษาดีเดนในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยเรียน โครงการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี/กิจกรรมสรางแกนนําเพื่อนใจวัยทีนจังหวัดสุพรรณบุรี
- รางวัลบานนักวิทยาศาสตรนอย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒
- เกียรติบัตรการประเมินผลงานจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เพื่อเรียนรูรากเหงาของชุมชน
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับดีเดน
- เกียรติบัตรการรณรงคการจัดการขยะในหนวยงานดานการสรางจิตสํานึกความรูในการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- เกียรติบัตรการเขารวมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา”
(สํานักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี)
- โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรองระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทองไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
- กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) และมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
- โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School : HLS) ศูนยอนามัยที่ ๕ ราชบุรี
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๒

โรงเรียนวัดลาดสนุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

โรงเรียนวัดลาดสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ตั้งอยูที่ ซอย กม. ๒๗
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการเรียนการสอนตั้งแตช้ันอนุบาล ๒
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๖๖ คน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๖ คน นักเรียนชาย
๗๘๗ คน นักเรียนหญิง ๖๗๘ คน จากนโยบายปฏิรปู การศึกษาใหผเู รียนมีทกั ษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูโลกแหงศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนวัดลาดสนุน เปนโรงเรียนขยายโอกาส จึงไดเห็น
ความสําคัญของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ที่ชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอน
เปนไปในทิศทางการเรียนรูเชิงรุก ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ สรางองคความรูดวยตนเอง เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง และ
ไดแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่
การดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นโครงการลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู  ของโรงเรี ย นวั ด ลาดสนุ  น มี แ นวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
จากนโยบายปฏิรปู การศึกษาใหผเู รียนมีทกั ษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เพือ่ เตรียมความพรอม
เขาสูโลกแหงศตวรรษที่ ๒๑ จึงไดเห็นความสําคัญของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ที่ชวย
สงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางการเรียนรูเ ชิงรุก ผูเ รียนไดลงมือปฏิบตั ิ สรางองคความรูด ว ยตนเอง
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง และไดแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ โดยใชรูปแบบการบริหารโครงการแบบ
SECOND MODEL ที่สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จที่เปนแบบอยางไดดังนี้
S : Systematic Project Management การวางระบบ
การบริหารโครงการ โดยวิเคราะหนโยบาย แตงตั้งผูรับผิดชอบ
กําหนดแผน/โครงการ/กิจกรรม สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของ
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
การออกแบบกิจกรรมถือเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ประสบผลสําเร็จ
โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
๑. สรางความรูความเขาใจใหครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อนําไปบูรณาการความรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู
๒. วิเคราะหหลักสูตรเพื่อนําขอมูลมาออกแบบกิจกรรมเพื่อนําไปบูรณาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู
โดยเนนการปฏิบัติจริง ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน
๓. วิเคราะหผเู รียนเปนรายบุคคลดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย วิเคราะหศกั ยภาพ และความตองการในการเรียนรู
และนําขอมูลมาวางแผนจัดกิจกรรมโดยเนนการมีสวนรวม
๔. เชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อใหเปนไปตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
คือ มีทศั นคติทดี่ ตี อ บานเมือง โดยจัดเมนูกจิ กรรมใหเลือกอยางหลากหลาย เชน เมนูกจิ กรรม คิดดี ทําดี ทําได หวงแหน
ถิ่นเกิด เมนูกิจกรรม ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว ไมประมาทในการดําเนินชีวิต เมนูกิจกรรมบุหรี่ศึกษา มีพื้นฐานชีวิตที่ดี
มีคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เมนูกิจกรรมเรียนธรรมะกับครูพระและเปนพลเมืองที่ดี มีงานทํามีอาชีพ
เมนูกิจกรรมสบูสมุนไพรเกสรปทุม ลูกอมอดบุหรี่ (Strong Candy) เมนูรักสรางอาชีพ
๕. จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) เนนเรื่องที่ใกลตัวหรือเปนเรื่องที่ผูเรียน
สนใจมาสรางเปนกระบวนการเรียนรูท เี่ กิดจากปญหา ใหผเู รียนไดรจู กั การคิดวิเคราะหปญ
 หา หาวิธกี ารในการแกปญ
 หา
นํามาพัฒนาเปนหนวยการเรียนรูบ รู ณาการทุกกลุม สาระการเรียนรูต ามบริบทของโรงเรียน ตัวอยางเชน หนวยการเรียนรู
เรื่องบุหรี่ศึกษา เปนหนวยการเรียนรูที่เกิดจากการวิเคราะหปญหาของโรงเรียน และออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง บูรณาการความรูทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น ตอยอดความคิดผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย
ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและพัฒนาเปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ใชประโยชนและเพิ่มมูลคา ซึ่งกระบวนการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยนั้นเปนความรูที่ผูเรียนจะไดรับอยางยั่งยืน

๓. ภาพความสําเร็จ
จากกระบวนการบริหารจัดการโครงการและการออกแบบกิจกรรมที่ดีทําใหภาพความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนวัดลาดสนุนเปนที่ประจักษ ดังนี้
ดานนักเรียน
เกิดความภาคภูมใิ จสามารถนําความรูท ไี่ ดไปใชใหเกิดประโยชนในชีวติ ประจําวัน ใชในการแกปญ
 หา เปนการ
สรางอาชีพและทําใหมีรายได สรางชื่อเสียงใหแกตนเองจากการประกวดและแขงขันตาง ๆ รวมถึงมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนที่ดีขึ้นจากการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชวิจัยเปนฐาน เชน รางวัล Zero best รางวัลการประกวด
การคัดลายมือระดับชาติ รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ
๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning
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- รางวัลเหรียญทองแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธประเภทชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖
ระดับภาค การแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิง่ ประดิษฐ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
การแขงขันงานภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดนครนายก
- รางวัลเหรียญทองการแขงขันทําอาหารคาวหวานเพือ่ สุขภาพ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔-๖ การแขงขัน
งานภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดนครนายก
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน องคกร และชุมชน ในการสรางองคความรูที่สงผลตอการพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดทักษะสามารถตอยอดจนถึงการประกวดและแขงขัน ไดรบั รางวัลตาง ๆ เชน ไดรบั รางวัลเมนูกจิ กรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารูยอดเยี่ยมตั้งแตป ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ไดใชหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิภาพทําใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ ไดรับการยอมรับและชื่นชมจากสาธารณชน เชน
ไดรับรางวัลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานผานการประเมินวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ในระดับดีเยี่ยม
- รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด “โครงการเย็บผา สรางรอยยิ้ม” ระดับจังหวัดในโครงการ “พัฒนา
เพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ Shift and share” ภายใตโครงการปาฏิหาริยแหงชีวิต (Miracle of Life) ประจําป ๒๕๖๐
ตามกรอบแนวคิด Power plus อาสาพลังบวก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเดนระดับเพชร ประเภทผูบริหาร ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ กระทรวงศึกษาธิการ
ดานโรงเรียน
ผลจากการดําเนินงานทําใหไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร
จากกระทรวงศึกษาธิการ และผานการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากกระทรวงสาธารณสุข
- BEST PRACTICE ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจัดนิทรรศการรวมแลกเปลี่ยนการบริหารการ
จัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาค โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการขยะในสถานศึกษาสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน ประเทศไทยไรขยะ โรงเรียนปลอดขยะสัญจร ระดับประเทศ
ปการศึกษา ๒๕๖๐
- ด า นการบริ ห ารจั ด การงานวิ ช าการที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ส ง ผลให นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖
ไดคะแนนสอบ ๙๗.๕๐ คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕๖๐ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
- รางวัลงานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ ๓ ระดับประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ไดรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเดนระดับเงิน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเดนระดับทอง ระดับประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ และดีเดนระดับเพชร ระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๒
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนวัดลาดสนุน ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
- ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมแกไขปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางเปนระบบ
- องคกรทางศาสนา ไดแก เครือขายวัด ประชารัฐสรางสุข เครือขายคณะสงฆ จังหวัดปทุมธานีและองคกร
ภาคีวัดลาดสนุน ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ และกิจกรรมการสงเสริมดานศาสนา วัฒนธรรม และคุณธรรม
จริยธรรม
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 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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๓

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ตัง้ อยูต าํ บลคลองกระแซง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๔๐ คน บุคลากรทางการศึกษา ๓๓ คน นักเรียนชาย ๗๒๖ คน นักเรียนหญิง
๗๘๓ คน รวมกันขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม และเนนการเรียนปนเลน ไดลงมือทํา คิดวิเคราะห และรวมมือกันแกไขปญหา
เรียนรูอยางมีความสุข โดยครูและผูเรียนสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และจัดการเรียนรูแบบองครวม มีส่ือ
แหลงเรียนรูที่พรอมใหผูเรียนไดเรียนรู ผานกระบวนการ Active Learning
การดําเนินการขับเคลือ่ นโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
การขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแตภาคเรียนที่ ๒
ของปการศึกษา ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน และยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการบริหารงานรูปแบบ
S-E-W-E-R Model ประกอบดวย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ S : Stimulation ขั้นการปลุกเรา และสรางความตระหนัก เปนขั้นตอนที่สําคัญในการ
ปลุกเราใหทีมงานเกิดแนวคิดที่ตรงกัน มุงมั่นประสงคในการทํางาน
ขั้นตอนที่ ๒ E : Educate ขั้นการจัดการความรู เปนการจัดการความรูใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ และ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน และกําหนดกรอบความรูในแตละเรื่องใหสอดคลองกับเปาหมายของโครงการตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับบริบทและวิสัยทัศนของโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๓ W : Work ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่รวมกันกําหนดไว และนิเทศ
กํากับ ติดตามผล สงเสริมการจูงใจใหทมี งานอยากทํางาน (Motivation) รวมถึงการจัดกําลังคน และจัดเตรียมทรัพยากร
ใหเพียงพอตอการดําเนินงานกอนที่จะลงมือ และใชหลักการทํางานดวยกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง
(PDCA Deming Cycle) ในทุกระยะการทํางานตามแผนที่วางไว
ขั้นตอนที่ ๔ E : Evaluate ขั้นประเมินผล เปนการประเมินผลการทํางานและดําเนินการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอน โดยยึดเปาหมายและวัตถุประสงคของงาน (Objectives) โดยนิเทศ ประเมินผล
และปรับปรุง แกไข ในระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ระหวางการดําเนินกิจกรรมและเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๕ R : Report ขั้นรายงานผลและประชาสัมพันธ เปนการสรุป บันทึก รายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ
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รูปแบบการบริหารงาน โดยใช้ S-E-W-E-R Model

S : ขั้นการปลุกเร้า และสร้างความตระหนัก
นิเทศ
กากับ

E:

(Stimulation)

ระเบิดจากข้างใน

ขั้นการจัดการความรู้
(Educate)

K.M.
Knowledge & Skill

W:

PLAN

ติดตาม
ACT

ประเมิน
ผล

E:

CHECK

ผลงานจาก
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ขั้นประเมินผล
(Evaluate)

ตรวจสอบและ
ปรับปรุงผลงาน

ขั้นลงมือปฏิบัติ
(Work)

บรรลุเป้าหมาย

R:

DO

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ขั้นรายงานผลและประชาสัมพันธ์
(Report)

ผลลัพธ์กิจกรรม
ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

ปรับปรุง
การยอมรับ
และการธารงอยู่

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

๒. การออกแบบกิจกรรม
การออกแบบกิจกรรมถือเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ประสบผลสําเร็จ
โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
๑. กําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน โดยใหครูลดการบอกความรู แตสนับสนุนใหนักเรียน
เกิดกระบวนการคิดคนหาคําตอบ และลงมือปฏิบัติจริง ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในทุกชั่วโมงเรียน
๒. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ เปนรายบุคคล เกี่ยวกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานและการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยการใชแบบสอบถาม สัมภาษณ เปนภาษาอังกฤษ
๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning
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๓. วิ เ คราะห เชื่ อ มโยงมาตรฐานการเรี ย นรู  / ตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
๔. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โดยแบงตามระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาตามชวงชั้น
๕. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใชกระบวนการ Active Learning เพื่อสนับสนุนการตอบสนองโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ในหมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)
ระดับปฐมวัย ดําเนินกิจกรรม จํานวน ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมทองโลกคอมพิวเตอร กิจกรรมดนตรี
สรางสรรค กิจกรรมภาษาพาเพลิน และกิจกรรมวายนํ้าหรรษา
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๓ ดําเนินกิจกรรม จํานวน ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมวายนํ้าเพื่อชีวิต กิจกรรม
A Magic English กิจกรรม Wonderful English กิจกรรมพัฒนาสมองดวยตาราง ๙ ชอง และกิจกรรม Design by
Paint
ระดับประถมศึกษาปที่ ๔-๖ ดําเนินกิจกรรม จํานวน ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมวายนํ้าเพื่อชีวิต
กิจกรรมพัฒนาสมองดวยตาราง ๙ ชอง กิจกรรม Fantastic English กิจกรรม Funny Conversation และกิจกรรม
สวัสดีภาษาจีน โดยกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาจะเนนการนํานักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อพบกับสถานการณจริง
เชน การฝกสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อแนะนําเสนทางใหกับนักทองเที่ยว
โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมภายในโรงเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปท่ี ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เชน
กิจกรรมตลาดนัดลานบัว ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู สนทนาภาษาอังกฤษ ในการซื้อขาย
สินคา
๖. จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานนักเรียน (Student’s day) เปนการนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดกิจกรรมทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยมีการประเมินกิจกรรมจากการสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ
นักเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ

๓. ภาพความสําเร็จ
ผลที่เกิดขึ้นจากขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning สงผลให
การปฏิบัติงานของโรงเรียน ดังนี้
ดานนักเรียน
ผูเ รียนมีนสิ ยั ใฝรู และการคนควา สามารถแสวงหาความรูด ว ยตนเอง จากการสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ
นักเรียนรูจักคิดวิเคราะหจากการทดสอบและสัมภาษณ มีความกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
จากการสังเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกหองเรียน เปนคนดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะจากการสังเกตพฤติกรรม และ
สอบถามเพื่อนรวมชั้น มีทักษะการดํารงชีวิตประจําวันในสังคมอยางมีความสุข เพื่อการเรียนรู สรางงาน สรางอาชีพ
สามารถนําเสนอผลงานไดอยางสรางสรรค เชน กิจกรรมพัฒนาสมองดวยตาราง ๙ ชอง สงผลใหนักเรียนมีทักษะ
การดํารงชีวิตประจําวันในสังคมอยางมีความสุข จากการสอบถามผูที่เกี่ยวของ 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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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
การขับเคลื่อนโครงการดังกลาวยังทําใหครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสอื่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเหมาะสมกับนักเรียน รวมไปถึงมีความกระตือรือรน
สนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือ ปรับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ สงผลใหไดรบั รางวัลตาง ๆ มากมาย ไดแก รางวัลรองผูบ ริหารสถานศึกษาดีเดน
รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ระดับจังหวัดเพชรบุรี รางวัลครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และปฐมวัย รางวัลครูดีศรี สพฐ.
การจัดการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานโรงเรียน
โรงเรียนมีการบริหารงานอยางเปนระบบ มีรูปแบบในการบริหารงาน ดวยกระบวนการบริหารงานรูปแบบ
S-E-W-E-R Model มีการทํางานเปนทีม และการทํางานเปนระบบ มีคาํ สัง่ แตงตัง้ คณะทํางาน มีรปู แบบการบริหารงาน
อยางชัดเจนทั้ง ๔ ฝาย จนไดรับรางวัลมากมาย ไดแก
- มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (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
- รางวัลสถานศึกษาดีเดนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเดน ประจําป ๒๕๖๒
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดานภาคีเครือขาย
- โรงเรียนในเครือขายดอนยาง (โรงเรียนวัดหนองไมเหลือง โรงเรียนหนองพลับ โรงเรียนหนองมะขาม)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
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๔

โรงเรียนหวยกรดวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
(สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง ชัยนาท)

โรงเรียนหวยกรดวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง
ชัยนาท) ตั้งอยูตําบลหวยกรด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดทําการเรียนการสอน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑ ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ มี จํ า นวนครู ๒๓ คน จํ า นวนบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ๒ คน นักเรียนชาย ๑๗๕ คน นักเรียนหญิง ๑๔๒ คน ดําเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
อยางตอเนือ่ งตัง้ แตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ สอดคลองกับการพัฒนาผูเ รียน โดยบูรณาการตัวชีว้ ดั ตามหลักสูตร
๘ กลุมสาระการเรียนรู สอดคลองกับ ๗ หลักการสําคัญ เนนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน
การดําเนินการขับเคลือ่ นโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของโรงเรียนหวยกรดวิทยา มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนหวยกรดวิทยา ภายใตการบริหารจัดการ
แบบ HKW Model โดยมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. สืบสานวัฒนธรรม (Huakrot’s Heritage in Conservation : H) ซึ่งในขั้นตอนนี้มีเงื่อนไข
ในการขับเคลื่อนโดยผานการสรางสรรคนวัตกรรมสอบถาม ดวยการวางแผนการทํางานหรือกอนการดําเนินกิจกรรม
(BAR : Before Action Review)
๒. คุณธรรมนําวิชาการ (Knowledge with Ethics : K) เปนขั้นตอนในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
สรางงานและสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ใหใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
๓. ทํางานดวยความสามัคคี (Work in Harmony : W) ซึ่งในขั้นตอนนี้เพื่อสรางสถานการณความเปน
พลเมืองที่เขมแข็ง ดวยการทํางานที่ไดมาปรับปรุงแกไข (AAR : After Action Review) หรือวางแผนการทํางานตอไป
ภายใตแนวคิด “สนุกคิด พิชิตความรู มุงสูทักษะชีวิต”
รูปแบบการบริหารงาน โดยใช HKW Model

22

๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning

๒. การออกแบบกิจกรรม
โรงเรียนหวยกรดวิทยา ดําเนินการออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู” ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนแบบคละชัน้ มาตัง้ แตปก ารศึกษา ๒๕๕๘
โดยใชกิจกรรมของ สพฐ. ตอมาในปการศึกษา ๒๕๕๙ ครูเปนผูออกแบบ
กิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนบางสวนไมสนใจใน
กิจกรรม และในปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โรงเรียนไดสํารวจความตองการ
ของนักเรียนและนํามาจัดกลุมกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ๙ รัชกาล”
โดยแตละกิจกรรมไดสอดแทรกประวัติความเปนมาของกรุงรัตนโกสินทรและ
ภาพการรํามะนา
เหตุการณสําคัญสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๙ ภายใตแนวคิด “เด็กมีความสุข
สนุกกับกิจกรรม นําสูทักษะชีวิต”
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ โรงเรี ย นห ว ยกรดวิ ท ยามุ  ง มั่ น จั ด กิ จ กรรม
โดยเนนความสนใจ เนนทักษะการคิดวิเคราะห การจัดกระบวนการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคลองกับ ๗ หลักการสําคัญภายใตแนวคิด
“สนุกคิด พิชิตความรู มุงสูทักษะชีวิต” โดยเชื่อมโยงวิถีชีวิต ชุมชน และ
ทองถิ่น เชน ผลิตภัณฑพื้นบานตาลโตนด (หุนกระบอกลูกตาลโตนด ขนมตาล
นํ้าตาลโตนด สิ่งประดิษฐจากตาลโตนดสืบสานวิถีหุนกระบอก) สุนทรียรส
การดนตรี (การแสดงรํามะนา ระบําทําตาล) ใสใจดูแลสุขภาพชีวติ นักประดิษฐนอ ย
ภาพหุนกระบอกลูกตาลโตนด
หก.ว. ฯลฯ นักเรียนนําความรูและประสบการณจากภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนา
ทักษะของตนเอง และนําสูชุมชน สังคม ได
ตั ว อย า งกิ จ กรรมที่ เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการ ๘ กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  สอดคล อ งกั บ มาตรฐาน
และตัวชี้วัด อาทิ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดแก “กิจกรรมนักประดิษฐนอย หก.ว.”
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หลังการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนผานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เชน การประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียน การประเมินคุณลักษณะ การประเมินทักษะการปฏิบัติ และการประเมินผลงานของนักเรียน นอกจากนี้
ยังจัดใหมีการประกวดผลงานของนักเรียนและใหรางวัลกับผลงานที่ดีเดนอีกดวย หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมยังจัดใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เชน การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน
ในจังหวัดชัยนาท การจัดกิจกรรม Open House กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือขาย

๓. ภาพความสําเร็จ
โรงเรียนหวยกรดวิทยา ไดปฏิบัติตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เนนการจัดกระบวนการเชิงรุก
Active Learning ตาม ๗ หลักการสําคัญ ดวย HKW Model ดังแผนภาพ
ภาพความสําเร็จ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โรงเรียนหวยกรดวิทยา
บทบาทของครูผู้สอน

นโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีของจุดมุ่งหมายโครงการ
- นักออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning เน้น 7 หลักการสาคัญ
- ผู้อานวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
- หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
- โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

- นักวิเคราะหฺ์และประเมินผลโครงการ

กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม

กิจกรรม 4H

กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์

2
3
4
5

 วางแผนงานโครงการ
ภายในสถานศึกษา

ผลสะท้อน

1

 ดาเนินการตาม
แผนงานโครงการ
 นิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงาน PLC
 ประเมินผล/AAR

ผลการปฏิบตั ิ หรือ
ผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้บริหาร

 สร้างความเข้าใจและ
พัฒนาบุคลากร

ครู

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
นักเรียน สร้างทักษะกระบวนการ
ประสบ
ความสาเร็จ
ทางานได้ด้วยตนเอง
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และครูผู้สอน

คุ้นเคยกับการเรียนรู้แบบ
ในห้องเรียนและเน้น
ไม่ประสบ นักเรียน ผลการเรียนเป็นหลัก
ความสาเร็จ
ไม่วัดทักษะการเรียนรู้
ไม่เห็นความสาคัญของ
ศึกษานิเทศก์ และผู้สนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลสะท้อน

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประเมินความสาเร็จ
ของกิจกรรม

ถอดบทเรียน ปรับปรุงกิจกรรม

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้”

กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดให้กับผู้เรียน

ดานนักเรียน
- นักเรียนมีความสุขเกิดทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑ มีทกั ษะการคิดขัน้ สูง มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค
มีความสามารถในการตั้งเปาหมาย มีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการทํางาน และมีความสามารถในการแขงขัน
ระดับชาติ
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวซอดวง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- รางวัลระดับเหรียญทอง ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ดานวิชาการ
รางวัลทรงคุณคา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
- รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานวิชาการ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. ระดับชาติ
- รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ครูผูสอนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม เนน Active Learning ไดแก คิด รวมมือ และเผยแพร
(Think-pair-share) มากขึ้น สงผลใหสามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ไดอยางมีคุณภาพ
- ครูผูสอนสามารถออกแบบและจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ตาม ๗ หลักการ
สําคัญ โดยพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รายงานผลการเรียนรูของนักเรียน
ตลอดจนนําผลการเรียนรูมาพัฒนารูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง สงผลใหเปนที่ยอมรับ
และไดรับรางวัลระดับชาติ
ดานโรงเรียน
โรงเรียนไดรับการยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
มีชื่อเสียง มีผลงานเปนที่ประจักษ เปนไปตามภาพความสําเร็จ ดังนี้
- ตัวแทนจังหวัดชัยนาท จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑจากตาลโตนด เนื่องในโอกาสรับเสด็จสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสริ นิ ธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเปดศูนยการเรียนรูการอนุรักษตาลโตนด
- ตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ นําเสนอกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
หัวขอเรื่อง “รูทันสื่อเทคโนโลยี” ในงานนายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู ณ ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- รางวัลดีเดน ประเภทผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ระดับจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๖๒
- โรงเรียนดีเดนการเฝาระวังทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดชัยนาท
- แหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ใหแกโรงเรียน และหนวยงานที่สนใจ
ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนหวยกรดวิทยา ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- รวมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑจากตาลโตนด รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเปด
ศูนยการเรียนรูการอนุรักษตาลโตนด
- ไดรับคัดเลือกใหไปนําเสนอกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” กิจกรรม “รูทันสื่อเทคโนโลยี”
ในงานนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ณ ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
- บริษัท Microsoft ประเทศไทย จํากัด
- ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องตาลโตนด

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู :
Active Learning” โรงเรียนหวยกรดวิทยา
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โรงเรียนเบญจมานุสรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
(จันทบุรี ตราด)

โรงเรียนเบญจมานุสรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ตั้งอยูหมูที่ ๑ ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๙๒ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑๐ คน นักเรียนชาย ๘๒๙ คน
หญิง ๘๓๕ คน โรงเรียนเขารวมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” รุนที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘
ในระยะแรกที่เขารวมโครงการ โรงเรียนใชแนวทางและรูปแบบ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนน 4H และจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษา
ปที่ ๓ ทุกวันศุกร คาบ ๙ เพียงคาบเดียว ตามสภาพบริบทของโรงเรียน พบวา นักเรียนมีความสุขจากการเขารวมกิจกรรม
โรงเรียนเห็นวากิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู เปนแนวทางการจัดการเรียนรู ที่สะทอนผลการเรียนรูของผูเรียนจาก
การปฏิบัติจริง ประกอบกับสภาพปญหามีนักเรียนที่มีผลการเรียนรูติด ๐ ร มส เปนจํานวนมาก ในปการศึกษา ๒๕๖๐
ซึ่งเปนภาระของครูและนักเรียน โรงเรียนจึงไดออกแบบกิจกรรมเพื่อลดภาระของครูและนักเรียน “ลดงาน ไดงาน”
การดําเนินการขับเคลือ่ นโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนเบญจมานุสรณ ขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ใหแกนักเรียน
ทุกชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ โดยใหครูทุกคนจัดตารางสอนมีเวลาวางตรงกัน เพื่อใหมีเวลาจัดกิจกรรม 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
ทุกคนรับผิดชอบกิจกรรมทีต่ อบสนองตัวชีว้ ดั ของแตละสาระการเรียนรูท รี่ บั ผิดชอบ โดยมีรปู แบบในการบริการจัดการ
แบงเปน ๒ ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ ใชกระบวนการ PLC : ชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ ครูเพือ่ ศิษยแบบบูรณาการสู ๑ นวัตกรรม
๑ หองเรียน เพื่อแกปญหาการติด ๐ ร มส ของนักเรียนจํานวนมาก ภาระงานมากเกินไป และภาระงานที่นักเรียน
ตองปฏิบัติไมตรงตามศักยภาพของนักเรียน
ภาคเรียนที่ ๒ จัดกิจกรรมตามนโยบาย สพฐ.กําหนด ซึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรมทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนใหเกิดคุณลักษณะ 4H (โรงเรียน เพิ่ม H ที่ ๕ คือ Happy)
๔ เสาหลักการศึกษา เชื่อมโยง ๗ หลักการสําคัญ
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๒. การออกแบบกิจกรรม
ภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนดําเนินการแกปญหาดวยนโยบายที่วา “ลดงาน ไดงาน” ดวยกระบวนการ PLC : ชุมชน
แหงการเรียนรู ครูเพื่อศิษยแบบบูรณาการสู ในหวงเวลาสําคัญคือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

๑

สร้างความตะหนักให้ครูโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0 แห่งศตวรรษที่ 21”

3
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

2

รวมกลุ่ม (PCL) วิเคราะห์ปัญหา

รวมกลุ่ม (PCL) ครูพบนักเรียน นักเรียนคิดนวัตกรรม
ในชั้นเรียนตนเอง

4

นวัตกรรม
1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
๑. รวมกลุม (PLC) ครูพบนักเรียน นักเรียนคิดนวัตกรรมในชั้นเรียนของตนเอง
๒. ครูแนะแนวโครงสรางหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด ในภาคเรียนที่ ๑ ใหแกนักเรียนเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด
ที่จะนําไปสรางชิ้นงานนวัตกรรม
๓. นักเรียนคัดเลือกตัวชี้วัดจาก ๘ กลุมสาระการเรียนรู จากการแนะแนวของครู
๔. นักเรียนออกแบบนวัตกรรมของหองเรียน โดยมีครูทเี่ กีย่ วของกับตัวชีว้ ดั ทีน่ กั เรียนเลือกคอยใหคาํ แนะนํา
ในแตละชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
๕. นักเรียนรวมกันประดิษฐชิ้นงาน/นวัตกรรม : ๑ นวัตกรรม ๑ หองเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูปกครอง ชุมชน ผูประกอบการ และภูมิปญญาทองถิ่น
๖. นักเรียนนําเสนอชิ้นงาน/นวัตกรรมตอครูทั้ง ๘ กลุมสารการเรียนรู ตามที่นักเรียนเลือกใชตัวชี้วัด
มารวมกันประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด แสดงความชื่นชม ชี้แนะ และใหแรงเสริม
๗. โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยครูทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู ประเมินชิ้นงานตัดสินผลงาน
๘. นักเรียนนําชิ้นงานนวัตกรรมไปพัฒนาตอยอด สําหรับการประกอบอาชีพ เพื่อการมีงานทํา และ
ใชในชีวิตประจําวัน เชน ผายอมสีจันท มวยสูอาชีพ ฯลฯ

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

สมุดคูมือคนดีศรีเบญจมา
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ภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปน ๒ หมวดกิจกรรม ดังนี้
หมวดกิจกรรมที่ ๑ กําหนดใหปฏิบัติกิจกรรม ไดแก ลูกเสือ เนตรนารีอาสา (Heart, Happy) Mind and
Body (Heart, Health)
หมวดกิจกรรมที่ ๒ กําหนดกิจกรรมประจําฐานตามความถนัดและความสนใจ เชน มหัศจรรยตัวเลข
Thai Dance 2 เสริมคิดคณิตศาสตร เขาใจธรรมะเขาใจชีวิต สุขภาพดีวิถีพอเพียง บาติกสรางสรรค ถักโคเชต
เกมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรพาเพลิน เกมวิทยคิดสนุก เกมสรางสรรคภาษาไทย ยุวพุทธศาสนิกชน ซอมบํารุง
คอมพิวเตอร อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม Cover เพลงสไตลตนเอง ฝกซอมดนตรีไทย ดนตรีพาสุข ๒ หมากกระดาน step non
stop คอมพิวเตอรนารู ธรรมชาติศึกษา ติว O-NET ม.๓ ม.๖ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร สีสันวรรณคดีไทย อนุรักษชุมชน
เชิญชวนทองเที่ยว Clip for fun และการคิดโครงงานสิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช เปนตน
ใหนักเรียนทุกคนเรียนในหมวดกิจกรรมที่ ๑ และเลือกเรียนในหมวดกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมประจําฐาน
ตามความถนัดและความสนใจ
การนิเทศผลการดําเนินงาน
โรงเรียนแตงตัง้ คณะกรรมการนิเทศการดําเนินงานตามโครงการ ประกอบดวย ผูบ ริหาร และหัวหนาสายชัน้
งานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน จัดทําแผนการนิเทศ กําหนดปฏิทินการนิเทศ
การวัดและประเมินผล
มีการประเมินผลทั้ง ๒ ภาคเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะมีสมุดบันทึกการเขารวมกิจกรรม ใหครูผูรับผิดชอบ
กิจกรรมเปนผูลงชื่อการเขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง เมื่อสิ้นภาคเรียนนักเรียนนําสงสมุดบันทึกการเขารวมกิจกรรม
ใหครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษานําสงงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู) เพื่อตัดสินผลการเรียน ผ มผ
จากจํานวนกิจกรรมที่เขารวม ตามเกณฑที่กําหนดไวในสมุดคูมือคนดีศรีเบญจมาฯ

๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนทุกคนเรียนรูผานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู อยางมีความสุข มีความกระตือรือรน สามารถ
เรียนรูดวยตนเอง มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
- ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนมีผลการเรียนผานเกณฑการวัดและประเมินผล รอยละ ๑๐๐
- ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาปการศึกษา ๒๕๖๐ รอยละ ๑.๒๔
- ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนมีอัตราการติด ๐ ร มส ลดลงจากปการศึกษา ๒๕๖๐
รอยละ ๒๓.๕๘
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันซูโดกุ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
- รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๖ กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (ระนาดทุม) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
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- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต
- ได รั บ ถ ว ยพระราชทานรางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดดนตรี ไ ทยระดั บ นั ก เรี ย นภาคตะวั น ออก
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสริ นิ ธร รัฐสีมาคุณากร
ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
- รางวัลระดับเหรียญทอง Story telling ระดับชัน้ ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันซูโดกุ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย งานราชมงคลรักษเหลืองจันท
ปการศึกษา ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ กิ จ กรรมการแข ง ขั น พู ด สุ น ทรพจน ภ าษาอั ง กฤษ และภาษาจี น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-class Standard
School Symposium) ครั้งที่ ๓ ปการศึกษา๒๕๖๒
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
- รางวัลระดับเหรียญทอง ลําดับที่ ๔ ระดับชาติ กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูทุกคนมีสวนรวมและสามารถออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขารวม
กิจกรรมอยางมีเปาหมาย สามารถนําตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบมาบูรณาการกิจกรรม
- ครูกลุม สาระการเรียนรูศ ลิ ปะไดรบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนวยการเรียนรูล ดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู :
Active Learning หนวยการเรียนรูดนตรีสูอาชีพ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน AURASMA 3D
สูวรรณคดีไทย
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing)
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing)
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร
รังสิต
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครัง้ ที่ ๖๗ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันรําวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภท ทีม ข ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙ ระดั บ ชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
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- รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศลําดับที่ ๑ กิจกรรมการแขงขันทักษะเดี่ยวระนาดทุม
ระดั บ ชั้ น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ดานโรงเรียน
โรงเรียนมีแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใน
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา ๒๕๖๐ รอยละ ๓.๐๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพิ่มขึ้น รอยละ ๑.๙๔
- ไดรบั รางวัลสถานศึกษาทีม่ ผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี ๖
รายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ มีการพัฒนาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ป ๒๕๖๐
- ไดรบั รางวัลสถานศึกษาทีม่ ผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี ๓
และปที่ ๖ ทุกรายวิชา มีผลการพัฒนาสูงขึ้นจากปการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๗ ป ๒๕๖๑
- โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา ป ๒๕๖๒
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑ นวัตกรรม ๑ หองเรียน ผานรายการ “บายนี้มีคําตอบ”
ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนเบญจมานุสรณ ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- วิทยากรภายนอกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการ PLC
- ปราชญชาวบาน เรื่อง ผายอมสีจันท
- ผูปกครองเครือขาย ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการทํา ๑ นวัตกรรม ๑ หองเรียน
- โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

ขอมูลที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อน
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
โรงเรียนเบญจมานุสรณ จังหวัดจันทบุรี
หนวยการเรียนรูบูรณาการ
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ภาพความสําเร็จ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู :
Active Learning
ผานรายการ “บายนี้มีคําตอบ”
(ผายอมสีจันท มวยสูอาชีพ)

ภาคใต

๖

โรงเรียนบานกลูบี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

โรงเรียนบานกลูบี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๗/๓ หมูที่ ๖
ตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการเรียนการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล ๒
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๔ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๒ คน นักเรียน
ชาย ๘๖ คน นักเรียนหญิง ๘๓ คน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ของโรงเรียนสามารถ
ผานปญหาและอุปสรรคนานัปการสูความเขมแข็งและยั่งยืนไดก็ดวยการนอมนํา “ศาสตรพระราชา” พระอัจฉริยภาพ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดทรงพระราชทานไวให
พสกนิกรชาวไทยนํามาเปนหลักในการดําเนินชีวิตเพื่อใหเกิดคุณประโยชนทั้งสวนตนและสวนรวม
การดําเนินการขับเคลือ่ นโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของโรงเรียนบานกลูบมี แี นวทางการบริหารจัดการ
การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
Model

โรงเรียนบานกลูบี ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โดยใชการบริหารจัดการแบบ KLUBEE

K : Knowledge Management การจัดการความรู
L : Leadership ภาวะผูนํา
U : Unity ความเปนอันหนึ่งอันเดียว รูรักสามัคคี
B : Brainstorming ระดมสมอง
E : Exchange การแลกเปลี่ยนเรียนรู
E : Environment การจัดสภาพแวดลอม
และจัดทําแนวทางการดําเนินกิจกรรม (Road Map) ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โดยแบงเปน
๔ ระยะ ประกอบดวย ระยะที่ ๑ วางแผนการดําเนินงาน (Plan) ระยะที่ ๒ ดําเนินการสงเสริม (Act) ระยะที่ ๓
สะทอนผลจากการนิเทศ (Reﬂect) ระยะที่ ๔ ประเมินผล นิเทศ กํากับ ติดตาม (Report) เพื่อมุงสูการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนอยางรอบดาน โดยใชวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านกลูบี

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรี
ยนบหารแบบ
านกลูKLUBEE
บี โดยใชMODEL
การบริหารจัดการแบบ KLUBEE MODEL
โดยใช้การบริ
ACTION

PLAN

KLUBEE MODEL

Knowledge
Management

Environment

งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ

Leadership

นักเรียน
ดี เก่ง มีสุข
งานบริหารบุคคล

งานบริหารทั่วไป

Exchange

CHECK

Brainstorming

Unity

DO

Knowledge
Management : KM
การจัดการเรียนรู้
Leadership
ภาวะผู้นา
Brainstorming
ระดมสมอง
Unity
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
รู้จักสามัคคี
Exchange
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Environment
การจัดสภาพแวดล้อม

School Based Management

ระยะที่ ๑ (Plan) เปนระยะของการวางแผนการดําเนินการ เปนระยะของการสือ่ สารสรางความรูค วามเขาใจ
ในการดําเนินการ สรางภาวะผูนําของบุคลากรที่เกี่ยวของใหตระหนักและตองปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อการดําเนินการ
การเสริมสรางความรวมมือ รวมกันกําหนดจุดเนน/เปาหมายการดําเนินการที่มีความเปนเอกภาพ ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการจําเปน วิถีชุมชนแวดลอม และการพัฒนาวัฒนธรรมสูวิถีปฏิบัติของการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนที่เขมแข็ง
ระยะที่ ๒ (Do) เปนระยะของการดําเนินการที่จะตองมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม พูดคุยใหขอเสนอแนะ
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ระยะที่ ๓ (Check) เปนระยะตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือจากเครื่องมือใด ๆ
ที่นําไปประเมินผลมาเปนสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาในวงรอบตอไป
ระยะที่ ๔ (Action) ปรับปรุงการดําเนินการในวงรอบตอไปดวยสารสนเทศที่ไดรับเสริมสรางบรรยากาศ
ของความรวมมือ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินการและการจัดการเรียนรู

๒. การออกแบบกิจกรรม
๒.๑ วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
ครูผูสอนจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียนเปน
รายบุคคล เพื่อประกอบการกําหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
๒.๒ วิเคราะหหลักสูตร
ศึกษาโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวทางของโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู นํามาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ Active Learning ดวยการบูรณาการทีส่ อดคลองเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ โดยนอมนํา “ศาสตรพระราชา” มาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู
๑) สํารวจปญหาและวัตถุดิบที่มีในโรงเรียน ชุมชนและทองถิ่นเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเสริมรายได
ใหกับชุมชน เชน ลูกสมพี เงาะ ทุเรียน ผลไมตามฤดูกาลตาง ๆ
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๒) จัดกิจกรรมการเรียนรูบ รู ณาการโดยใชโครงงานเปนฐาน ทีค่ รอบคลุม 4H โดยนอมนําศาสตรพระราชา
มาขับเคลื่อน เชน โครงงานคุณธรรม เรื่องหลากหลายสมุนไพรในแผนดินของพอ ตนกลาคุณธรรมเดินตามรอยพอ
สานตอราโชบายรัชกาลที่ ๑๐
๓) จัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเ รียนและความตองการของชุมชน เชน กิจกรรมชางนอย กิจกรรม
แปรรูปอาหาร กิจกรรมรีไซเคิล กิจกรรมคายคุณธรรม เปนตน
๔) จั ด ตลาดนั ด ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู  สู  ชุ ม ชน เพื่ อ จั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากกิ จ กรรม
ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู เชน นํา้ สมพี สมพีทรงเครือ่ ง สมพีลอยแกว เงาะลอยแกว ทุเรียนกวน กลวยฉาบ สับปะรดกวน
นํ้ากระเจี๊ยบ แยมกระเจี๊ยบ เปนตน

ผลิตภัณฑจากลูกกลูบี (สมพีหรือหลุมพี)

๒.๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผล ปรับปรุงและพัฒนา
โรงเรียนบานกลูบี ไดดําเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โดยประชุมเสวนาทบทวนหลัง
การปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ครูผูสอนจะดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันทุกวันศุกร หลังนักเรียนเขาแถวกลับบาน
จากการออกแบบกิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู  : Active Learning โรงเรี ย นได จั ด ทํ า กรอบ
ในแตละกิจกรรม โดยมีตัวอยางดังนี้
ตัวอยาง กรอบการดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ของโรงเรียนบานกลูบี
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หมวดที่ 4 ชันประถมศึกษาปีที่ 6
หลากหลายน้าสมุนไพรในแผ่นดินพ่อ

HEAD
การคิดราคาต้นทุน
ราคาขาย
วางแผนธุรกิจ
HEART
เห็นความส้าคัญและรู้
คุณค่าของอาชีพ
ในท้องถิ่นที่เป็นอาชีพ
สุจริตการท้าบัญชี
ครัวเรือน

คุณลักษณะ

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง และ มุ่งมั่นใน
การท้างาน

สื่อการเรียนรู้ :

HAND
ทักษะการท้าน้า
สมุนไพร
HEALTH
คุณค่าของอาหารที่ได้จากน้า
สมุนไพร ส่งผลต่อสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเกิดจากการ
ส่วนประกอบต่างๆของพืช
เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืช

1.
ค้นหาความหมาย

ท้างานเป็นขันเป็นตอน วางแผนอย่างเป็นระบบ
และประเมินผลการท้างานเพื่อการพัฒนางาน

2.น้าเสนอข้อมูล

น้าสมุนไพร
ของศาสตร์พระราชา
ระเบิดจากข้างใน
5.วิเคราะห์งานจัดเตรียม
และรวบรวมข้อมูลน้าสมุนไพร
วัตถุดบิ อุปกรณ์ และสถานที่
ในท้องถิ่น
6.วางแผนในการท้างาน
ส้าหรับท้าการผลิต
ศึกษาค้นคว้า เช่น การท้าน้าสมุนไพร
การแปรรูปสมุนไพร
7.ปฏิบัติตามแผนการท้าน้า
สมุนไพร

สมรรถนะส้าคัญ

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.สรุปข้อมูลน้าสมุนไพร
ที่พบเจอในท้องถิ่น

ตัวชีวัด ค 1.1 ป6/1 ค 1.2 ป6/2
ง1.1 ป.6/1

8.จัดท้าน้าสมุนไพรและ
จัดจ้าหน่าย

4.ก้าหนดภาระงาน

วิเคราะห์ประโยชน์ของ
น้าสมุนไพร

11. การวัดและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2.สังเกตความส้าเร็จของกิจกรรมผลงาน

10.จัดท้ารายงานการปฏิบัติงาน

โดยบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ น้าเทคโนโลยีมาใช้
9.ประเมินผลการท้างาน ในการท้าเอกสารรายงาน
ประเมินผลส้าเร็จของงาน
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย

1.คอมพิวเตอร์
2.แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
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๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาตนเองตามความสนใจ
และความถนัด อยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุข มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ไดเรียนรูรวมกันในการคิดแกปญหา
มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต หางไกลยาเสพติด ใชเทคโนโลยี และการทํางานเปนทีม
- รางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันจินตคณิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘
- รางวัลระดับเหรียญทอง “การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ” โครงการชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ
(PLC) กับโรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ปการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานคุณธรรมเรื่อง “ตนกลาคุณธรรมเดินตามรอยพอ สานตอราโชบาย
รัชกาลที่ ๑๐” ในการแขงขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันการเตนหางเครือ่ งประกอบเพลง ประเภทนักเรียนทีม่ คี วามบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตรัง
- รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง การแข ง ขั น การเต น หางเครื่ อ งประกอบเพลง ประเภทนั ก เรี ย นที่ มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต ปการศึกษา ๒๕๖๒
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- รางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแขงขันการใชเข็มทิศ การคาดคะเน และการสะกดรอย
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานคุณธรรมเรือ่ ง “หลากหลายสมุนไพรในแผนดินของพอ” ในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) การแขงขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) การแขงขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูบริหารเปนวิทยากรในการบรรยายใหความรู ถายทอดประสบการณในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู” และครูมีการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง
- รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ศูนยเครือขายอําเภอสุไหงปาดี)
- รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ศูนยเครือขายอําเภอสุไหงปาดี)
- รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ศูนยเครือขายอําเภอสุไหงปาดี)
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตรัง
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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- ครู ผู  ส อนนั ก เรี ย น ได รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง (ชนะเลิ ศ ) กิ จ กรรมการแข ง ขั น การใช เข็ ม ทิ ศ
และการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๖๒
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) กิจกรรมการแขงขันโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑) กิจกรรมการแขงขันโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒
ดานโรงเรียน
- ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนนํารองทดลองใชมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษารอบใหม
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
- ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐”
- รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาจัดกิจกรรมดานสัมพันธชมุ ชนดีเดน (Best Practice) ระดับสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ตามโครงการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนใต ประจําป ๒๕๖๑
- เป น โรงเรี ย นแกนนํ า เครื อ ข า ยการขั บ เคลื่ อ นด า นการส ง เสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพในสถานศึ ก ษาและ
สรางความเขมแข็งในเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี ภายใตเครือขาย “ปาดีฟนดี” ประจําศูนยอนามัยที่ ๑๒ ยะลา
ปการศึกษา ๒๕๖๒
- ไดรับเกียรติบัตรระดับดี คานิยมหลัก ๑๒ ประการ ระดับจังหวัดนราธิวาส ป ๒๕๖๒
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนบานกลูบี ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- ปราชญชาวบาน เรื่องการแปรรูปผลไมตามฤดูกาล
- เครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี โรงพยาบาลอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
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๗

โรงเรียนบานมวงเตี้ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒

โรงเรียนบานมวงเตี้ย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ ตั้งอยูหมูที่ ๔ ตําบลมวงเตี้ย
อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๖ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑๒ คน นักเรียนชาย ๒๐๑ คน หญิง ๑๗๒ คน
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยจัดฐานการเรียนรูภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมที่เนน
กระบวนการ Active Learning ใหผูเรียนไดเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสงเสริมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาชีวิต ใหกับผูเรียน
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนบานมวงเตี้ยมีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนบานมวงเตีย้ ใชรปู แบบการบริหารดวยกระบวนการวงจรคุณภาพของเดมมิง่ (PDCA) ในการดําเนินงาน
ตามแผนภาพดังนี้
* สะทอนผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
* นําผลไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนา

ปรับปรุง
แกไข
(Act)

วางแผน
(Plan)

* นิเทศ กํากับ ติดตาม
การจัดกิจกรรม

ตรวจสอบ
(Check)

ปฏิบัติ
(Do)

* การขับเคลื่อนนโยบาย

* สงเสริมสนับสนุนครูพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
* ปสานและแสวงหา
แหลงเรียนรูนอกสถานที่

การวางแผน (Plan)
ขับเคลื่อนนโยบาย โดยการศึกษาวิเคราะหนโยบาย สรางความเขาใจกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
วางแผนแนวทางดําเนินการจัดกิจกรรม แตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบโครงการ เตรียมแผนการจัดกิจกรรม
สื่อการเรียนรู ทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเตรียมฐานการเรียนรูภายในโรงเรียน ๑๐ ฐาน
การเรียนรู
การปฏิบัติ (Do)
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และนํานวัตกรรมที่ไดไปใชในการจัดกิจกรรมเนนกิจกรรมการเรียนรู
ที่มีเปาหมายการพัฒนา 4H เนนใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สูการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและประสานความรวมมือกับภูมิปญญาทองถิ่น 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 ในการจัดกิจกรรมหลักทั้ง ๔ กิจกรรมของโรงเรียน ดังนี้
๑) กิจกรรมศิลปสรางสรรค ๒) กิจกรรมเศษวัสดุแปลงรางสรางวิถีพอเพียง ๓) กิจกรรมเรียนรูสูความพอเพียง
๔) กิจกรรมเด็กดีศรีมวงเตี้ย มีจิตอาสา เติมเต็มรอยยิ้ม เพิ่มพูนความสุข
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การติดตาม (Check)
การสังเกตชั้นเรียนทั้งพฤติกรรมของนักเรียน และวิธีการจัดกิจกรรมของครูผูสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของครูโดยกระบวนการ PLC ใหไดแนวทางการแกปญหาและวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
การดําเนินการใหเหมาะสม (Act)
สะทอนผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม จุดออนนําไปแกไขปรับปรุง จุดแข็งนําไปใชและพัฒนา
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

๒. การออกแบบกิจกรรม
การออกแบบกิจกรรมตาง ๆ จะดําเนินการสํารวจความสนใจ ความตองการ และความถนัดของผูเรียน
โดยบูรณาการตามกลุมสาระการเรียนรู สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น จัดทําแผนการจัดกิจกรรม Active Learning
โดยเนน 4H ไดแก กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ (Hand)
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) หลักการสําคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ๗ หลักการ บูรณาการ
ตามกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีกิจกรรมที่กําหนดใหเรียนโดยบูรณาการตามกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมที่เลือกเรียน
ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และชั่วโมงสุดทาย ซึ่งมีกิจกรรมที่เปนแบบอยางได แบงกิจกรรมตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓
กิจกรรมศิลปสรางสรรค มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในการวาดภาพ
ระบายสี การปน และการพิมพภาพพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา สงเสริมใหนักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองอันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ สวนใหญจะใชฐานที่ ๑ ฐานที่ ๒ ฐานที่ ๔ และฐานที่ ๕
มีกิจกรรมดังนี้ การวาดภาพการตูนที่ฉันชอบ การวาดภาพระบายสีจากจินตนาการ การปนตามจินตนาการ
การพิมพภาพดวยนิ้วมือ การพิมพภาพดวยวัสดุธรรมชาติ (ใบไม) เปนตน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖
กิจกรรมเศษวัสดุแปลงรางสรางวิถีพอเพียง มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนรูประเภทของขยะ นักเรียน
สามารถคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ ได สามารถนําวัสดุมาประดิษฐเปนชิ้นงานได เห็นความสําคัญของการดูแลรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และสามารถสรางรายได สวนใหญจะใชฐานที่ ๒ ฐานที่ ๗ และฐานที่ ๘ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
การสานกระเปาหรือตะกราจากกลองนม การประดิษฐหมวกจากกลองนม การประดิษฐกลองใสกระดาษทิชชู
จากกลองนม เปนตน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
กิจกรรมเรียนรูสูความพอเพียง มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห
เห็นความสําคัญและคุณคาในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สวนใหญ
จะใชฐานที่ ๑ ฐานที่ ๒ ฐานที่ ๓ ฐานที่ ๙ และฐานที่ ๑๐ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว
(ไก นกกระทา ปลาดุก ปลาหมอ) การทําปุย หมักชีวภาพและปุย มูลไสเดือน การทําขนมเพือ่ สุขภาพ (ขนมเคกกลวยหิน/
กลวยนํ้าวา/กลวยไข/กลวยเล็บมือนาง/กลวยหอม) การทําผาบาติก กิจกรรมออมทรัพย เปนตน

ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
กิจกรรมเด็กดีศรีมวงเตี้ย มีจิตอาสา เติมเต็มรอยยิ้ม เพิ่มพูนความสุข มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียน
เห็นคุณคาดานคุณธรรม จริยธรรม สืบสานความรู ภูมิปญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ สงเสริมและ
พัฒนานักเรียนใหมจี ติ อาสา และมีสว นรวมในกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนทง้ั ในโรงเรียนและชุมชน สวนใหญจะใชฐานที่ ๑
ฐานที่ ๒ และฐานที่ ๖ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนสะอาด ชุมชนนาอยู
กิจกรรมบมเพาะคุณธรรม เพิ่มพูนจิตอาสา กิจกรรมรวมพลังเครือขายความดี กิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มสูชุมชน
ดวยรักและหวงใย กิจกรรมคายคุณธรรมขยายความดี กิจกรรมทําดวยมือ มอบดวยใจ เปนตน

๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีความกลาแสดงออก มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และ
ทักษะอาชีพ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ดานการทํางานเปนทีม
อยางเห็นไดชัด
- นักเรียนไดรับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนรางวัล
ระดับเหรียญทอง ๙ รางวัล เชน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรม และโครงงาน
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
- นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และมีนักเรียนไดรับทุนการศึกษา
ในรัชกาลที่ ๑๐ จํานวน ๓ ทุน จนจบปริญญาตรี
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ไดรับรางวัลครูเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ประจําป ๒๕๕๙
- ไดรับรางวัลครูเจาฟามหาจักรี (ครูขวัญศิษย) ประจําป ๒๕๖๐
- ไดรับรางวัลทั้งระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติจากการสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
- ครูเปนวิทยากรประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สูทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทํา” ใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒
ดานโรงเรียน
- รางวั ล โรงเรี ย นที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานตามโครงการขยายผล โครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จากจังหวัดปตตานี
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนนาอยูขนาดใหญ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ประสบความสําเร็จ “๕ ขั้นเรียนรูสูความพอเพียง”
- แหลงเรียนรูใหกับชุมชนและหนวยงานมาศึกษาดูงาน เชน กลุมยุวเกษตรกร อําเภอบันนังสตา
อําเภอรามัญ จังหวัดยะลา
ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนบานมวงเตี้ย ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- ชุมชนเขามามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถนําไปประยุกตใช
- สถานีโทรทัศน NBT มาถายทํารายการ โรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรู
- สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดยะลา มาถายทํารายการตะวันยิม้ ตอนเศรษฐกิจพอเพียงเลีย้ งชีวติ
- โรงเรียนในอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
- สถานีตํารวจภูธรแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
- สํานักสงฆปาแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี
- สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี และสํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี
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๘

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (สุราษฎรธานี ชุมพร)

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ตั้งอยูเลขที่ ๑๖๔ หมูที่ ๕
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษรธานี เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู จํานวน ๘๙ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๒๕ คน
นักเรียนชาย ๗๓๗ คน นักเรียนหญิง ๙๑๗ คน จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning ตาม ๗ หลักการ
สําคัญ ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาครบทั้ง 4H คุณลักษณะที่พึงประสงคและมุงเนนพัฒนาทักษะ ๓ ดาน คือ
ดานทักษะวิชาการ ดานทักษะชีวิต ดานทักษะอาชีพ
การดําเนินการขับเคลือ่ นโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ไปสูการปฏิบัติดวยการบริหารจัดการเวลาเรียน
ตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเริม่ เขาโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู
รุนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ ดังแผนภาพ
การขับเคลื่อนนโยบาย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
PLAN :วิเคราะห์บริบท
วางแผน
DO :จัดทา MODEL/แผนกิจกรรม
ดาเนินตามตารางสอน
CHECK :นิเทศ กากับ ติดตาม
(PLC)
ACT :ทบทวน AAR รายงานผล

กระบวนการจัดกิจกรรม

ภาคีเครือข่าย
-องค์กรภาครัฐ
-องค์กรเอกชน
-เครือข่ายผู้ปกครอง
-ชุมชน ฯลฯ
Know
yourself

แผนภาพ การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สูการปฏิบัติของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒

ผูบริหารและครูรวมกันขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีการวางแผนประชุมชี้แจงครู แตงตั้งผูดําเนินกิจกรรม และ
คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรูรวมวิเคราะหการจัดกิจกรรม ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL
K : Know yourself
I : Integrate
D : DRSA
S : Student
T : Technology
T : Trainer
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นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
เชื่อมโยงและบูรณาการตาม ๗ หลักการสําคัญ
การจัดกิจกรรมดวยกระบวนการ DRSA
นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ครอบคลุม 4H
เปนสื่อ แหลงเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียน
สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สงเสริมการทํางานเปนกลุม
ประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข

๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning

๒. โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน บริบทของโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน รวมกันกําหนดเวลาเรียน
๕ ชั่วโมง/สัปดาห มีทั้งหมด ๓๕ กิจกรรม ตาม ๗ หลักการสําคัญและครอบคลุม 4H ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑-๓ ซึ่งจัดกิจกรรมในวันอังคาร ๑ ชั่วโมง วันพฤหัสบดีและวันศุกร วันละ ๒ ชั่วโมง การวัดและประเมินผล
และรายงานผลจากครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน องคกรชุมชน ในปตอมาไดทบทวนจาก
รายงานผลปทผี่ า นมาและไปปรับเปลีย่ นกระบวนการ แนวทางในป ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ไดปรับเวลาในการทํากิจกรรมเหลือ
๒ ชั่วโมง/สัปดาห จัดกิจกรรมในวันศุกรคาบที่ ๗-๘
๓. มีการวัดและประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคตามตัวชีว้ ดั ของแตละกลุม สาระการเรียนรู
ที่ใชจัดกิจกรรม วัดสมรรถนะสําคัญของนักเรียน ดูชิ้นงานมีการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม ครูผูจัดกิจกรรม
มีการทบทวนหลังจัดกิจกรรม และจัดทํา PLC สํารวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป กครอง ผูบ ริหาร และผูม สี ว นไดสว นเสีย
มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก และนําเสนอผลการสะทอนผลการปฏิบัติตอผูบริหารรับทราบ
ผลการปฏิบัติกิจกรรม

๒. การออกแบบกิจกรรม
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ตาม ๗ หลักการสําคัญ ดวย KIDS2T MODEL
ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒

DRS
A
1.

DO
ชี้แจง/เล่ำ/แบ่งกลุ่ม

Reflect
สะท้อน /สรุปควำมรู้
ที่ได้/นำเสนอ

3.
Synthesize
คิด/วิเครำะห์/ระดม
คิด/สังเครำะห์

2.

Active Learning

Apply
ประยุกต์/นำไปใช้

4.

Know
yourself

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

การจัดกิจกรรม KIDS2T MODEL ที่มุงเนนใหนักเรียนปฏิบัติและพัฒนาทักษะ ๓ ดาน ดวยกระบวนการ
PDCA มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การวางแผน (PLAN)
๑. ศึกษาคูมือแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติ (Active Learning)
หลั ก การจั ด หมวดกิ จ กรรม 4H เชื่ อ มโยงตาม ๗ หลั ก การสํ า คั ญ โครงสร า งหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และ
๘ กลุมสาระการเรียนรู
๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning
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๒. ศึกษาการวัดและประเมินผลที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการของ
หองเรียนคุณภาพ มีการปรับลดเวลาในการสอนของครูในหองเรียนและเพิ่มเวลาการเรียนรูของนักเรียนนอกหองเรียน
ใหมากขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง และการเผยแพรผลงานดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT)
๓. เลือกใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู วิทยากร ใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ขั้นที่ ๒ การดําเนินกิจกรรม (DO)
๑. ออกแบบกิจกรรม จํานวน ๔๐ ชัว่ โมง/ภาคเรียน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู : Active Learning
ตาม ๗ หลักการสําคัญ ดวย KIDS2T MODEL
๒. การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู : 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
ปฏิบตั ติ ามแบบ ปฏิบตั อิ ยางถูกตอง ปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันไดอยางเปนธรรมชาติ และดานทักษะ
อาชีพ สรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต (HAND) วัดระดับพฤติกรรมการรับรูเลียนแบบ
ทําตาม การทําเอง การปรับใหเหมาะสม การหาความถูกตอง การกระทําอยางตอเนื่องและการกระทําไดอยางเปน
ธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมรอยละ ๘๐ จากเวลาเรียนทั้งหมดจํานวน ๔๐ ชั่วโมง และนักเรียน ครู
ผูป กครองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู พรอมทัง้ จัดทํารายงานผลกิจกรรม
ดานทักษะวิชาการ มีจํานวน ๘ กิจกรรม คือ กิจกรรมการอานเพื่อชีวิต กิจกรรมสวดสรภัญญะ กิจกรรม
การตัดตอ VDO กับสมารทโฟน กิจกรรมโปรแกรมประมวลผลคํา กิจกรรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ กิจกรรม English
Melody กิจกรรมคณิตศาสตรกับศิลปะ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

ดานทักษะชีวิต มีจํานวน ๘ กิจกรรม คือ กิจกรรมรักษไทย (ดนตรีไทย/นาฏศิลป) กิจกรรมเพศวิถีศึกษา
พัฒนาทักษะชีวติ กิจกรรมคุม ครองผูบ ริโภค และกิจกรรมเพือ่ สุขภาพ (สนุกกับเปตอง/ตะกรอ/เทเบิลเทนนิส/ฟุตซอล)
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ดานทักษะอาชีพ มีจาํ นวน ๙ กิจกรรม คือ กิจกรรมนักออกแบบซุปเปอรจวิ๋ กิจกรรมอินโฟกราฟฟกสรางสรรค
กิจกรรมการผลิตกอนเชือ้ เห็ด กิจกรรมจัดดอกไมและการทําขนมวาฟเฟล กิจกรรมงานไม กิจกรรมองคกรธุรกิจ กิจกรรม
ศิลปะการโรยทราย กิจกรรมปนจิ๋ว และกิจกรรมเหรียญโปรยทาน เพื่อชวยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห การทํางาน
เปนทีมการกระตุนใหนักเรียนไดคนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง สําหรับกิจกรรมนักออกแบบซุปเปอรจิ๋ว
สามารถนําชิ้นงานการออกแบบของนักเรียนมาจัดทําเปนโดมในปจจุบัน (อาคารฝกซอมกีฬาและสันทนาการ) และ
เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงศักยภาพ ในการบริการสูชุมชนและนําความรูจากชุมชนมาพัฒนาทักษะของตนเอง
ดังคํากลาวทีว่ า Best School Best Life พรอมทัง้ เชือ่ มโยงหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ไดอยางมีความสุข

ขั้นที่ ๓ การกํากับ ติดตาม (CHECK)
๑. การกํากับ ติดตาม (CHECK) ครูตรวจเช็คชื่อนักเรียนลงในสมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การนําเสนอผลงาน การสงชิ้นงาน และการทดสอบหลังจัดกิจกรรม นักเรียนและครู
ที่จัดกิจกรรมรวมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู (AAR) เพื่อพัฒนานักเรียนและกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกเดือน/กิจกรรม
การสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูปกครอง การถอดประสบการณนักเรียน และการรายงานผลกิจกรรม
๒. นิเทศ ติดตามและประเมินผล กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูตามปฏิทินการนิเทศ แบบบันทึกผล
กิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมอันพึงประสงคของนักเรียน ตามตัวชี้วัดในการเขารวมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ขั้นที่ ๔ การปรับปรุง (ACT)
๑. นําผล (AAR) มาทบทวน ขอจํากัดที่พบในระหวางการปฏิบัติกิจกรรมมาปรับแกไข
๒. นําผลการถอดประสบการณของนักเรียน การทบทวนดวยการทํา AAR และความพึงพอใจของนักเรียน
ครู ผูปกครอง มาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแกปญหาในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
๓. เผยแพรผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL
ตอสาธารณะ เชน วารสารโรงเรียน เว็บไซตโรงเรียน การประชุมผูปกครอง การประเมินเชิงประจักษจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การตรวจเยี่ยม และเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู :
Active Learning จากทาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน

๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนเรียนรูอยาง “มีความสุข ครอบคลุม 4H” สูรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (คุณภาพผูเรียน ๘ ดาน)
- นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถใชและรูเทาทันเทคโนโลยี
และสามารถอยูรวมในสังคมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning
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- การเขารวมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL สงผลใหนกั เรียน
มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๓
- นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ การสรางอาชีพ มีรายไดระหวางเรียน เชน มีผลิตภัณฑจําหนาย เห็ดนางฟา
เห็ดนางรมดํา ขนมวาฟเฟล เปนตน
- นักเรียนสามารถถายทอดความรูและขยายผลที่ไดรับตอเพื่อน ผูปกครอง และบริการชุมชน เชน
วงดนตรีไทย นาฏศิลปและวงโยธวาทิตบรรเลงในงานศพ งานพิธีไหวครู งานวันครูของจังหวัดสุราษฎรธานี
- รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันการการสราง Webpage ประเภท Text Editer
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวจะเข ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๘ ระดั บ ชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ครูผูจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ดวย
KIDS2T MODEL ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๓ โดยรายขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือสรางบรรยากาศที่กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนเรียนรูอยาง
มีความสุขจากการไดเลือกกิจกรรมตามความสนใจ สงเสริมใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเรียนรูไดดวยตนเอง
มากกวาการเรียนรูจากการทําแบบฝกหัด การทองจํา และชวยใหนักเรียนเลือกกิจกรรมไดเหมาะสมตามความสนใจ
ของตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๙
- ครูสามารถออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ดวย KIDS2T MODEL ทําให
นักเรียนกลาแสดงออก ฝกการคิด สงเสริมใหนักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหากับประสบการณชีวิต เพื่อฝกการคิด การคนพบ
ความรูรอบดาน วิเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรคกอนตัดสินใจแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันได
- ครผูฝกสอนไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดและแขงขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) ระดับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกับ
กลุมภาคที่ ๔ (ภาคใต)
- ครูผฝู ก สอนไดรบั เกียรติบตั รผูฝ ก ซอมนักเรียนเขารวมการแขงทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
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ดานโรงเรียน
- รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดนิทรรศการและการนําเสนอผลงานโรงเรียนที่ไดรับรางวัล OBECQA
ป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคใต
ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา จังหวัดตรัง
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) “การเรียนรู
แบบ Active Learning ดวย KIDS2T MODEL สูเพิ่มเวลารูที่ยอดเยี่ยม” ในงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ ๓ กลุมภูมิภาค ที่ ๔ (ภาคใต)
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดรับการสนับสนุน สงเสริม และความรวมมือจากเครือขายในการจัดกิจกรรม
การใหบริการและสนับสนุนดานวิทยากร องคความรู สถานที่ และแหลงเรียนรูแกนักเรียนเปนอยางดี ไดแก
- ผูปกครองนักเรียน
- วิทยากรคณะทํางานเพศวิถีศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
- ปราชญผูรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟา เห็ดนางรมดํา และการทําขนมวาฟเฟล
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี
- ศูนยการเรียนรูป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ คายวิภาวดีรงั สิต จังหวัดสุราษฎรธานี
- องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning

45

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๙

โรงเรียนวัดทุงสวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

โรงเรียนวัดทุงสวาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ตั้งอยูเลขที่ ๗๔
ถนนพายัพทิศ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอน
ตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๑ คน จํานวนบุคลากร
ทางการศึกษา ๔ คน นักเรียนชาย ๙๑ คน นักเรียนหญิง ๑๐๑ คน มีสภาพแวดลอมที่ดี ครูมีความพรอมและมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนรูเปนอยางดี จัดการศึกษาโดยมุงเนนสรางโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู มุงสูความเปนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ที่เนน
ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง เผชิญประสบการณตรง เกิดการคิดวิเคราะห สรางองคความรูดวยตนเอง และทํางานเปนทีม
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนวัดทุงสวาง มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนวัดทุงสวาง ดําเนินการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ผานระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
ดวยกระบวนการ Input Process Output ดังแผนภาพตอไปนี้
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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-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ (สัปดาหละ ๑ ครั้ง)
- PLC ครู-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ (สัปดาหละ ๑ ครั้ง)
- PLC นักเรียน-นักเรียน (สัปดาหละ ๑ ครั้ง)
ความสําเร็จ (success)
- นักเรียนอานออกได รอยละ ๑๐๐
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น มีจิตอาสา
- ครูมีเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ แบบมีสวนรวม
ผลผลิต (Output)
- นักเรียนมีจิตอาสา อานออก เขียนได รอยละ ๑๐๐ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น และนักเรียนกลาตัดสินใจ กลาแสดงออก รอยละ ๑๐๐
- ครูจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ใช DLIT จัดการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
คือ การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และ PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ การรวมมือ รวมใจกันของครู
และผูบริหารโรงเรียน
ผลลัพธ (Outcome)
จากการบริหารจัดการทีเ่ ปนเลิศทําใหโรงเรียนไดรบั รางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ขนาดกลาง ประจําป ๒๕๕๙
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๒. การออกแบบกิจกรรม
โรงเรียนกําหนดหลักการใหครูผูสอนออกแบบกิจกรรม ใหมีความเชื่อมโยง “การลดเวลาเรียน” และ
“การเพิ่มเวลารู” ดังแผนภาพ แผนภำพกำรดำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
กรรมกำร
สถำนศึกษำ

ครู

ครูจัดทำ
กำหนดกำรสอน
๓. จัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

๒. โรงเรียนจัดทำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมฯ

๑. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ร่วมกัน

AAR ทุกสัปดำห์
เพื่อสะท้อนผล

สรุปผลรำยงำน
กำรจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม 4H

ประเมินผลนักเรียน

แผนภาพ การดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

วิธิดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
๑. ปรับโครงสรางหลักสูตร ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป
๒. จัดตารางการจัดกิจกรรม สอนทุกวัน วันละ ๑ ชั่วโมงทุกระดับชั้น
๓. จับคูครูผูสอนและกําหนดชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 4H
๔. ครูผูสอนรวมกันวางแผนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
๕. จัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 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 เพิ่มเวลารู เดือนละ ๑ ครั้ง
๗. ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดกิจกรรม (แบบหนาเดียว)
๘. ดําเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 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 เพื่อสรุปองคความรูและคัดเลือก Best Practice เดือนละ ๑ ครั้ง
๑๒. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม เดือนละ ๑ ครั้ง
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ตัวอยาง กิจกรรม 4H ในระดับชั้นเรียน
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
- ตมนํ้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุดมือสอง ถุงนมมีชีวิต
๔. Health “กีฬาและนันทนาการ” บูรณาการกับวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป
- ลิงชิงบอล แชรบอล โปงสรางภาพ

ตัวอยาง กิจกรรมบูรณาการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ในระดับชวงชั้น
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 ขี่มาสงเมือง
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๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ รอยละ ๑๐๐ มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ลงมือปฏิบัติจริง
เกิดประสบการณตรงและมีความสุข
- นักเรียนนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรตอครอบครัว และมีผลงานตอยอดงานอาชีพได
- ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
- ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ อานออกเขียนได รอยละ ๑๐๐
- ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
คาเฉลี่ย รวมทั้ง ๔ กลุมสาระการเรียนรู สูงกวาระดับประเทศ เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๐ รอยละ ๑๐.๒๓
- ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) ทั้ง ๓ ดาน
เพิ่มขึ้นทุกปการศึกษา และมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกดาน ๓ ปซอน (ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
- ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ มีผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน (RT) รวมทัง้ ๒ สมรรถนะ
เฉลี่ยรอยละ ๗๕.๘๔
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป. ๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 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
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชัน้ ป. ๔ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลตามโครงการครูดีศรีโคราช ประจําป ๒๕๖๒
ดานโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุง สวางเปนโรงเรียนตนแบบในการศึกษาดูงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน และกิจกรรมอื่น ๆ ใหแกโรงเรียนและหนวยงานที่สนใจอยางตอเนื่อง สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัล
ดังตอไปนี้
- รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ 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
- รางวั ล โรงเรี ย นปลอดขยะของกรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (Zero Waste School) ปการศึกษา ๒๕๖๑
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดานภาคีเครือขาย
ชุมชน ผูป กครอง องคกรทองถิน่ ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมอยางตอเนือ่ ง และโรงเรียน
ไดเชิญปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ มาใหความรูแกครู นักเรียน
๑. ส.ต.ท.พงษวริศ รักษนาม ตําแหนงผูบ งั คับหมูง านจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเมืองนครราชสีมา (ครู 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 ใหความรูเรื่อง การสรางอาชีพ
“ผัดหมี่โคราช”
๕. ดร.อดุลย อยูยืน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความรูเรื่อง การเลี้ยงไสเดือน และการปลูก
ตนออนทานตะวัน
๖. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหความรูเรื่อง การจัดการขยะ
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๑๐

โรงเรียนบานโคกนาโก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

โรงเรี ย นบ า นโคกนาโก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายโสธร เขต ๒ ตั้ ง อยู  ห มู  ที่ ๑๒
บานโคกนาโก ตําบลโคกนาโก อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล
ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจาํ นวนครู ๑๒ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๔ คน นักเรียนชาย ๖๓ คน
นักเรียนหญิง ๕๑ คน เขารวมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เมื่อปการศึกษา ๒๕๕๙ จึงเปนโอกาสใหโรงเรียน
ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติและประสบความสําเร็จ
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนบานโคกนาโก มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนบานโคกนาโก ขับเคลื่อนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA มีการกําหนด
ระยะเวลาเตรียมการ คณะกรรมการสถานศึกษาไดเห็นชอบการเขารวมโครงการและใหการสนับสนุน ตามแนวทาง
ดังนี้
- ครูผูสอนเขาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
- ประสานงานกับภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชน ผูปกครอง นักเรียน
- แสวงหาแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของนักเรียน
- การบริหารจัดการโครงการฯ ยึดหลักการมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง
- มีการกําหนดแผนงาน/โครงการลงในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการทํางาน
- ขับเคลื่อนนโยบายและดําเนินกิจกรรมตามแผน มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเกตการจัดการเรียนรูของครูและนักเรียน
- มีการจัดทํารายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
- มีการจัดกิจกรรม PLC และ AAR เพือ่ สะทอนผลการดําเนินงานเปนระยะ เริม่ ดําเนินการ ระหวางดําเนินการ
และหลังดําเนินการเพื่อนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป

๒. การออกแบบกิจกรรม
- ศึกษาทําความเขาใจแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
- วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รและนั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล เพื่ อ ออกแบบกิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร
ตรงตามศักยภาพ ความตองการ และความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน
- จัดกิจกรรมเชื่อมโยง ๗ หลักการสําคัญ และจัดทําคูมือในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
จัดกิจกรรมหลากหลาย ใหครอบคลุมการพัฒนานักเรียนทั้ง 4H
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โรงเรียนไดพัฒนาปรับโครงสรางเวลาเรียนจากปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู วันละ ๑ ชั่วโมง ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. เปนยืดหยุนเวลาจนถึง ๑๖.๓๐ น. ปรับตารางกิจกรรม
วันจันทร สนุกกับศิลปะ ผลงานดีฝมือเรา วันอังคาร เด็กดีวิถีไทย วันพุธ สุขภาพดีดวยโยคะ กีฬานันทนาการ
วันพฤหัสบดี ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน วันศุกร คุณธรรมสุขสดใสใจเบิกบาน โดยการจัดการเรียนรูที่ครอบคลุม 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 ประถมศึกษาปที่ ๑-๓, ประถมศึกษาปที่ ๔-๖
และมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
วันจันทร จัดกิจกรรมออนซอนโคกนาโกบูรณาการสาระศิลปะ เนนดนตรีเปนพื้นฐาน (กลองยาว) พิณ
และการแสดงวัฒนธรรมอีสาน
วันอังคาร จัดกิจกรรมทักษะชีวติ นักธุรกิจนอยสรางสรรค กระเจียวหวานโคกนาโก บูรณาการสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันพุธ จัดกิจกรรมสุขภาพดี-กีฬาพาสุข ทั้งกีฬาสากล เกม นันทนาการ แอโรบิค โยคะ
วันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บําเพ็ญประโยชน ระเบียบแถว บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วันศุกร จัดกิจกรรมรักษไทย รักษธรรม จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม บูรณาการสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมวันจันทร

กิจกรรมวันอังคาร

กิจกรรมวันพุธ

กิจกรรมวันพฤหัสบดี

กิจกรรมวันศุกร
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กิจกรรมเดนของโรงเรียน
๑. กิจกรรมออนซอนโคกนาโก มีกลองยาวไปแสดงในงานบุญประเพณีตางๆ ในชุมชนได เชน ขบวนแห
ขันหมาก ขบวนแหนาค ขบวนแหบั้งไฟ เปนตน
๒. กิจกรรมกระเจียวหวานโคกนาโก มีสวนสาธิตการปลูกดอกกระเจียวทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ไดแก พื้นที่สาธารณประโยชน พื้นที่ของวัดโคกนาโก โดยมีวิทยากรซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่น เจาอาวาส และเจาหนาที่
นักวิชาการเกษตรมาใหความรูในกิจกรรมดังกลาว
๓. กิจกรรมนักธุรกิจนอยสรางสรรค เปนกิจกรรมตอยอดในการประกอบอาหาร เชน การทําขนมโดนัทจิ๋ว
การนําผลิตภัณฑดอกกระเจียวมาแปรรูปอาหาร ซึ่งไดรับความอนุเคราะหและรวมมือจากสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ สวนกลุมแมบานสตรีสนับสนุนวัตถุดิบ เปนตน

๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนมีความสุขในการเขารวมกิจกรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห การแกปญหา และใชทักษะ
ชีวิตเพิ่มมากขึ้น เกิดทักษะวางแผนการทํางาน มีสมาธิในการเรียน สามารถแสวงหาความรูไดอยางคลองแคลว
มีการพัฒนาทักษะครอบคลุมทั้ง 4H มีอาชีพ มีรายได
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวาดภาพดวยโปรแกรม Paint นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพรองดานสติปญญา
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา
๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทรอนนาน ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และ
จัดกิจกรรมอยางหลากหลาย มีปฏิสัมพันธที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพระบายสี นักเรียนทีม่ ี ความบกพรอง
ดานสติปญญา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันเครือ่ งบินพลังยาง ประเภทรอนนาน
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
สิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ดานโรงเรียน
- รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากกระทรวงสาธารณสุข
- โรงเรียนแกนนํา อย.นอย ระดับยอดเยี่ยม ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ไดรับรางวัล เสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเดนระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขไดรับรางวัลเกียรติบัตร
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง การสวดมนตสรภัญญะ
- สถานศึกษานํารองโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ จากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดานภาคีเครือขาย
- โรงเรียนในอําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกนาโก อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร

๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning

55

๑๑

โรงเรียนบานโนนเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

โรงเรียนบานโนนเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ ตั้งอยูหมูที่ ๑๒
บานโนนชัยศรี ตําบลโนนเมือง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอนตั้งแต
ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๗ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน
นักเรียนชาย ๑๘๒ คน นักเรียนหญิง ๑๓๖ คน ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย ภูมิปญญา
ชาวบานในทองถิ่น คือ กลองยาว หมอลํา โรงเรียนจึงนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู : Active Learning เพือ่ สืบสานอนุรกั ษคณ
ุ คาของความเปนไทย สงผลใหโรงเรียนไดรบั คัดเลือกเปนโรงเรียน
แกนนําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนบานโนนเมือง มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนบานโนนเมืองเขารวมโครงการเปนรุน แรก ในปการศึกษา ๒๕๕๘ และดําเนินการขับเคลือ่ นนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยใชแนวคิด “การบริหารแบบมีสวนรวม” และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นโดยนํานโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning” สูการปฏิบัติ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดกิจกรรมเชื่อมโยง
ทั้ง 4H ใหการสนับสนุนครูผูสอน มีการศึกษาดูงาน ประสานความรวมมือกับภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชน ผูปกครอง
มีการรวมเสนอความคิด เพือ่ ออกแบบกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรมและจัดตารางสอนใหสมั พันธกบั การจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ใหกับนักเรียน มีการนําปราชญชาวบานมาสอนนักเรียนเปาแคน เปาโหวด ตีกลอง จึงเปนที่มาของกิจกรรม
“ออนซอนมรดกอีสาน (โปงลาง)” และการประดิษฐตา ง ๆ ทีใ่ ชวสั ดุในทองถิน่ เชน การทําพานดอกไมสด การประดับผาเวที
การสานเปล การสานตะกรา ที่สามารถสรางชื่อเสียงและสรางรายไดใหกับโรงเรียน
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๒. การออกแบบกิจกรรม
การมอบหมายใหครูรบั ผิดชอบแตละกิจกรรม ซึง่ ครูไดวเิ คราะหมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชีว้ ดั สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาเชื่อมโยง
สูกิจกรรมการเรียนรูใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงทุกระดับชั้นและทุกกิจกรรม ครอบคลุม
๗ หลักการสําคัญแลวนําไปออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนด ๑ กิจกรรมตอ ๑ สัปดาห
โดยจะหมุนเวียนการเรียนรูครบทุกกลุม ครบทุกฐาน ครบทุกกิจกรรม แบงผูเรียนใหเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม
ตามระดับชั้น คือ
ในแตละระดับชัน้ แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละประมาณ ๒๕-๓๐ คน มีการคละทัง้ เด็กเกง ปานกลาง และออน
โดยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ แบงเปน ๓ กลุมระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ แบงเปน ๔ กลุมและระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ แบงเปน ๔ กลุม ทัง้ นีม้ ผี ลดีคอื เมือ่ เด็กคนไหนเรียนรู และปฏิบตั กิ จิ กรรมไดกอ นก็จะชวยสอนเพือ่ น
และสอนนอง ทําใหเด็กมีความมั่นใจและมีความเปนผูนํา กลาคิด กลาแสดงออก เชน กิจกรรมหมอยานอย กิจกรรม
จิตอาสานอยรอยรักษ กิจกรรมกีฬาพาเพลิน กิจกรรมออนซอนมรดกอีสาน (โปงลาง) กิจกรรมเพลินงานประดิษฐ
กิจกรรมถนอมอาหาร กิจกรรมอยูอยางพอเพียง เปนตน
การจัดกิจกรรมในสัปดาหที่ ๑-๑๖ ครูจะตองเตรียมอุปกรณ เตรียมสือ่ ใบความรู ใบงานใหพรอม ซึง่ สวนใหญ
เปนกิจกรรมที่เนนทักษะการปฏิบัติจริง โดยครูจะทําเปนตัวอยาง จากนั้นใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตาม เมื่อพบปญหา
ผูเ รียนก็จะซักถามและปฏิบตั กิ จิ กรรมจนสําเร็จลงในหนึง่ สัปดาห เมือ่ ผานไปในสัปดาหแรก สัปดาหตอ มาก็จะหมุนเวียน
มาเรียนรูจ นครบทุกกลุม แตละกลุม ก็จะไดเรียนรูค รบทุกฐาน ใชเวลา ๔ สัปดาห หลังจากนัน้ ครูผสู อนจะเปลีย่ นกิจกรรม
ใหมอกี และหมุนเวียนไปเชนเดียวกับรอบแรก เมือ่ ครบ ๑๖ สัปดาห นักเรียนจะไดเรียนครบทุกกิจกรรมตามทีค่ รูกาํ หนด
ไวตามแผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมในสัปดาหที่ ๑๗-๒๐ เปนการฝกนักเรียนใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห โดยแยกเปน ๘ ฐาน
ตามกิจกรรมทีโ่ รงเรียนกําหนด แลวใหนกั เรียนเลือกเขาฐานตามกิจกรรมทีช่ อบมากทีส่ ดุ โดยไมตอ งหมุนฐานใหนกั เรียน
คิดเองเพื่อตอยอดการเรียนรู ตัวอยางเชน กิจกรรรมการทําโมบายปลาตะเพียน นักเรียนก็จะคิดตอยอดสรางสรรค
ชิ้นงานใหม นักเรียนก็จะชวยกันคิดออกแบบและทดลองทําเพื่อใหไดโมบายในรูปตาง ๆ
การออกแบบกิจกรรมที่ใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน โรงเรียนไดจัด
กิจกรรมเพิ่มเติมเปนการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน โดยเชิญปราชญชาวบานมาสอนเปาแคน
เปาโหวด ตีกลอง การรําหนาไฟ กิจกรรมออนซอนมรดกอีสาน (โปงลาง) ซึ่งสามารถสรางชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ
ใหกับโรงเรียน และสรางอาชีพใหกับนักเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ครูมีแบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม แบบประเมินผล และ
แบบประเมินความพึงพอใจจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่ออกแบบไว และจะสรุปผลเปนคุณภาพ โดยแบงเกณฑ
เปน ๔ ระดับ คือ ไมผานเกณฑ พอใช ดี และดีมาก
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หลังจากมีการจัดกิจกรรมทุก ๆ สัปดาห ทางโรงเรียนจะจัดใหมีการสะทอนผลของกิจกรรมโดยผูบริหาร
คณะครู และครูผรู บั ผิดชอบแตละกิจกรรม จะเปนผูบ นั ทึกผล AAR และนําผลการสะทอนมานําเสนอและรวมกันชีแ้ นะ
แกปญหาที่พบในแตละกิจกรรม เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในสัปดาหตอไป
เมื่อสิ้นปการศึกษา โรงเรียนไดจัดงานประจําโรงเรียน โดยมีการนําผลงานนักเรียนมาจัดนิทรรศการ
นําเสนอผลงานแตละระดับชัน้ นักเรียนจะเกิดความภาคภูมใิ จเมือ่ ไดเห็นผลงานของตนเอง นักเรียนคนใดทีไ่ ดแสดงฝมอื
และความสามารถอย า งชั ด เจนครู ก็ จ ะนํ า มาฝ ก ให เ กิ ด ความชํ า นาญแล ว ส ง เข า แข ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น
ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแขงขันในระดับภาคและระดับชาติ และไดรับรางวัลหลายรายการ

๓. ภาพความสําเร็จ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ของโรงเรียนบานโนนเมือง ทําใหโรงเรียนได
รับความพึงพอใจ ความชื่นชม และแรงศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน สงผลตอการพัฒนาโรงเรียน ครู และนักเรียน
ตลอดจนไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้
ดานนักเรียน
นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห มีความมั่นใจ มีความเปนผูนํา กลาคิด กลาแสดงออก สามารถตอยอด
การเรียนรูเพื่อสรางสรรคชิ้นงานใหม
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน เดี่ยวโหวด และเดี่ยวโปงลาง
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมแข ง ขั น การประกวดโครงงานคุ ณ ธรรม ระดั บ ชั้ น ม.๑ - ม.๓
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
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- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๘ ระดั บ ชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแขงขันเดีย่ วดนตรีพนื้ เมือง เดีย่ วโหวด ระดับชัน้ ป. ๑ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับชั้น ป. ๑ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- นางรังสิมา บุญมี ผูอํานวยการโรงเรียน ไดรับรางวัล MOE AWARDS ปการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับ
ดีเดนประเภทบุคคล สาขาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
- นางรังสิมา บุญมี ผูอํานวยการโรงเรียน ไดรับโลเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงวาเปนบุคคลตนแบบ ๙ ประการ
ดานการเสริมสรางคนดี ตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน
เดี่ยวโหวด และเดี่ยวโปงลาง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ป
การศึกษา ๒๕๖๐
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแขงขันการประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพ
ดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวโหวด ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง
ระดับชั้น ป. ๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
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ดานโรงเรียน
- รางวั ล MOE AWARDS ผลงานระดั บ ดี เ ด น ประเภทสถานศึ ก ษา สาขาอนุ รั ก ษ ม รดกไทย
จากกระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๖๐
- รางวัลเกียรติยศสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ประเภทมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดหนองบัวลําภู การแขงขัน
ตอบปญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา จากชมรมพุทธศาสตรสากล ป ๒๕๖๐
- รางวัลชมเชย อันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับภาค แนวทางที่ ๒ การพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา
และแปรแถวประกอบดนตรี โครงการมารชชิ่งความดี Goodness Marching Contest จากมูลนิธิครูของแผนดิน
ป ๒๕๖๑
- รางวัลรักการอาน ระดับดีเยีย่ ม โรงเรียนขนาดใหญ โครงการสงเสริมนิสยั รักการอานและพัฒนาหองสมุด
มีชีวิต จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ ป ๒๕๖๒
- ไดรบั คัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยาง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๖๒
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนบานโนนเมือง มีภาคีเครือขาย คือ บวร (บาน วัด และโรงเรียน) ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
จากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- หมูบานบานโนนเมือง หมูที่ ๑ บานโนนชัยศรี หมูที่ ๑๒ บานโนนสงา หมูที่ ๑๕ บานนาอางทอง หมูที่ 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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- โรงเรี ย นบ า นโนนม ว ง โรงเรี ย นบ า นภู พ ระโนนผั ก หวาน โรงเรี ย นบ า นหนองกุ ง ศรี โ พธิ์ ศ รี ส มพร
โรงเรียนบานโนนสวรรค
- ปราชญชาวบาน เชน หมอลําทองศรี นางอรอุมา จันทรวงษา วิทยากรดานวิชาขับรองรองเพลงพื้นเมือง
หมอลําและนาฏศิลป และพอนิคม เบาทอง หมอพื้นบานตําบลโนนเมือง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
เปนวิทยากรในเรื่องสมุนไพร ใหกับนักเรียนในการทําโครงงาน ทักษะอาชีพ การทําสบู ยาหมอง ยาสระผม
นํ้ายาลางจานจากสมุนไพร
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๑๒

โรงเรียนบานเพียแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔

โรงเรียนบานเพียแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๐
บานเพียแกว หมูที่ ๔ ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอนตั้งแต
ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวน ครู ๑๖ คน จํานวนบุคลากรทางการศึกษา ๓ คน
นักเรียนชาย ๘๘ คน นักเรียนหญิง ๖๕ คน ตั้งอยูในชุมชนที่มีอาชีพโดดเดนทางดานหัตถกรรม การทอผา ประกอบกับ
เศรษฐกิจของชุมชนมีฐานะคอนขางยากจน โรงเรียนจึงสงเสริมใหนักเรียนมีอาชีพ โดยบูรณาการอาชีพในชุมชน
กับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยจัดการเรียนกลุมสาระการเรียนรู และตอยอดเปนอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแก
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนบานเพียแกว มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
ผูบริหารไดกําหนดนโยบาย และบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูปกครอง และผูมีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน ดําเนินการจัด
การเรียนการสอนสนองตอบตอนโยบายที่สําคัญ ๆ ในทุกระดับ และเพื่อใหครูผูสอนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูไดอยางเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสภาพชุมชน สืบสานวัฒนธรรม
เอกลั ก ษณ ข องชาติ สื บ ทอดภู มิ ป  ญ ญาของท อ งถิ่ น และน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวติ ตอยอดสรางรายไดจากอาชีพในชุมชน ดังนัน้ จึงเปนนโยบายสําคัญในการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

๒. การออกแบบกิจกรรม
โดยยึด ๗ หลักการสําคัญในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สูการปฏิบัติในทุกกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความสุข โดยเชื่อมโยงตัวชี้วัดในแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชวงชั้น
- วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบกิจกรรมเพิม่ เวลารูเ ชือ่ มโยงตัวชีว้ ดั กับทุกกลุม สาระการเรียนรู
ที่สามารถเชื่อมโยงกันได โดยเนน 4H
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู บูรณาการกับทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนการสรางแรงจูงใจ
ผูเรียนและจัดการ โดยมุงเนนการทํางานแบบกลุม รวมกับการคิดขั้นสูง โดยจัดกิจกรรมตามความสนใจ เนนกิจกรรม
ใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชน
- รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผล ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโดยนํารูปแบบ PLC มาใช
ในการประเมินผลหลังการทํากิจกรรมทั้งสวนของผูเรียนและครูระหวางกลุมสาระการเรียนรูกับนักเรียน และชุมชน
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จากการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ไดออกแบบกิจกรรมที่ยึดหลัก ๗ ประการสําคัญ โดยมี
กิจกรรมแตละระดับชั้น ดังนี้
ป.๑-ป.๓
ประดิษฐเศษวัสดุ
ป.๔-ป.๖
สืบสานงานนาฏศิลปเอกลักษณของชาติ
ม.๑-ม.๓
งานเขียนทองผาสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
จากการขับเคลือ่ นนโยบายโดยเนนการสงเสริมใหนกั เรียนมีอาชีพโดยบูรณาการอาชีพในชุมชน เพือ่ สรางรายได
ใหแกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
และชุมชนในทองถิ่นมีความโดดเดนเรื่องทอผา โรงเรียนบานเพียแกวจึงนําภูมิปญญาดังกลาวมาจัดกิจกรรม
ในชวงชั้นที่ ๓ จึงเปนกิจกรรม Best of the best คือ งานเขียนทองผาสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นของโรงเรียน
บานเพียแกว
ถอดบทเรียนงานเขียนทองผา สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น

พอประมาณ การเขียนทองผา ควรเลือก
ผาที่จะมาเขียนใหมีความเหมาะสม และเหมาะ
กั บ การใช ง าน รวมไปถึ ง เทคนิ ค การผสมกาว
กากเพชร ควรนึกถึงการใชงานในแตครั้ง เชน ผา
๑ ผืน จะใชกาวกากเพชรสีใหนบาง จะใชกาว
กากเพชรประมาณเทาไหรถึงจะพอดีกับชิ้นงาน

มีเหตุผล ผาซิ่นตีนแดง เปนเอกลักษณ
ของทองถิ่นซึ่งเปนภูมิปญญาของชาวบานที่
สืบทอดตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ เพื่อไมให
สูญหายไป จึงนามาเพิ่มมูลคา และตอยอด
ภูมิปญญาของทองถิ่น ดวยวิธีการหยอดทอง
ผ า ซึ่ ง นํ า เอาสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาในยุ ค สมั ย ใหม
มาผสมผสานกับภูมิปญญาชาวบานที่มีมา
ตั้งแตอดีต

เงื่อนไขความรู
- นักเรีย นไดเรีย นรูแ ละที่ม าที่ไปของผา ซิ่นตีนแดง
ซึง่ เปนเอกลักษณและภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ สามารถนําไป
ตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑได
- นักเรียนไดรูถึงวัสดุอุปกรณ ขั้นตอน วิธีการเขียนผา
หยอดทอง และสามารถนําไปฝกปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันได

นํา
ไป
ใช

มิติดานวัตถุ เศรษฐกิจ
การเขี ย นทอง เป น การเพิ่ ม
มู ล ค า ให กั บ ผ า ไหม ผ า ฝ า ยซึ่ ง มี
อยูในชุมชน รวมทั้งมีการแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ามารถใช ง านได
หลายประเภท นับเปนการสรางงาน
สรางอาชีพใหกบั นักเรียนและชุมชน

มิติดานสังคม
เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู 
ซึ่ ง กั น และกั น มี ค วามสามั ค คี
มีการชวยหลือซึ่งกันและกัน

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี การเขียนทอง จะตอง
มีความประณีต ตองมีความเพียร อดทน และ
มี ส มาธิใ นการทางาน รู จั ก ใช เวลาว า งใหเ กิ ด
ประโยชน

เงื่อนไขคุณธรรม
การหยอดทองผา มีข้ันตอนที่ตอ งใชเวลานาน และตอ งมี
ความประณีต เพราะฉะนั้น ถานักเรียนไมมีใจรัก ความพยายาม
อดทน ชิ้นงานที่ไดก็จะไมมีความสวยงามหลักธรรมอิทธิบาท ๔
จึงเปนหลักสาคัญในการดําเนินงาน คือ ฉันทะ คือความพอใจ วิริยะ
คือ ความพากเพียร จิตตะ คือความอดทนไมทอดทิ้ง วิมังสา คือ
ความสอดสองและพิจารณาหาเหตุและผลความสําเร็จ

มิติดานวัฒนธรรม
มี ก ารสานสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชน
โดยมี วิ ท ยากรในท อ งถิ่ น มาให
ความรู ในเรื่องผาซิ่นตีนแดง และ
การเขียนทองผา

มิติดานสิ่งแวดลอม
ผู  เรี ย นมี ค วามอดทน ขยั น
มี ส มาธิ มี สั ม มาคาราวะในการ
เข า พบชุ ม ชน รู  จั ก วิ ธี ป  อ งกั น
อันตรายจากสารเคมี
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๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนเกิดทักษะทางอาชีพ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแกน
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง โครงงานคุณธรรม โครงงาน
คณิตศาสตรประเภทบูรณาการนําไปใชในชีวิตประจําวัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแกน
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแกน
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรประเภทบูรณาการ
ความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาตรประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมวิธกี ารสอน จากการสอนทีเ่ นนแตเนือ้ หาความรูท จี่ ะสอนเทานัน้ เปนผูแ นะนําคอยชวยเหลือ เนนการปฏิบตั ิ
และลงมือทํา เรียนรูรวมกัน
- ครูจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย สรางบรรยากาศและจัดสถานการณ
ทีก่ ระตุน ใหนกั เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู กระตือรือรน และมีกาํ ลังใจในการเรียนรู ครูใกลชดิ กับนักเรียนมากขึน้
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เขาใจและไดพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน
- ครูมปี ฏิสมั พันธทดี่ ตี อ กัน ชวยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน มีความสามัคคี เนือ่ งจากไดมกี ารเสวนาทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน (AAR) ทุก ๆ สัปดาห ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเกิดผลดีตอคุณภาพการศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน รางวัลทรงคุณคา OBCE AWARDS สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานการอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานการอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
แขงขันกิจกรรมทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทบูรณาการความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
- ครู ผู  ส อนนั ก เรี ย น ได รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาตร ป ระเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
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ดานโรงเรียน
- โรงเรียนไดนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ
โครงการโรงเรียนประจําตําบล ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ
- โรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมการนําเสนองาน กิจกรรม BBR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ที่โรงเรียน
บานหนองขวาง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
- โรงเรียนไดเขารวมแสดงผลงานและนําเสนองาน โรงเรียนดีประจําตําบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
- โรงเรียนไดเขารวมการจัดนิทรรศการ เดินตามรอยพอ ตามศาสตรของพระราชาในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ณ โรงเรียนวัดหงษ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
- โรงเรียนบานเพียแกวไดมีโรงเรียนตางๆ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔
มาศึกษาดูงานในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของโรงเรียนบานเพียแกว อยางตอเนื่อง
- โรงเรียนมีหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งโรงเรียน
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนบานเพียแกว ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- โรงเรียนเครือขายนักธุรกิจนอยคูคุณธรรมนําสูเศรษฐกิจสรางสรรค
(โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนบานหนองขวาง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย)
- โรงเรียนในกลุมพุทไธสง ๒ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
- โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔
- ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ไดรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน (ผลิตภัณฑ ผาหยอดทอง
จากภูมิปญญาสูอาชีพที่ยั่งยืน)
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๑๓

โรงเรียนบานละลม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนบานละลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ตั้งอยูหมูที่ ๑๓ ตําบลละลม
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ มี จํ า นวนครู ๒๒ คน จํ า นวนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ๖ คน นั ก เรี ย นชาย ๒๓๕ คน
นักเรียนหญิง ๑๙๓ คน จากการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน พบวา นักเรียนสวนหนึ่งมีภาวะ
เริ่มอวนจนถึงอวน ประกอบกับการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูของโรงเรียน จึงมีแนวคิดเชิงบูรณาการ
ในการแกปญหาภาวะในกลุมนักเรียนดังกลาว
การดําเนินการขับเคลือ่ นโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของโรงเรียนบานละลมมีแนวทางการบริหารจัดการ
การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนบานละลมใชรูปแบบการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ อาศัยความรวมมือ
ของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของในรูปแบบเครือขาย แบงเปน ๔ ชวงชัน้ ตามระดับ คือ ๑) ชัน้ อนุบาล (โรงเรียนเตรียมความพรอม)
๒) ชั้น ป.๑-ป.๓ (โรงเรียนใฝดี) ๓) ชั้น ป.๔-ป.๖ (โรงเรียนใฝเรียนรู) ๔) ชั้น ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนอยูอยางพอเพียง)
ซึ่งแตละโรงเรียนเล็กมีครูใหญชวงชั้นและคณะกรรมการ ๔ ฝาย คือฝายบริหารวิชาการ ฝายบุคคล ฝายงบประมาณ
ฝายบริหารทั่วไป ทําหนาที่บริหารจัดการภายใตกระบวนการ PDCA
รูปแบบการบริหารจัดการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
LALOM MODEL ภายใตวงจรคุณภาพ P-D-C-A
L คือ Leadership ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ
สามารถเปนผูนําทางดานการออกแบบการเรียนรูและ
กําหนดผลสําเร็จรวมกับครู นักเรียน ชุมชน
A คือ Active Learning กิจกรรมการเรียนรูแ บบองครวม
เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง โดยผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
แบบองครวมและไดลงมือปฏิบตั พิ รอมวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง
L คือ Life Skill โรงเรียนเปนเวทีการเรียนรู สงเสริม
ให ผู  เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะชี วิ ต จากกิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารูดวย Active Learning
O คือ Occupation Skill โรงเรียน ชุมชน ภาคีเครือขาย
รวมมือจัดการศึกษาเพือ่ สรางทางเลือกดานอาชีพใหกบั
ผูเรียนอยางหลากหลาย และสามารถตอยอดได
M คือ Motivation การสรางแรงจูงใจสูความยั่งยืน
โดยผูบริหาร ครู นักเรียน ชุมชน ตองรวมกันออกแบบ
การเรียนรู สรางแรงจูงใจกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู
ดวย Active Learning สูความยั่งยืน
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๒. การออกแบบกิจกรรม
ใชหลักการจัดกิจกรรมโดยยึด ๗ หลักการสําคัญสูการปฏิบัติทุกกิจกรรม ซึ่งไดแบงการปฏิบัติกิจกรรม
ในแตละชวงชั้น ดังนี้
ชวงชั้น ๑ Fun เนนสนุกสนาน โดยนักเรียนคนหาสิ่งที่ตัวเองสนใจ ชอบอะไร ซึ่งจะมีความสนุกสนาน
ในการรวมกิจกรรม ไดแก กิจกรรมนิทานนี้สนุกทุกวัน กิจกรรมเสียงจากแมไก
ชวงชั้น ๒ Find เปนชวงการคนหา โดยนักเรียนจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ ไดแก กิจกรรมบายศรี
ปากชาม กิจกรรมลด หวาน มัน เค็ม
ชวงชั้น ๓ Focus เปนชวงการคนพบความชอบ ความถนัดและความสนใจ ไดแก กิจกรรมนักบินนอย
กิจกรรมเพลงดีนําคุณธรรมรองรําใหสุขสันต
ใชกระบวนการ P-D-C-A และ PLC เพื่อประเมินผลและสรุปผลโดยใช AAR ในการจัดกิจกรรม และ
ในทุกกิจกรรมจะนํา LALOM MODEL ภายใตวงจรคุณภาพ P-D-C-A มาขับเคลื่อนดําเนินงานเพื่อวัดความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จในหลากหลายกิจกรรมและกิจกรรมที่โดดเดนเปน Best Practice
ของโรงเรียนบานละลม คือ กิจกรรมลด หวาน มัน เค็ม ที่ดําเนินการตอยอดจากทุกระดับชั้น ดําเนินการดังนี้
๑. P (Plan) วางแผนคัดกรองนักเรียนทุกคน เพื่อทราบภาวะโภชนาการของนักเรียน
๒. D (Do) เดือนพฤษภาคม ดําเนินการชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูงนักเรียน ๔๓๕ คน ประมวลผลภาวะ
โภชนาการนักเรียน มีนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอวนจนถึงอวนจํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๘.๙๖ จึงจัดกิจกรรมเพื่อ
แกปญหานักเรียนกลุมมีภาวะเริ่มอวนจนถึงอวน กิจกรรมจัดเปน ๔ ฐาน ๑. อาน (อานฉลากโภชนาการ) ๒. ปรับ
(ปรับพฤติกรรมการบริโภคกินอาหารใหครบ ๕ หมู กินใหหลากหลายเพิ่มผัก 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 ฐานเพื่อสูความสําเร็จตามเปาหมาย
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๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพที่แข็งแรง มีทักษะการคิดวิเคราะห กลาคิด กลาแสดงออก
- นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ความสามารถดานเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ จากการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปการศึกษา ๒๕๕๙
- รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมบล็อกสรางสรรค อนุบาล ๑-๒ โรงเรียนเครือขายสหวิทยาเขต อนุบาลศรีสะเกษ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดรองเพลงคุณธรรม การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม
การอาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายศรี เด็กพิเศษเรียนรวม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวั ล ชนะเลิ ศ กิ จ กรรมร อ งเพลงคุ ณ ธรรม งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ ๖๙
ปการศึกษา ๒๕๖๒
- โลรางวัลโครงงานสุขภาพของนักเรียน ดานสงเสริมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข
ปการศึกษา ๒๕๖๒
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผูอํานวยการสถานศึกษาไดรับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเดน ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ของกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
- ครู ผู  ส อนได รั บ รางวั ล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดี เ ด น ระดั บ เงิ น โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป พ.ศ. ๒๕๖๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ครูผสู อนไดรบั คัดเลือกเปนแมตวั อยาง ตามโครงการ “โรงเรียน/หมูบ า นศีล ๕ ตามรอยพออยางพอเพียง”
เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจําป ๒๕๖๑
(นางสุวารี อภัยสม)
- ครูผสู อนไดรบั คัดเลือกเปนแมตวั อยาง ตามโครงการ “โรงเรียน/หมูบ า นศีล ๕ ตามรอยพออยางพอเพียง”
เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 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
เพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดานโรงเรียน
- รางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย ของกระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๕๙
- รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรม อย.นอยในโรงเรียนไดรับการประเมินผานเกณฑ อย.นอยระดับดีเยี่ยม
ของจังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
- รางวัลชมเชยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทานระดับกอนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ปการศึกษา ๒๕๖๑
- ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรูสุขภาวะ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม
การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอน ปการศึกษา ๒๕๖๒
- ชนะเลิศโครงงานสุขภาพของนักเรียน ดานสงเสริมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ กรมอนามัย ปการศึกษา ๒๕๖๒
- โรงเรียนไดมาตรฐาน โรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน “ดีเดน” ระดับประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- โรงเรียนตนแบบโรงเรียนศีลหา “ตามรอยพออยางพอเพียง” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนบานละลมไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- กลุ  ม โรงเรี ย นพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ๒๑ ละลม ห ว ยตามอญและโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 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

กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม

กิจกรรมการประดิษฐบายศรีปากชาม

เอกสารเผยแพรผลงาน MOU

บันทึกขอตกลงความรวมมือ

วีดิโอการเลี้ยงกบในบอซีเมนต
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๑๔

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ตั้งอยูเลขที่ ๘๔ หมูที่ ๑๓
ตํ า บลนาโพธิ์ อํ า เภอกุ ด รั ง จั ง หวั ด มหาสารคาม เป ด สอนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑-๖ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
มีจํานวนครู ๒๕ คน นักเรียนชาย ๑๗๕ คน นักเรียนหญิง ๒๓๑ คน ดําเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่ ม เวลารู  อย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ป  ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ โดยจั ด กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงกั บ มาตรฐานการเรี ย นรู 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร กระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ตอมาปรับกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูธรรมชาติ
ในโรงเรียนใหสอดคลองกับ ๗ หลักการสําคัญ และแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ มีแนวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ มีรูปแบบการบริหารจัดการทั้งโรงเรียนโดยใชรูปแบบ NPS Model ซึ่งมาจาก
ชื่อของภาษาอังกฤษของโรงเรียน Naphopittayasan School นํามาสรางเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
โดยการเปลี่ยนตัวอักษรที่มีในชื่อของโรงเรียนใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ดังแผนภาพ
N : Nature (ธรรมชาติ) คือ การเรียนรูโดยใช
บริบทโรงเรียนเปนฐานการเรียนรู นําสิ่งที่มีในธรรมชาติ
สิ่งที่มีในโรงเรียน เปลี่ยนใหเปนรายได และสามารถ
สรางอาชีพที่ยั่งยืนได โดยใชวงจรควบคุมคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming cycle) คือ PDCA
P : Process and Product กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูผานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
(MCMK) ซึง่ ครอบคลุมกิจกรรม 4H 3R8C STEM QSCCS
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินกิจกรรม ทําใหโรงเรียนไดผลิตภัณฑที่เกิดจาก
การทํากิจกรรมทําปุย หมักชีวภาพและดินเกษตรจากใบไม
แหงเปนเอกลักษณของโรงเรียนนาโพธิพ์ ทิ ยาสรรพ โดยมี
บรรจุภณ
ั ฑทที่ นั สมัย สามารถเพิม่ มูลคา และความนาเชือ่ ถือ
ให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด โ ดยใช ว งจรควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
เดมมิ่ง (Deming cycle) คือ PDCA
S : Sufﬁcient (พอเพียง) คือ การเรียนรู
ทักษะอาชีพ บนพืน้ ฐานความพอเพียง โดยรูจ กั นําวัสดุทมี่ ี
ในท อ งถิ่ น มาสร า งเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ให เ กิ ด รายได
แตตนทุนการผลิตตํ่า ลดความเสี่ยง โดยมีแผนภาพรวม
วิธกี ารปฏิบตั กิ จิ กรรมโดยใชวงจรควบคุมคุณภาพของเดมมิง่
(Deming cycle) คือ PDCA
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๒. การออกแบบกิจกรรม
รูปแบบ QSCCS
S : SERVER การใหบริการสังคม/วิทยากร

นักเรียนเสนอชองทางการเผยแพรความรู
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ

C : Communicate สื่อสาร นําเสนอ นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
C : Construct สรางองคความรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสรางองคความรู
S : Search การแสวงหาความรู นักเรียนแตละกลุม สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู ปราชญชาวบาน ภูมปิ ญ ญาทองถิน่
Q : Question การตั้งคําถาม ทุกกิจกรรมเริ่มตนจากการแบงกลุมคละความสามารถ ๔-๕ คน โดยใชคะแนน GPA

การจัดกิจกรรมโดยใช รูปแบบ QSCCS มีขั้นตอนดังนี้
Q : Question ทุกกิจกรรมเริ่มตนจากการแบงกลุมคละความสามารถ ๔-๕ คน โดยใชคาคะแนน GPA
เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจของนักเรียนแตละชั้นเรียนหรือสภาพปญหาที่ตองแกไขเรงดวนในโรงเรียน
S : Search นักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู เชน ปราชญชาวบาน สมารทโฟนในสิ่งที่
นักเรียนสนใจหรือตองการแกปญหา
C : Construct ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสรางองคความรู เชน การทําปุยหมักชีวภาพ หนังสือเลมเล็ก
STEM และถอดบทเรียน 4H, 3R8C, STEM, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
C : Communicate นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
S : Server นักเรียนเสนอชองทางการเผยแพรความรูขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ เชน
แผนพับ การสรางสื่อวีดิทัศน เผยแพรผานสื่อออนไลน และฝกเปนวิทยากร เปนตน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning ที่เปนนวัตกรรมของโรงเรียน
๑. กิจกรรมการทําปุยหมักชีวภาพและดินเกษตรจากใบไมแหง แบงเปน ๕ ฐานกิจกรรม
ฐานที่ ๑ กิจกรรมปญหามีไวแก
ฐานที่ ๒ กิจกรรมกองอยางไรใหไดปุย
ฐานที่ ๓ กิจกรรมจุลินทรียที่รัก
ฐานที่ ๔ กิจกรรมปน ปน ทันใจดี
ฐานที่ ๕ กิจกรรมการตลาดในยุค ๔.๐
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๒. กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก
นําความรูเรื่องการทําปุยหมักชีวภาพและดินเกษตรจากใบไมแหงมาบูรณาการโดยวิเคราะห วางแผน
และลงมือจัดทําหนังสือเลมเล็กตามความเขาใจในเนื้อหาที่เกี่ยวของ

๓. กิจกรรมสะเต็มศึกษา
นําความรูเรื่องการทําปุยหมักชีวภาพและดินเกษตรจากใบไมแหงมาบูรณาการโดยใหนักเรียนวิเคราะห
วางแผน ออกแบบบรรจุภัณฑ และโครงงาน จัดการแขงขันเพื่อตอยอดสูการรวมแขงขันในโอกาสตางๆ

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 ทั้งนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน
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๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะอาชีพ การทํางานเปนทีม ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
หางไกลจากสิ่งอบายมุข มีทักษะการนําเสนอผลงาน การเปนวิทยากรตอที่ชุมชน
- เรียนรูวิธีการทําปุยหมักชีวภาพ นําไปตอยอดเปนธุรกิจในครอบครัว หรือในชุมชน นําวัสดุในทองถิ่น
มาประยุกตเปนผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ เรียนรูการตลาด การประชาสัมพันธสินคาในชองทางออนไลนในยุค
ไทยแลนด ๔.๐ และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน สรางรายไดแกผูเรียนและโรงเรียน
- รางวัลระดับเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากการแขงขันการเลานิทานคุณธรรม การแขงขันประกวดหนังสือ
เลมเล็ก การแขงขันรําวงมาตรฐาน การแขงขันเดี่ยวโหวด
- รางวัลระดับเหรียญเงิน เหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๘ ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๙ รางวัล เชน การแขงขันสรางการตนู แอนิเมชัน่
การแขงขันตัดตอภาพยนตร การแขงขันสรางสรรคงาน การแขงขันสรางเกมจากคอมพิวเตอร เปนตน
- รางวั ล ระดั บ ประเทศ การขยายผลรู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของนั ก เรี ย น
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพือ่ ลดปจจัยเสีย่ งตอโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง (NCDs) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
- นักเรียนกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันเรียงเมล็ดพืช
เปนรูปภาพ งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา และโรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก ระหวางวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

- นักเรียนกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันการตอบปญหา
ทางการเกษตร งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา และโรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก ระหวางวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แลกเปลี่ยนเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ จากปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น เกษตรชุมชน
เกษตรจังหวัด ผูมีประสบการณดานการทําปุยหมักและการเกษตร
- เปนวิทยากรใหความรูทั้งภาครัฐและเอกชน
- ครู ผู  ฝ  ก สอนและบุ ค ลากรโรงเรี ย นนาโพธิ์ พิ ท ยาสรรพ ได ฝ  ก สอนนั ก เรี ย นเป น ตั ว แทนจั ง หวั ด
มหาสารคาม ไปแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๑๒ รายการ ไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
จากกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชฯ กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูน
แอนิเมชั่น และกิจกรรมการแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ
ดานโรงเรียน
- ลดคาใชจายในการดูแลสภาพแวดลอมโรงเรียน โดยการใชปุยหมักชีวภาพบํารุงไมดอกไมประดับ
ภายในบริเวณโรงเรียน
- เปนแหลงเรียนรู สรางรายไดของโรงเรียนผานถุงดินปลูก โดยสามารถแสกน QR code บนถุงดินปลูก
และกดติดตามไดผาน Facebook Website ของโรงเรียน
- รางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน พรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวัล Best Practice “จากใบไมแหงที่ไรคา มาเปนสิ่งที่มีคุณคาของชาว น.พ.ส.” ทั้งระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวั ล ชนะเลิ ศ ด า นการบริ ห ารจั ด การ โครงการปลู ก ฝ ง คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องผู  เรี ย น
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๖ ดานการบริหารจัดการยอดเยี่ยม วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
- รางวั ล ระดั บ ประเทศ การขยายผลรู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของนั ก เรี ย น
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพือ่ ลดปจจัยเสีย่ งตอโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง (NCDs) จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
- โล ร างวั ล ระดั บ ยอดเยี่ ย ม โรงเรี ย นต น แบบลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู  : Active Learning
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดานภาคีเครือขาย บวร (บาน วัด และโรงเรียน)
- หมูบานที่เปนภาคีเครือขาย ใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการเปนวิทยากรปราชญชาวบานใหความรู
ในดานตาง ๆ เชน
๑. นางดวงใจ ชาดง ชาวบานหมู ๑๓ บานปทุมทอง เปนวิทยากรปราชญชาวบาน ดานการจัดทํา
พานบายศรี
๒. นายเคน ไสยกิจ ชาวบานหมู ๑๓ บานปทุมทอง เปนวิทยากรปราชญชาวบานดานพิธกี รรมทางศาสนา
๓. รานขนมไทยบานครูนิจ รานคาในชุมชน หมูที่ ๑ บานนาโพธิ์ เปนวิทยากรปราชญชาวบาน
ดานการทําขนมไทยเพื่อประกอบอาชีพ
๔. นายเสาร มาดชดา ชาวบานหมู ๑๔ บานโนนถาวร เปนวิทยากรปราชญชาวบานดานการทําปุย หมัก
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
- โรงเรียนที่เปนภาคีเครือขาย ซึ่งเปนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ไดใหการ
สนับสนุน ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมที่สําคัญในโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ เพื่อสงเสริมการแนะแนวศึกษา
ตอระดับมัธยมศึกษา
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๑๕

โรงเรียนรัตนบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร)

โรงเรียนรัตนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ตั้งอยูเลขที่ ๑๓๘ หมูที่ ๑๒ ตําบลรัตนบุรี
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ เปนโรงเรียนขนาดใหญ ปการศึกษา ๒๕๖๒
มีจํานวนครู ๑๐๔ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕๕ คน นักเรียนชาย ๘๖๒ คน นักเรียนหญิง ๑,๑๖๓ คน เขารวม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” รุนที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยในชวงแรกโรงเรียนใชแนวทาง
และรูปแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดยเนน 4H จากการทํา AAR โรงเรียนไดพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพบริบท
ของโรงเรียน และนํา ๗ หลักการสําคัญมาใชในการจัดกิจกรรม สงผลใหโรงเรียนรัตนบุรีประสบความสําเร็จ สามารถ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
การดําเนินการขับเคลือ่ นโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของโรงเรียนรัตนบุรี มีแนวทางการบริหารจัดการ
การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

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

ภาพแสดงระบบคุณภาพ “HEART MODEL”
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โรงเรียนรัตนบุรี สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียน
มีความสุข เกิดการเรียนรูดวยตนเอง คิดวิเคราะห ปรับบทบาทครูเปนผูใหคําปรึกษาชี้แนะ มีการประเมินผูเรียน
อยางหลากหลายตามสภาพจริง เชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคลองกับบริบทและศักยภาพสถานศึกษา
โดยใชรูปแบบบริหารวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
Plan (P) ขั้นวางแผน
๑. โรงเรียนสรางความเขาใจ และความตระหนักในการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ใหแกผูเกี่ยวของทุกระดับ (ครู ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน)
๒. ผูบ ริหารและครูรว มกันวางแผน กําหนดแนวทางขับเคลือ่ นนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู สูก ารปฏิบตั ิ
โดยผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูนําในการขับเคลื่อนนโยบาย
๓. มอบหมายครูผูรับผิดชอบ โดยแยกเปน ๘ กลุมสาระการเรียนรู
๔. กําหนดภาพความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู คือ
๔.๑ ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ผานกิจกรรม ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู พรอมสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และมีความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ
๔.๒ ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับ ๗ หลักการสําคัญของการจัดกิจกรรม
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
๔.๓ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ไดอยาง
เหมาะสม
๔.๔ ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
Do (D)
๑. วิเคราะหและปรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับกิจกรรมเพิ่มเวลารู และบริบทของ
สถานศึ ก ษา โดยจั ด กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู  จํ า นวน ๔ คาบ/สั ป ดาห ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
ทุกโปรแกรม ยกเวน โปรแกรม SMTE และ MEP ที่มีโครงสรางเวลาเรียนครบตามหลักสูตรหองเรียนพิเศษ
๒. จัดทําสารสนเทศตามความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนเปนรายบุคคล
๓. ครูผสู อนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เตรียมสือ่ แหลงเรียนรู อาคารสถานที่ เพือ่ สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพิ่มเวลารูตามความตองการและความสนใจของผูเรียน
๔. สรางภาคีเครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการเขามาใหความรวมมือและสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู เชน โรงพยาบาลรัตนบุรี ศาลจังหวัดรัตนบุรี มูลนิธิชัยพัฒนารัตนบุรี เปนตน
Check (C)
- นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงานและรายงานผลอยางตอเนื่อง
Action (A)
- เผยแพรผลการดําเนินงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย เชน
การจัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ เปดบานตามโครงการผูวาสัญจร Line Facebook วารสารโรงเรียนรัตนบุรี
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๒. การออกแบบกิจกรรม
วิธีการออกแบบกิจกรรม
โรงเรียนรัตนบุรีมีการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูเปน ๔ หมวด ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. รูปแบบที่ ๑ ประกอบดวยหมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดทําเปนหนวยการเรียนรูบูรณาการ
โดยจัดในกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน กิจกรรมสวดมนตไหวพระ
๒. รูปแบบที่ ๒ ประกอบดวยหมวดที่ ๒, ๓ และ ๔ กิจกรรมที่นักเรียนเลือกตามความสนใจ โดยมอบหมาย
ใหกลุมสาระการเรียนรูเปนผูออกแบบกิจกรรม โดยนํา ๗ หลักการสําคัญมาใชในการออกแบบกิจกรรม มีข้ันตอน
การดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ สํารวจความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพือ่ จัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของนักเรียน
๒.๒ จัดกลุมผูรับผิดชอบแตละหองเปนกลุมสาระการเรียนรูโดยใหนักเรียนเลือกกลุมตามความชอบ
เปนสวนใหญ
๒.๓ แตละกลุม สาระการเรียนรูจ ดั กิจกรรมเปนฐานการเรียนรูย อ ยแลวเวียนฐาน เชน กลุม สาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีฐานการเรียนรู (www.rattanaburi.ac.th) ดังนี้
๑) ฐานเกษตรทฤษฎีใหมแบบแนวทางการจัดการที่ดินและนํ้าเพื่อการเกษตรที่ย่ังยืน โดยมี
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด การปลูกขาวหอมมะลิ ๑๐๕ และวิธีการสีขาว

๒) ฐานบริษัทบานขนมรัตนบุรี โดยมีกิจกรรมขาวไทยไปไกลกวาที่คิด มีการนําขาวและผลิตผล
ทางการเกษตรมาแปรรูปเปนขนมและเครื่องดื่มเพื่อจําหนายใหกับครูและนักเรียน ตลอดทั้งจัดบริการอาหารวาง
ในการประชุมสัมมนาใหแกหนวยงานภายนอก
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๓) ฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
๔) ฐานรวมใจธนาคารขยะ รวมบุญหลังคาเขียว

โดยมีการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับไปใชใหมและจําหนาย เชน กลองนม เมื่อคัดแยกและทําความ
สะอาดแลวจะนําสงตอที่หางสรรพสินคา Big C สุรินทรเพื่อนําไปผลิตเปนกระดาษรีไซเคิลและหลังคาตามโครงการ
หลังคาเขียว

๕) ฐานธนาคารโรงเรียนรัตนบุรี โดยมีกิจกรรมการออมเงินและทําบัญชีรายรับ-รายจาย

การนิเทศกํากับ ติดตาม
โรงเรียนรัตนบุรมี กี ระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตาม การขับเคลือ่ นนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู : Active
Learning ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเริ่มจากการนิเทศแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู และดําเนินการ
นิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ไดแก ผูบ ริหาร งานวิชาการ หัวหนากลุม สาระการเรียนรู หัวหนาโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู และคณะกรรมการนิเทศ กํากับติดตามจากภายนอก ไดแก ศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน และ
ศึกษานิเทศกประจําโครงการโดยวิธกี ารเปดชัน้ เรียนจากนัน้ ทํา AAR หลังการปฏิบตั งิ าน ๑ ครัง้ /สัปดาห เพือ่ สะทอนผล
การจัดกิจกรรม หากพบปญหาอุปสรรคใชกระบวนการ PLC ในการแกปญหาเปนรายกิจกรรมของแตละกลุมสาระ
การเรียนรูรายงานผลการดําเนินงานและประชาสัมพันธในการประชุมประจําเดือนทุกสิ้นเดือน ตลอดทั้งรายงานผล
ผานชองทาง Line Facebook วารสารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
มีการวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบ ไดแก วัดและประเมินผลบูรณาการกิจกรรมเพิม่ เวลารู : Active
Learning กับรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรูดวยชิ้นงาน มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน และตัดสินผลการเรียนรู ตามเกณฑที่กําหนด
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๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
- ผูเรียนเกิดทักษะดานวิชาการ ทักษะดานอาชีพ และทักษะชีวิต ผานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
พรอมสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และมีความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ เชน นักเรียนรูวิธี
ปลูกขาว พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว และนําสิ่งที่เหลือจากการแปรรูปผลผลิตไปใชประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ
ยกตัวอยาง การนําแกลบ รําจากขาว เศษผัก เศษใบไมมาทําปุย หมักชีวภาพ สําหรับการเพาะปลูกครัง้ ตอไป นําฟางขาว
มาเปนสวนประกอบการเพาะเห็ดฟาง สามารถนําผลผลิตขาวหอมมะลิ ๑๐๕ ที่มีอยูมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคา
ของสินคาได เชน ซูชิ ขาวปนสามเหลี่ยม โดนัทเคก บราวนี่ นํ้าขาวกลอง วุนขาว สามารถออกแบบโลโก บรรจุภัณฑ
และเขาแขงขันสูความเปนเลิศ มีทักษะการทํางานกลุม และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถนําความรูไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวันได เชน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ รวมกันรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมผานโครงการธนาคารขยะ รวมบุญหลังคาเขียวได
- รางวั ล พระราชทาน “เยาวสตรี ไ ทยดี เ ด น ” ประจํ า ป ๒๕๖๐ ประเภท “เยาวสตรี สื บ สานศิ ล ป
วั ฒ นธรรมไทย” ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น งาน “วั น สตรี ไ ทย” ประจํ า ป ๒๕๖๐ ของสภาสตรี แ ห ง ชาติ ใ น
พระบรมราชินูปถัมภ
- รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๒ กิ จ กรรมการแข ง ขั น ต อ คํ า ศั พ ท ภ าษาไทย
(คําคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ และไดรับการจัดอันดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓ เปนอันดับที่ ๓ เปนตัวแทนแขงขัน จํานวน ๔๘ รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗
ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ในงาน The 9th Northeastern
EP/MEP Open House 2016 ที่จังหวัดมุกดาหาร และรางวัลเหรียญทอง The 10th Northeastern EP/MEP
Open House 2017 ที่จังหวัดสกลนคร
- รางวั ล ชนะเลิ ศ กิ จ กรรมการประกวด “การออกแบบตั ว ละครแอนิ เ มชั่ น ๓ มิ ติ ” เพื่ อ อนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร ป พ.ศ. ๒๕๖๑
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ กิ จ กรรมการประกวด “การออกแบบตั ว ละครแอนิ เ มชั่ น ๓ มิ ติ ”
เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
ป พ.ศ. ๒๕๖๑
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ระดับจังหวัดสุรินทร มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท
- รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย STEM Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยสะเต็ม
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (สะเต็มศึกษาประเทศไทย) และโรงเรียนเบญจะมะมหาราช จัดการแขงขัน
Thailand STEM Festival 2017 ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
- รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันคีตะมวยไทย รุนอายุ ๑๕ ป และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การแขงขันคีตะมวยไทย รุนอายุ ๑๘ ป ในการแขงขันกีฬา “สพฐ. เกมส” ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ ในระดับประเทศ
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- รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาการภาษาเขมร “คัด ลายมือภาษาเขมร” ประจําป ๒๕๖๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันทักษะวิชาการภาษากัมพูชาสองแผนดิน ครั้งที่ ๔
- รางวั ล เหรี ย ญเงิ น การแข ง ขั น โต ส าระวาที ภ าษาอั ง กฤษ (Debate) ประเภทห อ งเรี ย นปกติ
และประเภทหองเรียนโครงการเรียนเปนภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําป ๒๕๖๑ ระดับภูมิภาค
- รางวั ล เหรี ย ญทอง ลํ า ดั บ ที่ ๖ คํ า คม เกมต อ คํ า ศั พ ท ภ าษาไทย รุ  น ๑ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
รายการแมกซพลอยส เอแม็ท ชิงแชมปประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C การประกวดการออกแบบโปสเตอร
โดยใชโปรแกรมโฟโตชอป ในหัวขอ “ร. ๑๐ กับวันวิทยาศาสตร” สัปดาหวิทยาศาสตร จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
- รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ การเเข ง ขั น เขี ย นตามคํ า บอกภาษาจี น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
เนื่องในกิจกรรมวันมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสืบสานวันมรดกโทย ครั้งที่ ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- รางวัลเหรียญทอง ลําดับ ที่ ๕ คําคม เกมตอคําศัพ ทภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ
แมกซพลอยส เอแม็ท ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๒
- รางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันอัจฉริยะภาพภาษาอังกฤษ Multi Skills : lower Secondary (M.1-3)
และการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ในการแขงขัน งานมหกรรมวิชาการ EP/MEP
Open House 2019
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ครูออกแบบกิจกรรมทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานวิชาการ ทักษะดานอาชีพ และทักษะชีวิต ผานกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ตามความสนใจ ความถนัดและมีความสุขกับการเรียนรู มีความพรอมสําหรับการดํารงชีวิต
ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ อยางเต็มศักยภาพ ครูมีเทคนิคในการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายโดยเนนกระบวนการกลุม การทํางานเปนทีม และแลกเปลี่ยนประสบการณจากกระบวนการ PLC
และผูบริหารโรงเรียนรับฟงปญหาและนํามาแกไขดวยการบริหารจัดการอยางเปนกัลยาณมิตร
- ผูบริหารสถานศึกษาไดรางวัลเหรียญทอง ดานบริหารจัดการ สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ
การประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาค
- ครูผูสอนไดรับรางวัลเหรียญทอง ดานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน ดานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาค (เปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับชาติ)
- ครูผูสอนไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ชื่อผลงานการนําเสนอผลงานนวัตกรรม
เพือ่ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการออกแบบหนวยการเรียนรู การนําเสนอผลงาน Best Practice
(วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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ดานโรงเรียน
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดาน
บริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลโรงเรียนทีส่ ง เสริมสนับสนุนนักเรียนทีม่ คี วามสามารถดานภาษาไทยมีผลงานและประสบผลสําเร็จ
กิจกรรมยอความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตามโครงการรักษภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ การประกวดระเบี ย บแถวลู ก เสื อ เนตรนารี ประจํ า ป ๒๕๖๒
ของสํานักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลชนะเลิศ การแขงขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ในการแขงขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแขงขันทักษะพืน้ ฐานดานกีฬา (มวยสากลสมัครเลน) ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๖
ในการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ระดับชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลเหรียญทอง จํานวน ๓๒ รายการ เหรียญเงิน ๑๘ รายการ เหรียญทองแดง ๓ รายการ และ
เขารวมการแขงขัน ๓ รายการ ในการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๕๗ รายการ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง ดานบริหารจัดการ สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ
การประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ ที่ ๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภูมภิ าค (เปนตัวแทน
เขาแขงขันระดับชาติ)
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนที่ใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาวิชาชีพ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ในการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ระดับจังหวัด
- รางวัลเหรียญทอง การแขงขันภาพยนตรสั้นหัวขอ “รักชาติ รักแผนดิน หยุดโกงกินกอนสิ้นชาติ”
ในการแขงขันกิจกรรมการเรียนรูภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําป ๒๕๖๒ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
- รางวั ล ชนะเลิ ศ ตอบป ญ หาทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร โครงการเทิ ด พระเกี ย รติ “พระบิ ด าแห ง
วันวิทยาศาสตรไทย” สัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- เปนตัวแทนในการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จํานวน ๕๗ รายการ (มากเปนลําดับที่ ๑ ของ สพม.๓๓)
ระดับจังหวัด
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนมีการสรางภาคีเ ครือขายใหเขามาสนับ สนุนการดําเนินการขับ เคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู : Active Learning โดยขอความอนุเคราะหจากหนวยงานดังนี้
- โรงพยาบาลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ในกิจกรรม การปฐมพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน
- มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ในกิจกรรม การทํานํ้าหมักชีวภาพ
- มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในกิจกรรม รวมใจธนาคารขยะ รวมบุญหลังคาเขียว
- ปราชญทองถิ่น นางถวิล เฉียบแหลม วิทยากรการแปรรูปขาวกลองหอมมะลิ ๑๐๕
- พระภาณุวัฒน ภาณุวฑฺฒนเมธี เลขานุการเจาคณะตําบลไผ วัดเลียบบานไผ ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร วิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เว็บไซตโรงเรียน http://www.rattanaburi.ac.th
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ภาคเหนือ

๑๖

โรงเรียนบานแมสวรรคนอย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

โรงเรียนบานแมสวรรคนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒ ตั้งอยูหมูที่ ๑๒
บานแมสวรรคนอ ย ตําบลแมเหาะ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน เปดสอนระดับอนุบาลถึงชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ๖ คน ไมมีผูบริหารสถาน
ศึกษาตั้งแตจัดตั้งโรงเรียนเปนเวลา ๓๐ ป นักเรียนชาย ๓๑ คน นักเรียนหญิง ๓๒ คน ชุมชนแวดลอมเปนชุมชน
ชาวเขาเผากะเหรี่ยง นักเรียนใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ความเปนโรงเรียนขนาดเล็กและอยูภายใตขอจํากัด
หลายประการ แตในวิกฤติยอมมีโอกาส ครูในโรงเรียนจึงรวมมือกันที่จะมองขามปญหาที่เผชิญอยูใหกลายเปนพลัง
ที่ทาทายสูการเสริมสรางกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning อยูภายใต “วัฒนธรรมของความเปน
ครอบครัว” มีความรักใคร ใกลชดิ คุน เคยเชนญาติ เปนพอครู แมครู พีน่ อ ง “คุยภาษาเดียวกัน” ไมวา จะดําเนินกิจกรรม
ทางการศึกษาใดๆ
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนบานแมสวรรคนอย มีแนวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนไมมีผูบริหารสถานศึกษาตั้งแตจัดตั้งโรงเรียนเปนเวลา ๓๐ ป ครูรวมกันมองขามขอจํากัด
ใหเปนพลังที่ทาทาย สูการเสริมสรางกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning อยูภายใต “วัฒนธรรม
ของความเปนครอบครัว” ใชหลักการทํางานรูปแบบ ๔ ต ดังนี้
ต ที่ ๑ สอนเต็มหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ต ที่ ๒ สอนเต็มความสามารถ
ผูบริหารจัดครูผูสอนเขาประจําชั้นตามความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน ประกอบการศึกษา คนควา
วิธีการ กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ดี มีประโยชน ตลอดจนพยายามพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนรูยิ่งๆ ขึ้น
ต ที่ ๓ สอนเต็มเวลา
ร ว มกั น กํ า หนดนโยบายให ค รู อ ยู  ใ นห อ งเรี ย นมากที่ สุ ด เพื่ อ ให ค รู อ ยู  กั บ นั ก เรี ย นและสอนเต็ ม เวลา
โดยผูรักษาการผูบริหารโรงเรียนไปรับนโยบายและนํามาขยายผล สรางความเขาใจ และกําหนดวิธีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันตอไป
ต ที่ ๔ เต็มใจ
ผูบริหาร และคณะครู เต็มใจและมีความสุข ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่อุทิศเวลาให แมจะเปน
วันหยุดราชการ
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โดยมีเปาหมายของการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู :
Active Learning ดังนี้
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ ทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน เขียน และการคิดวิเคราะห
๒. มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ดีขึ้นทั้งในระดับโรงเรียน และระดับชาติ

๒. การออกแบบกิจกรรม
- ศึกษาทําความเขาใจแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
- วิเคราะหหลักสูตร และนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูต ร
ตรงตามศักยภาพ ความตองการ และความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน
- จัดกิจกรรมเชื่อมโยง ๗ หลักการสําคัญ และจัดทําคูมือในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
จัดกิจกรรมหลากหลาย ใหครอบคลุมการพัฒนานักเรียนทั้ง 4H
๑) กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) ๔๐ กิจกรรม เชน กิจกรรมอานได เขียนเปน เนนคิดวิเคราะห สรางสรรค
หนังสือทํามือเลมเล็ก สูตรคูณพาเพลิน วิทยาศาสตรสุดหรรษา เปนตน
๒) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) ๔๐ กิจกรรม เชน กิจกรรมกระทงสงสุข กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ เปนตน
๓) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) ๔๐ กิจกรรม เชน กิจกรรมบิวตี้ซาลอน กระดาษสรางสีสัน
เสาวรสมหัศจรรย ขมิ้นผงบริสุทธิ เปนตน
๔) กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) ๒๑ กิจกรรม เชน กิจกรรมเกมปดตาตีแมว เกมเสือกินวัว
อวัยวะที่รัก โรงเรียนของเรานาอยู เปนตน
- กิจกรรมที่เปนนวัตกรรมของโรงเรียนและประสบความสําเร็จ คือ “กิจกรรมอานได เขียนเปน เนนคิด
วิเคราะห” ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมและบูรณาการเขาสูกิจกรรมทุกกลุม
- จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ โดยการสรางแรงจูงใจกระตุนใหนักเรียนคิดวิเคราะห แสวงหาความรู
ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงานมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยใหมีการแสดงผลงาน ชื่นชม
ผลงาน และเผยแพรผลงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผลงาน ปรับปรุงพัฒนา โดยการทํา AAR ในแตละกิจกรรมทํา AAR ระดับ
โรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา สะทอนผล นําผลมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ที่เปนนวัตกรรมของโรงเรียน คือ “อานได เขียนเปน เนนคิดวิเคราะห” ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- ดําเนินการคัดกรองนักเรียน โดยแบงกลุมนักเรียนเปน ๓ กลุม ดวยวิธีการคัดกรองนักเรียนโดย
ใชแบบทดสอบการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จําแนกไดดงั นี้
กลุมที่ ๑ นักเรียนอานออก เขียนได พิจารณาจากนักเรียนผูที่มีผลการประเมินการอาน การเขียน
และการคิดวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ ๖๐ คะแนนขึ้นไป
กลุมที่ ๒ นักเรียนอานออก เขียนได พิจารณาจากนักเรียนผูที่มีผลการประเมินการอาน การเขียน
และการคิดวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ ๕๐ คะแนนขึ้นไป
กลุมที่ ๓ นักเรียนอานออก เขียนได พิจารณาจากนักเรียนผูที่มีผลการประเมินการอาน การเขียน
และการคิดวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตํ่ากวา ๕๐ คะแนน

๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning

87

- จัดทําแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยลักษณะของแผนการจัดกิจกรรมเนนการสงเสริมทักษะ
ทั้ง ๔ ดาน โดยมีจุดเนนที่ทักษะการเขียน และการคิดวิเคราะห
- ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน
- มุงพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้ง ๔ ดานไปพรอม ๆ กัน
- เริ่มตนที่การอานจากใบงาน
- นักเรียนวิเคราะหคําสั่งหรือภาพตามใบงานวาตองการใหนักเรียนทําอะไร
- นักเรียนฝกสรางวงคําศัพทจากใบงานที่อาน ดู
- ครูใชการตั้งคําถามขยายความคิด ตามพัฒนาการความสามารถและวัยของนักเรียนแตละคน
- นําเสนอตัวอยางเรื่องราวใกลตัว เหตุการณในหมูบาน หรือขาวที่นักเรียนไดฟงมาแลวรวมกันอภิปราย
- ใชสื่อที่หลากหลาย ใกลตัวเพื่อใหนักเรียนคุนเคย มองเห็นภาพไดอยางเปนรูปธรรม และนําสูการสื่อสาร
ความคิดของตนเองตอครูและเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ เชน ขาว เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ใบงาน ใบความรู
คลิปวิดีโอ ภาพประกอบ
- ใชเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตมีรายละเอียดความแตกตางตามกลุมความสามารถของนักเรียน เชน
- เกณฑการผาน
กลุมที่ ๑ ประเมินผลผานรอยละ ๗๐ คะแนนขึ้นไป
กลุมที่ ๒ ประเมินผลผานรอยละ ๖๐ คะแนน
กลุมที่ ๓ ประเมินผลผานรอยละ ๕๐ คะแนน
- การลดจํานวนขอของการบาน หรือกิจกรรมที่ใหนักเรียนแตละกลุมความสามารถ
- การใหเวลาที่แตกตางกันในนักเรียนแตละกลุมความเขาใจของนักเรียน
- การเนนยํ้า ซํ้าทวนเพื่อทดสอบความเขาใจกอนการลงมือปฏิบัติกิจกรรม เชน การชี้จุดที่ผิดใหนักเรียน
พิจารณา การถามซํ้าของครู การใหลองยกตัวอยางดวยตัวของนักเรียนเอง การออกเสียงดังๆ และซํ้าๆ เพื่อใหนักเรียน
ไดยินเสียงตัวเอง แลวพิจารณาความถูกผิด ซึ่งการดําเนินการเชนนี้เปนลักษณะการเรียนรูของนักเรียนที่เรียกวา
“การรูคิดดวยตนเอง” (Metacognition) และเปนการเสริมสรางการบริหารจัดการ ดานสมองของนักเรียนเอง
(Executive Function)
- ดําเนินการตามแผนกิจกรรมที่วางไวอยางตอเนื่อง
- นิเทศติดตามขณะจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม
- ผูบริหาร คณะครู สะทอนผลการดําเนินกิจกรรม
- ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม นํามาปรับปรุงพัฒนาโดยการปรับลด เพิ่ม กิจกรรม ใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียนแตละคน เชน จัดใหมีกิจกรรมพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน และใหผูปกครองเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมในปการศึกษาตอไป
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เขียนคําศัพทพื้นฐาน

คิดวิเคราะหประเด็นปญหา

กิจกรรมอานได เขียนเปน

กิจกรรมแตงนิทานจากจินตนาการ

กิจกรรมสมุดเลมเล็ก
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๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย ซึ่งเปนภาษาที่สอง สามารถสื่อสารได
- ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ในระดับสูงกวาเขตพื้นที่
การศึกษาและเปนที่ยอมรับของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันเรียงถอยรอยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- รางวัลครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
- รางวัลผูนําเสนอนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประเภทครูผสู อน ระดับดีเยีย่ ม จากสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแมฮอ งสอน เขต ๒
ป พ.ศ. ๒๕๖๐
- รางวั ล ครู ผู  ส อนนั ก เรี ย น ได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแดง กิ จ กรรมการแข ง ขั น เรี ย งถ อ ยร อ ยความ
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
ดานโรงเรียน
- โรงเรียนตนแบบการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ระดับภาค ๑๕ ปการศึกษา ๒๕๕๙
- โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรูภาษาไทย สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และอยูในลําดับที่ ๓
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
- โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย (Mean) ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
และอยูในลําดับที่ ๓ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
- โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : ระดับยอดเยี่ยม ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานภาคีเครือขาย
- ปราชญชาวบาน ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สอนเรือ่ งการเกษตรปลูกพืชสวนครัว ทอผากะเหรีย่ ง จักสานตะกรา (กี)๊
ในพืชผลการเกษตร เชน กะหลํ่าปลี หอมหัวใหญ การทํานํ้าเสาวรสเขมขน ขมิ้นผงบริสุทธิ์
- มูลนิธิดรุณาทร “ศูนยพัฒนาเด็ก หนึ่งชีวิต หนึ่งความหมาย TH960” สงบุคลากรมาชวยสอน
ภาษากะเหรี่ยง และภาษาอังกฤษ
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๑๗

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓ ตั้งอยูเลขที่ ๗ หมูที่ ๙
ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปดสอนระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เปนโรงเรียน
ขนาดกลาง ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๓ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑๔ คน นักเรียนชาย ๑๘๓ คน
นักเรียนหญิง ๑๖๙ คน ดําเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู อยางตอเนือ่ ง โดยวิเคราะหตวั ชีว้ ดั ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท หี่ ลากหลายเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามหลักสูตร ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
การดําเนินการขับเคลือ่ นโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ของโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
การขับเคลือ่ นโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” ของโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ มีการบริหารงาน
อยางเปนระบบ มีทีมงานที่มีคุณภาพ และมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนนโยบายโดยสรางความเขาใจกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เริ่มตั้งแตสงตัวแทนครูไปรับนโยบาย
ศึกษาวิเคราะหนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ประชุมชีแ้ จงคณะครูทกุ คน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป กครอง
เพื่อสรางความเขาใจและระดมความคิดในการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย รวมกันวางแผนการจัดกิจกรรม กําหนด
ผูรับผิดชอบการทํางานอยางชัดเจน สรางความเขาใจกับนักเรียน
๒. สงเสริมใหครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูดวยวิธีการใหมๆ Active
Learning สงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถดานภาษา เขารวม
การแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตและระดับชาติ
๓. ประสานความรวมมือเพือ่ ใชแหลงเรียนรู ไดรบั การสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรู และชุมชน ปราชญชาวบาน
ที่อยูในทองถิ่น รวมทั้งรวมวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นอยางตอเนื่อง ตลอดจนเขารวม
การแขงขันในระดับชาติ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชนในการประชุมผูปกครอง และ Open house
๔. นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม เวลารู  โ ดยแต ง ตั้ ง ผู  รั บ ผิ ด ชอบการนิ เ ทศอย า งชั ด เจน
มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดําเนินการตามแผน
๕. ทบทวนหลั ง การปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศและนํ า ผลการนิ เ ทศไปใช ป รั บ ปรุ ง พั ฒ นาและสะท อ นผลการ
ดําเนินโครงการ และนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
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การดําเนินการตามขั้นตอนขางตน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA
* สะทอนผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
* นําผลไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนา

ปรับปรุง
แกไข
(Act)

* นิเทศ กํากับ ติดตาม
การจัดกิจกรรม

ตรวจสอบ
(Check)

วางแผน
(Plan)

ปฏิบัติ
(Do)

* การขับเคลื่อนนโยบาย

* สงเสริมสนับสนุนครูพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
* ประสานและแสวงหา
แหลงเรียนรูนอกสถานที่

๒. การออกแบบกิจกรรม
- วิเคราะหนักเรียนรายบุคคล โดยศึกษาและวิเคราะหศักยภาพ ความตองการ ความสนใจในการเรียนรู
และปฏิบัติกิจกรรม นําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนมาวางแผนจัดกิจกรรม
- วิเคราะหหลักสูตร โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ ดั สมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และในสวนที่ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนํา
ขอมูลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เชื่อมโยงกับ ๗ หลักการสําคัญ เนนจัด 4H โดยมีกิจกรรมใหญ ๆ
๕ กิจกรรม ไดแก กิจกรรม English for communication ดนตรีพื้นเมือง การถักทอสายใยวัดสูชุมชน กีฬาและ
เกมมหาสมุทร การประชุมประจําสัปดาห พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ การเนนครูเปนผูอํานวย
ความสะดวก นักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
- สรางแรงจูงใจ การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ โดยกระตุนใหนักเรียนแสวงหาความรูเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ชื่นชมผลงาน
- แลกเปลีย่ นเรียนรู สะทอนผล ปรับปรุงและพัฒนา โดยนักเรียน ครู ผูบ ริหาร และผูม สี ว นเกีย่ วของรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนผลการจัดกิจกรรม โดยใชกระบวนการ PLC การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน กิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ที่เปนนวัตกรรมของโรงเรียน คือ English for communication
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารูท เี่ ปนนวัตกรรมของโรงเรียน คือ กิจกรรม English for Communication
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมโดยใชเกม หรือเพลงเพือ่ ใหนกั เรียนเรียนรูค าํ ศัพทในหัวขอตางๆ เชน myself, daily routine,
family, health, shopping, food occupation, sports, weather และ animals เปนตน โดยใชสื่อการสอน เชน
บัตรคํา บัตรภาพ สือ่ เทคโนโลยี เชน เว็บไซต ยูทปู ในการเรียนการสอน เพือ่ สาธิตบทสนทนาในสถานการณทเี่ กีย่ วของ
กับหัวขอที่เรียน หรือเปดเพลงที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน
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๒. นักเรียนฝกการสนทนาโดยการจับคูสนทนา กิจกรรมกลุม หรือแสดงบทบาทสมมติ
๓. นักเรียนและครูรวมกันสรุปคําศัพท โครงสรางประโยคที่ไดเรียนรูรวมกัน
๔. นักเรียนนําบทสนทนาหรือคําศัพทที่เรียนไปฝกใชในชีวิตประจําวัน
ตัวอยางกิจกรรม
The weather
๑. นักเรียนเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับสภาพอากาศจากบัตรคํา บัตรภาพ และเลนเกมทายคํา (Charades)
๒. นักเรียนดูคลิปวีดีโอการถามตอบสภาพอากาศจากยูทูปแลวฝกสนทนาโดยการจับคูแสดงบทบาทสมมุติ
เปนผูประกาศขาวโดยจับสลากเลือกสภาพอากาศในประเทศตางๆ
๓. นักเรียนดูขาวพยากรณอากาศแลวนํามาเสนอเปนภาษาอังกฤษหนาเสาธงทุกวัน

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนอกหองเรียน
๑. กิจกรรม English daily เปนกิจกรรมที่ผูเรียนฝกสนทนานอกหองเรียนกับครูตางชาติและเพื่อนๆ
ทุกวันจันทร พุธ ศุกร โดยครูนําเสนอคําศัพทและบทสนทนาหนาเสาธง นักเรียนฝกพูดสนทนา
๒. กิ จ กรรมสนทนาศิ ษ ย - ครู เป น กิ จ กรรมที่ ผู  เรี ย นฝ ก สนทนาภาษาอั ง กฤษกั บ ครู ใ นโรงเรี ย นและ
เพื่อนนักเรียนดวยกัน ผานบทสนทนางายๆ โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร
๓. กิจกรรมเปดบานวิชาการ (Open house) โดยใหนักเรียนเปนพิธีกร พูด ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนขายสินคา อาหาร เครื่องดื่มภายในงาน โดยติดปายชื่อสินคา ราคา เปนภาษาอังกฤษ
และใชบทสนทนาซื้อขายเปนภาษาอังกฤษ
๔. กิจกรรมวันอาเซียน จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนเปนพิธีกรภาคภาษาอังกฤษรวมกับครู ตลอดการจัด
กิจกรรมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
๕. กิจกรรมวันคริสตมาส จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนเปนพิธีกรภาคภาษาอังกฤษรวมกับครู ตลอดการ
จัดกิจกรรมใหนกั เรียนใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร โดยวิทยากรภายนอกเปนชาวตางชาติ และคณะครูในโรงเรียน รวม
ทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ เชน พูด Speech สั้นๆ เกี่ยวกับ วันคริสตมาส และแสดงละครภาษา
อังกฤษเกี่ยวกับวันคริสตมาส
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๖. กิจกรรม อ.ย.นอย ใหนกั เรียนทีเ่ ปน อ.ย. นอย ประจําหองพยาบาลใชบทสนทนาภาษาอังกฤษ ทีเ่ คยเรียนมา
กับนักเรียนที่มาใชบริการหองพยาบาล
๗. กิจกรรมทัศนศึกษา ใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ไดพบเจอ ผานการสังเกต
จากครู

๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข พึงพอใจ จากการรวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ ๘๕ ประเมินผลโดยการสังเกต
และใชแบบสอบถาม มีทักษะดานการสื่อสารฟง พูด ภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ กลาสื่อสารกับชาวตางชาติมากขึ้น
คิดเปนรอยละ ๘๒ ประเมินผลโดยใชแบบสังเกต และแบบประเมิน
- มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา ๒๕๖๑
สูงขึ้น รอยละ ๗.๕๒
- รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมการแข ง ขั น Impromptu Speech ระดั บ ชั้ น ป.๔ - ป.๖
งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๘ ระดั บ ชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน Story telling ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเกมตอศัพทภาษาอังกฤษ Crossword ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๘ ระดั บ ชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- รางวัล “MOE AWARDS” บุคคลดีเดนของกระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๕๘
- รางวั ล ที่ ๑ Best Practice กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู  4H ระดั บ ชั้ น ป.๔ - ป.๖
กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (HAND) “ผลิตภัณฑจากกลองนม” ปการศึกษา ๒๕๕๘ จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
- รางวั ล ที่ ๒ Best Practice กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู  4H ระดั บ ชั้ น ป.๔ - ป.๖
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (HEART) “มารยาทงามตามวิถี” ปการศึกษา ๒๕๕๘ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต ๓

ดานโรงเรียน
- โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูสหกรณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ จากกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
- รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง
- โล ร างวั ล ระดั บ ยอดเยี่ ย ม โรงเรี ย นต น แบบลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู  : Active Learning
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดานภาคีเครือขาย
- ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น สอนการถักหมวกไหมพรม
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ใหคําแนะนํา สงเสริมสนับสนุนในเรื่อง
โรงเรียนสงเสริมคุณภาพและประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ทําใหโรงเรียนผานการประเมินในระดับทอง
- กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหครูผรู บั ผิดชอบงานสหกรณไดเขารวมอบรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสหกรณโรงเรียนกับกรมสงเสริมสหกรณ
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรผณราชวิทยาลัย ใหคําแนะนําการตรวจประเมินโรงเรียนทําใหโรงเรียนไดรับ
คัดเลือกเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา
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๑๘

โรงเรียนบานนาพง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

โรงเรียนบานนาพง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ตัง้ อยูเ ลขที่ ๗๖ บานวังหวา
หมูที่ ๘ ตําบลปากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดสอนระดับชั้นอนุบาลปที่ ๒ ถึง
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๖ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕ คน นักเรียนชาย ๔๔ คน
นักเรียนหญิง ๓๘ คน สภาพบริบทชุมชนทีต่ งั้ ของโรงเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เชน การทํานา เลีย้ งสัตว
โดยยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทยการใชชีวิตของชุมชน ดังนี้

หากมีขอคําถามวา “การจัดการศึกษา ควรตอบโจทยชีวิตอยางไร”
โรงเรียนบานนาพง มีคําตอบให
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนบานนาพง มีแนวทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สูการปฏิบัติ โรงเรียนบานนาพง เล็งเห็นความสําคัญ
ในการสรางเสริมและรักษาความเปนเอกลักษณของชุมชน ตลอดจนบูรณาการนโยบายทางการศึกษา พัฒนาการสอน
แบบ Active Learning รูปแบบโครงงาน เพื่อพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ไดแก โครงงาน
การเรี ย นรู  เรื่ อ งข า วไทยในโรงเรี ย น ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ พื้ น ที่ บริ บ ทของโรงเรี ย นและชุ ม ชน โดยสื่ อ สาร
สรางความเขาใจใหกบั ครู นักเรียน ชุมชน มอบหมายการปฏิบตั งิ าน วางแผนการดําเนินงาน ประสานความรวมมือภาครัฐ
เอกชน ชุมชน ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ปราชญชาวบาน เพือ่ ใชเปนแหลงเรียนรูใ นการกําหนดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว โรงเรียนบานนาพง โดยผูบริหาร คณะครู ชุมชน จึงไดกําหนด
จุดเนนการดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning ในสองลักษณะ คือ
๑. เพือ่ ใหสอดคลองกับวิถชี มุ ชนเกษตรกรรม ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานนาพง ยึดหลัก “การเรียนรู
คือการเรียนชีวิต”
๒. เพื่อแกปญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น การดําเนินงานที่เปนจุดแข็งของโรงเรียน
ประการหนึ่ง คือ การรวมมือกับหนวยงานภายนอกไมวาจะเปน “กรมการขาว” “ศูนยวิจัยพันธุขาวจังหวัดสุโขทัย”
ที่สนับสนุนใหความรูและภูมิปญญาในทองถิ่น ปราชญชุมชนในที่ตั้งของโรงเรียนเอง
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๒. การออกแบบกิจกรรม
โรงเรียนบานนาพงดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning โดยมุงเนนพัฒนาความรู
ดานการปลูกขาวสําหรับนักเรียน และใหนักเรียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของขาวที่เปนพืชเศรษฐกิจ และการตระหนัก
ความสําคัญของชาวนาในฐานะผูม พี ระคุณทีย่ อมเสียสละหยาดเหงือ่ แรงกายและแรงใจในการผลิตขาวใหคนในประเทศ
ไดมีกินอยางอุดมสมบูรณ พรอมทั้งยกยองเชิดชูเกียรติชาวนาใหเปนผูที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตคนไทย ใหมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีทัดเทียมกับอาชีพอื่นในสังคม และมีความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยบูรณาการเขากับทุกกลุมสาระการเรียนรู
สอดแทรกเขากับเนื้อหาที่สอนในรายวิชา กิจกรรมซอมเสริม หรือกิจกรรรมของชุมนุม ทั้งนี้ไดรับความรวมมือ
จากศูนยวิจัยพันธุขาวจังหวัดสุโขทัย และปราชญชาวบาน จึงสงผลใหนักเรียนในโรงเรียนที่เปนบุตรหลานชาวนา
เกิดความรักหวงแหน และพรอมที่จะสืบทอดอาชีพการทํานาตอไปดวยความภาคภูมิใจ โดยเนนการฝกปฏิบัติจริง
ดวยตนเอง รวมทั้งมีการเรียนรู เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นตามชวงระยะเวลาการเจริญเติบโต
ของขาว จึงสงผลใหนักเรียนไดรับรูความยากลําบากในการทํานาและมีทัศนคติที่ดีตอขาวและชาวนา โดยมีกิจกรรม
การจัดการเรียนรู ดังนี้
- การเรียนรู คือการเรียนชีวิตจริง ๆ ที่เกิดขึ้น (Real Life)
- สถานการณการเรียนรูเกิดขึ้นในบริบทจริง (Real Situation)
- การบูรณาการสาระวิชาเขากับกิจกรรมหลักในวิถีชุมชน (Ways of Life)
- การสรางบรรยากาศเชิงบวก สงเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน
- สรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครู นักเรียน ชุมชน
- องคความรูเ กิดจากการลงมือปฏิบตั ิ (Learning by Doing) ดวยการใชพหุประสาทสัมผัส (Multi-Sensory
Approach) เชน การสือ่ สาร พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดความเขาใจกับครู นักเรียนดวยกันเอง การมองเห็นและพิจารณา
กิจกรรมการสัมผัสดวยรางกายขณะปฏิบัติกิจกรรม เปนตน
- การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่อิงวิถีหลักของชุมชนมีความเปนขั้นตอน และแสดงถึงความลุมลึกของ
ความรู ทักษะ ที่นักเรียนตองใชและแสดงออก
ตัวอยางการจัดกิจกรรม เชน
๑. กิจกรรมการทํานาและฝกปฏิบัติการดํานา ดังนี้
- ความรูเรื่องขาว
- วิธีการปลูก การดํานา การหวาน และการโยนกลา
- วิธีการทํานา (ดํานา)
- วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับขาว อาทิ การทําขวัญขาวและพิธีบูชาแมโพสพ
- จัดแสดงนิทรรศการ เรือ่ งการปลูกขาว เรือ่ งวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของกับขาว
โดยหาวัสดุอุปกรณที่หางายในทองถิ่น และควรมีของจริงใชประกอบการจัดนิทรรศการ เพื่อเพิ่มความนาสนใจ
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๒. กิจกรรมการดูแลรักษาขาว และการสํารวจระบบนิเวศในนาขาวดังนี้
- การดูแลรักษาแปลงนาหลังปลูกขาว เชน การจัดการศัตรูขาว การจัดการขาววัชพืช
- การสํารวจระบบนิเวศในนาขาว โดยการฝกปฏิบัติการสํารวจระบบนิเวศดวยตนเอง
- การเรียนรูเรื่องแมลงที่เปนประโยชน และแมลงศัตรูขาวที่เปนโทษตอขาว
- การตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมในนาขาว
- การใหนักเรียนวาดภาพแปลงนา ภาพแมลงที่เปนประโยชนและโทษของตนขาว
- จัดทําการเลี้ยงแมลงที่พบในแปลงนา เพื่อศึกษาในระยะยาว
- ใหนักเรียนบรรยายสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม

๓. กิจกรรมการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปขาวดังนี้
- การเก็บเกี่ยวขาว การสีขาว และการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว โดยการฝกปฏิบัติดวยตนเอง
- การรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับขาวอันดีงาม
- การสรางความเขาใจ คานิยม และทัศนคติที่ดีแกนักเรียนในดานขาวไทย และการบริโภคขาวไทย

๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนรู และเพิ่มทักษะชีวิตที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานที่เปนวิถีชีวิตในทองถิ่น ชุมชนของตนเองที่ตอง
มีความรัก หวงแหน และเกิดความภาคภูมิใจ
- นักเรียนมีทักษะการเรียนรู สงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวาระดับประเทศ ทุกรายวิชา
- นักเรียนมีทักษะการเรียนรู สงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียน ระดับชาติ (NT) สูงกวาระดับประเทศ ทุกรายวิชา
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
และมีความสามารถในการแขงขัน
- รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทองแดง กิ จ กรรมการแข ง ขั น กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ป.๑ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
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- รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทองแดง กิ จ กรรมการแข ง ขั น กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น ป.๑ - ป.๖
งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๘ ระดั บ ชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแขงขันทางวิชาการ นานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑
กลุมสาระวิชา

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
รวม
เฉลี่ย

๔๙.๐๗
๓๔.๔๒
๓๒.๙๐
๓๕.๕๕
๑๕๑.๙๔
๓๗.๙๙

คะแนนเฉลี่ย
๕๕.๗๕
๓๓.๗๕
๓๓.๗๕
๔๐.๓๘
๑๖๓.๖๓
๔๐.๙๑

ระดับโรงเรียน
คะแนนสูงสุด
๖๖.๗๕
๔๒.๕๐
๔๕.๐๐
๕๒.๒๕
-

คะแนนตํ่าสุด
๔๔.๕๐
๒๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๒๕
-

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา ๒๕๖๑
กลุมสาระวิชา
ดานภาษา
การคิดคํานวณ
ดานเหตุผล
รวม
เฉลี่ย

% ระดับ สพฐ. % ระดับโรงเรียน
๕๓.๑๘
๗๐.๗๑
๔๗.๑๙
๗๐.๗๑
๔๘.๐๗
๕๔.๒๘
๑๔๘.๔๔
๑๙๕.๗๐
๔๙.๔๘
๖๕.๒๓

คะแนนสูงสุด
-

คะแนนตํ่าสุด
-
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- รางวัลการแขงขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ระดับภาคเหนือ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันสภานักเรียน ระดับชัน้ ป.๑ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประเภทผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ดานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลเกียรติบตั ร “ครูดไี มมอี บายมุข ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑” จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- รางวัลครูที่ปรึกษาประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดใหความรวมมือเปนอยางดีกับครูตํารวจ D.A.R.E
ในการสอนตามโครงการการศึกษาเพือ่ ตอตานการใชยาเสพติดในนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จากสถานีตาํ รวจ
ภูธรสวรรคโลก
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันสภานักเรียน ระดับชัน้ ป.๑ - ป.๖
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา
๒๕๖๑
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ
เหลือใช ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ดานโรงเรียน
- ได รั บ รางวั ล โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ระดับชัน้ ป.๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกวาคาเฉลีย่ ระดับประเทศ โดยใชวธิ กี ารจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) รวมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ได รั บ รางวั ล โรงเรี ย นสถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ดี เ ด น ระดั บ เหรี ย ญเงิ น
ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ไดรบั รางวัลครูดไี มมอี บายมุข ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- ไดรับเกียรติบัตรความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเรียนรู เรื่อง ขาวภายในโรงเรียน ภายใต
โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุโขทัย
กรมการขาว กระทรวงพาณิชย
- ไดรบั รางวัลผานการประเมิน เพือ่ รับปายพระราชทาน โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอ ย ประเทศไทย”
ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ มูลนิธสิ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสริ นิ ธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดานภาคีเครือขาย
โรงเรียนบานนาพง ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือขายความรวมมือ/หนวยงาน ดังนี้
- สถานีตํารวจภูธรสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รวมจัดทําโครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
- เทศบาลตําบลปากุมเกาะ จังหวัดสุโขทัย ดานการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการบริหารงาน
องคการปกครองสวนทองถิ่น และงานหลักประกันสุขภาพ
- โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา จังหวัดสุโขทัย ดานการแนะแนวทางการศึกษาตอ และโครงการทูบีนัมเบอรวัน
- โรงเรียนบานใหมโพธิ์งาม จังหวัดสุโขทัย ดานการเรียนรูแลกเปลี่ยนกิจกรรมสภานักเรียน
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหมโพธิ์งาม จังหวัดสุโขทัย ดานกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย
ในโรงเรียน
- วัดทาเกย จังหวัดสุโขทัย สงเสริมกิจกรรมคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษา (โครงการ
ธรรมศึกษา)
- ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุโขทัย กรมการขาว ดานการสนับสนุนกิจกรรมศูนยการเรียนรู เรื่องขาวในโรงเรียน
- สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ดานการสนับสนุนเกษตรอินทรียและหมอดินนอยในโรงเรียน
- ปราชญชาวบานหมูบานวังหวา จังหวัดสุโขทัย ดานการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา
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๑๙

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร นาน)

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ตั้งอยูเลขที่ ๑๕๑
ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดทําการเรียนการสอน
ตั้ง แตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนครู ๑๘๒ คน บุคลากร
ทางการศึกษา ๔๗ คน นักเรียนชาย ๑,๘๙๗ คน นักเรียนหญิง ๑,๑๒๖ คน เขารวมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”
รุน ที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ในระยะเริม่ แรก บุคลากรทางการศึกษา ผูป กครอง และชุมชน ไมเห็นดวย
กับการขับเคลือ่ นโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” เนือ่ งจากโรงเรียนเปนโรงเรียนยอดนิยม มีเปาหมาย
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนความเปนเลิศทางดานวิชาการ ทําใหโรงเรียนตองสรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของทุกฝาย
อยางจริงจังและตอเนือ่ ง ตลอดจนตองใชกลยุทธในการโนมนาวใหผเู กีย่ วของเห็นความสําคัญ และนําเขาสูก ระบวนการ
บริหารจัดการของโรงเรียน
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร มีแนวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
โรงเรียนมีการมอบหมายใหฝา ยวิชาการ เปนผูก าํ หนดแนวทางในการดําเนินงาน โดยปรับโครงสรางหลักสูตร
และโครงสรางเวลาเรียน พรอมทั้งลดสาระเพิ่มเติมที่ไมจําเปน ไมสัมพันธกับแผนการเรียนรู ลดการบานของนักเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา สาระการเรียนรูพลศึกษา สาระการเรียนรูการงานอาชีพ โดยนําชิ้นงานที่เกิดจาก
การเรียนรูทั้ง ๓ กลุมสาระการเรียนรูไปปฏิบัติในชวงกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” พรอมทั้ง
จั ด ตารางเวลาเรี ย นให เ หมาะสมกั บ การจั ด กิ จ กรรมของแต ล ะช ว งชั้ น และมอบหมายให ก ลุ  ม สาระการเรี ย นรู 
ทัง้ ๘ กลุม สาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนรวมกันกําหนดเนือ้ หา ภาระงาน และชิน้ งาน เนนการจัดกิจกรรม
ทีผ่ เู รียนเปนผูแ สวงหาความรูด ว ยตนเองมากขึน้ สรางประสบการณการเรียนรูจ ากการปฏิบตั จิ ริง เชน การสืบคนขอมูล
การนําเสนอขอมูล และการจัดทําชิ้นงานของนักเรียนเปนไปตามแนวทาง ๗ หลักการสําคัญของการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือขาย ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ซึ่งมีการบริหารจัดการในรูปแบบ PHIRI MODEL ดังนี้
นวัตกรรม PHIRI MODEL สูกระบวนการ T-C-A (คิด สราง ทํา)
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นวัตกรรม PHIRI Model สามารถอธิบายไดดังนี้
P : PLAN คือ กระบวนการวางแผน ในการนําองคกรรวมกับฝายตาง ๆ ศึกษา วิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหา
จุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธและสมรรถนะของโรงเรียน
รวมทั้งศึกษานโยบายของผูบังคับบัญชา หนวยงานตนสังกัด และของโรงเรียนแลวนํามาวางแผนเชิงกลยุทธ
กําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ เปาประสงคเปนทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยใชกระบวนการ
ระบบคุณภาพ PDCA ในการทํางาน
H : Happy คือ กระบวนการสงเสริม สนับสนุน และใหขวัญกําลังใจบุคลากรในการเขารับการพัฒนา
ตนเอง สรางความรู ความเขาใจ มอบหมายงาน จัดคนใหเหมาะสมกับงานตรงความรูความสามารถ สงผลให
ทุกคนทํางานอยางมีความสุข
I : Integration คือ กระบวนการสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการ การทํางานเปนทีม การมีสวนรวม
เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพผูเ รียน ทําใหการขับเคลือ่ นกลยุทธ หรือกิจกรรมโครงการของโรงเรียน
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ
R : Responsibility คือ กระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ รับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตนเอง มีความเขาใจในทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงปฏิบัติหนาที่เต็มความรูความสามารถ
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 คือ กระบวนการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนการคิดงานเกา
และกองานใหม ที่ไดรับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการบริหารจัดการดานตาง ๆ การบริหารงานดานใดที่ประสบ
ความสําเร็จก็สง เสริมใหดยี งิ่ ขึน้ แตการบริหารงานดานใดทีย่ งั ไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีว่ างไวกแ็ กไขปรับปรุง
พัฒนาหรือยุติ คิดสรางงานใหมเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้นและครอบคลุมทุกเปาหมายตอไป
C : Construct คือ การสรางทีมงานเพือ่ ปรับกระบวนการทํางานใหมใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ประกอบดวย
ทีมนํา (ฝายบริหาร) ทีมพัฒนาคุณภาพ (ฝายบริหาร หัวหนากลุม สาระการเรียนรู หัวหนางาน) และทีมทํา (บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน)
A : Action คือ การลงมือปฏิบัติงานของทุกทีมเพื่อปรับปรุงพัฒนางานเกาใหดีขึ้นและสรางงานใหม
ใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
สูมาตรฐานสากล ดวยนวัตกรรม PHIRI Model สูกระบวนการ T-C-A (คิด สราง ทํา)
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๒. การออกแบบกิจกรรม
โรงเรียนดําเนินการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โดยสํารวจวามีกิจกรรม
การเรียนการสอนใดบางที่สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning และดําเนินการ
จัดกิจกรรมเปน ๔ รูปแบบ ดังนี้
๑. รูปแบบบล็อคครอส ในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุมนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด
และสนใจ โดยโรงเรียนเปดกิจกรรมชุมนุมเพิ่มขึ้นเพื่อใหมีความหลากหลายเพียงพอตอความตองการของนักเรียน
ซึ่งมีกิจกรรมชุมนุมมากถึง ๑๖๐ ชุมนุม

๒. รูปแบบกําหนดผูร บั ผิดชอบเปนรายคาบหรือรายชัว่ โมง โดยบรรจุเปนชัว่ โมงของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู” ลงในตารางการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู โดยไมนับหนวยกิต และประเมินผลกิจกรรม
ในรูปแบบของความพึงพอใจ เชน วิชา “ลูกพิริยะ” เพื่อสรางอัตลักษณของนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
มีความเปนสุภาพบุรษุ และสุภาพสตรีลกู พิรยิ ะ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมครอบครัวพอเพียง กิจกรรมเตนรํา กิจกรรม
Five Words A Day กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุนนารัก กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมดาราศาสตร กิจกรรมดอกไมหรรษา
กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมพูกันจีน กิจกรรมเกษตรพอเพียง เปนตน
๓. รูปแบบเสริมเพิ่มรูใน ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ กําหนดใหเปนชั่วโมงเสริมเพิ่มรู ลงในตารางการเรียนการสอน เพื่อเตรียม
ความพรอมในการศึกษาตอสูอาชีพในอนาคตตอไป
๔. รูปแบบ STEM กําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนผูรับผิดชอบโดยบรรจุเปนชั่วโมง
ของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ลงในตารางการเรียนการสอน
สําหรับกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรไดดําเนินการ
สอดคลองกับหมวดของกิจกรรมทั้ง ๔ หมวด ๑๖ กลุมกิจกรรม ไดแก
๑) พุทธิศึกษา คือ ความรอบรูวิชาการที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต การศึกษาและการเรียนรู เชน ชุมนุม
ภาษาอังกฤษ ชุมนุมวิทยาศาสตร ชุมนุมดาราศาสตร ชุมนุมคณิตคิดเร็ว ชุมนุมภาษาฝรั่งเศสรื่นเริง ชุมนุมวัฒนธรรม
ญี่ปุนนารัก เปนตน
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๒) จริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น มีความรับผิดชอบตอหนาที่
และมีสํานึกที่ดีตอสวนรวม เชน หลักสูตรลูกพิริยะ โครงการคนดีศรีพิริยาลัย โครงการครอบครัวพอเพียง โครงการ
ธนาคารขยะ กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน

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

๔) หัตถศึกษา คือ ความรูแ ละทักษะในการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทศั นคติทดี่ ตี อ งาน และเห็นคุณคา
ของการทํางาน เชน ชุมนุมถักโครเชต ชุมนุมของชํารวย ชุมนุมพูกันจีน ชุมนุมอาหาร PR Café ชุมนุมเกษตรพอเพียง
ดอกไมกระดาษหรรษา เปนตน

การวัดและประเมินผล
รูปแบบบล็อคครอส หรือชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบกําหนด
ผูรับผิดชอบเปนรายคาบหรือรายชั่วโมง ประเมินผลเปน ผานและไมผาน รูปแบบเสริมเพิ่มรูใน ๕ กลุมสาระหลัก
ประเมินผลความพึงพอใจ และรูปแบบ STEM ประเมินผลเปนระดับผลการเรียน
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๓. ภาพความสําเร็จ
จาการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning สงผลใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในทุกมิติ ดังนี้
ดานนักเรียน
เกิดองคความรู เนือ่ งจากไดเรียนรูจ ากการปฏิบตั จิ ริงในสิง่ ทีต่ นเองถนัดและสนใจ ทัง้ ทางดานวิชาการ มีทกั ษะ
วิชาการทีเ่ ปนเลิศ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค มีอตั ลักษณของนักเรียนโรงเรียนพิรยิ าลัยจังหวัดแพร มีความเปนสุภาพ
บุรุษและสุภาพสตรีลูกพิริยะ ใฝเรียนรู สามารถแกปญหา แสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะ
ในการทํางานเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม เปนตน
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (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 ชนะเลิศที่ ๑
ของโลก จากการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕
เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกวิชาการระหวาง
ประเทศ ๒๐๑๘ ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
ระดับประเทศ
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันละครสั้นภาษาญี่ปุน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางรางกายฯ
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
- การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครัง้ ที่ ๗ เพือ่ คนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร ประจําป ๒๕๖๑
นักเรียนโรงเรียนพิรยิ าลัยจังหวัดแพร ไดรบั รางวัลเหรียญทอง ๑ คน รางวัลเหรียญเงิน ๗ คน และรางวัลเหรียญทองแดง
๒ คน Thailand Mathematics Contest
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- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
มีนักเรียนไดคะแนนสูงสุดระดับประเทศในวิชาคณิตศาสตร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
จํานวน ๑๐ คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๕ คน
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแขงขันฟสกิ สสปั ระยุทธ เครือขายภาคเหนือตอนบน ครัง้ ที่ ๗
และเปนตัวแทนเปนตัวแทนรวมแขงขันในระดับชาติ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงสากลประเภทชาย และการแขงขัน
ขับรองเพลงพระราชนิพนธประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับนานาชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- เด็กหญิงชุตกิ าญน มโนรัต และ เด็กชายปยวัฒน ฤทธิบ์ าํ รุง เขาโครงการ สถาบันวิจยั ดาราศาสตรแหงชาติ
(องคการมหาชน) รวมกับ Yunnan Observatories จึงมีโครงการจัดกิจกรรม SINO-THAI Astronomy Youth Camp
๒๐๑๙ ระหวางวันที่ 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 กิจกรรมการแขงขันเขียนภาษาญี่ปุน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
- รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแขงขันฟสิกสสัประยุทธ เครือขายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๘
และเปนตัวแทนเปนตัวแทนรวมแขงขันในระดับชาติ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขงขันซูโดกุ และการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
- นักเรียนโรงเรียนพิรยิ าลัยจังหวัดแพร ผานการคัดเลือกเพือ่ เขาคายโอลิมปกวิชาการคายที่ จํานวน 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 ผานการคัดเลือกเพื่อเขาคายโอลิมปกวิชาการคายที่ ๒ จํานวน
๗ คน ไดแก สาขาคณิตศาสตร ๓ คน สาขาเคมี ๑ คน และสาขาคอมพิวเตอร ๓ คน
- รางวั ล เหรี ย ญเงิ น วิ ช าคณิ ต ศาสตร ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท่ี ๓ และได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแดง
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ ๒ และรางวัล
ทองแดง วิชาคณิตศาสตร มัธยมศึกษาปที่ ๔ ASMO THAI Ceremony Awards 2019
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขัน ROV STEM Tournament THAILAND STEM FESTIVAL ๒๐๑๙
ศูนยสะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขัน STEM Challenge มัธยมศึกษาตอนปลาย Tournament
THAILAND STEM FESTIVAL 2019 ศูนยสะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active
Learning ตาม ๗ หลักการสําคัญอยางหลากหลาย พัฒนานักเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รายงานผลการเรียนรูข องนักเรียน
ตลอดจนนําผลการเรียนรูมาพัฒนารูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
- นายเลิศชาย รัตนะ ไดรับรางวัลระดับประเทศ รางวัลทรงคุณคา
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
- นางปานเนตร วงศฟู ไดรับรางวัลระดับประเทศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ผูอํานวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม
และรองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ดานวิชาการ ประจําป ๒๕๖๑
- ครูผสู อนไดรบั รางวัลระดับประเทศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ครูผสู อนยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
และกลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน ดานวิชาการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
- ครูผูสอนไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุม สาระการเรียนรูศ ลิ ปะ ดานบริหารจัดการ กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ดานวิชาการ
และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ
- ครูผูสอนไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานบริหารจัดการ ดานวิชาการ,
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ, กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา ดานวิชาการ และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานวิชาการ ดานบริหารจัดการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ
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ดานโรงเรียน
- รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชน (ลดการใชพลังงานไฟฟาที่บานนักเรียน ลดการใช
พลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนักเรียนจํานวนนักเรียน ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป ปการศึกษา ๒๕๖๐
ถึงปการศึกษา ๒๕๖๒ จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง สถานศึ ก ษายอดเยี่ ย ม ประเภทมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ
ดานนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวั ล คุ ณ ภาพแห ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน OBECQA ป ๒๕๖๐
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ธนาคารโรงเรียนพิรยิ าลัยจังหวัดแพร ไดรบั “รางวัลออมดี” จากธนาคารออมสิน กิจกรรมสงเสริมการออม
ระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลผูสนับสนุนดีเยี่ยมในการเขารวมเปนสมาชิก Virtual School Bank by GSB การประกวด
ธนาคารโรงเรียน จากธนาคารออมสิน กิจกรรมสงเสริมการออมระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญเงินสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานวิชาการระดับชาติ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับทอง ปการศึกษา ๒๕๖๒
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ธนาคารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ไดรับรางวัลออมดีเดน สายสามัญศึกษา ไดรับเงินรางวัล
๑๙,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร และโลรางวัล ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสงเสริมการออมระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑
และปการศึกษา ๒๕๖๒
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดานภาคีเครือขาย
- ศูนยเรียนรูการยอมผาหมอหอม “ปาเหงี่ยม”ถนน ยันตรกิจโกศล ตําบลทุงโฮง อําเภอเมืองแพร
จังหวัดแพร
- โฮงซึงหลวง ศิลปะดนตรีลานนา อําเภอลอง จังหวัดแพร
- คุมเจาหลวงเมืองแพร ๔ ถนน ซอย คุมเดิม ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
- บานวงศบุรี เลขที่ ๕๐ ถนนคําลือ อําเภอเมือง จังหวัดแพร
- วัดพระธาตุชอแฮ เลขที่ ๑ หมูที่ 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) อยูที่บานนาคูหา หมูที่ ๕ ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
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๒๐

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ (กําแพงเพชร พิจิตร)

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ตั้งอยูตําบลหนองโสน
อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีจํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ๔๐ คน นักเรียนชาย ๓๒๘ คน นักเรียนหญิง ๓๔๗ คน ดําเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู อยางตอเนือ่ ง
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการอยางหลากหลาย มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
เกิดทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

การบริหารจัดการ

การออกแบบกิจกรรม

ภาพความสําเร็จ

นโยบาย

ครู/นักเรียน

- มีความรู
- มีความสุข
- มีอาชีพ
- มีคุณธรรม
- มีทักษะชีวิต

สถานศึกษา :
รับรู รวมคิด
รวมวางแผน
หลักสูตรสถานศึกษา
ประสานงาน/
ทํางานเปนทีม
กํากับ ติดตาม
สะทอนผล/PLC
ทําวิจัย/ปรับปรุง
และพัฒนา

SANO Model
สูการปฏิบัติ

วิเคราะหผูเรียน
ความสนใจ
- ความถนัด

ออกแบบกิจกรรม
ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารูแบบ
บูรณาการ

กิจกรรม
เพิ่มเวลารู 4H

๑

S : Schedule
การวางแผนการทํางานเปนทีม

๒

A : Associate
การสรางความรวมมือในทีมงาน

๓

N : Neediness
ปฏิบัติตามความตองการของผูเรียน

๔

O : Observance
การติดตามผลและประเมินผล รวมกันสรุป
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การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม มีแนวทาง
การบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการ
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

แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน “รับรู รวมคิด รวมวางแผน”

สรางแรงจูงใจการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการสงเสริมครูสงนวัตกรรมประกวดแขงขันในเวทีตางๆ

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
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๒. การออกแบบกิจกรรม
ครูผสู อนออกแบบกิจกรรมใหมคี วามเชือ่ มโยงกับบริบทของโรงเรียนเปนกิจกรรมการจัดการเรียนรูเ พือ่ พัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดอยางหลากหลาย ลงมือปฏิบัติจริง ทํางานเปนทีม
สะทอนผลและประเมินตามสภาพจริง ปรับบทบาทครูผูสอนจากบรรยาย เปนโคช ดวยกระบวนการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) โดยเนนหลัก 4H ไดแก Head Heart Hand และ Health ซึ่งผูเรียนจะไดฝกทักษะและเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคทเี่ ชือ่ มโยงจากกิจกรรมลดเวลาเรียน โดยโรงเรียนนํานวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู
SANO Model มาเปนรูปแบบใหนักเรียนไดดําเนินกิจกรรมตามแบบแผนอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม ๒ ชั่วโมง
ตอสัปดาหแบงกลุม เปนระดับชัน้ มีครูทปี่ รึกษาประจํากลุม เปนผูแ นะนํากิจกรรมตามความสนใจของผูเ รียน จัดกิจกรรม
ทุกวันอังคาร เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประเมินผลโดยการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู

กิจกรรมบูรณาการกลวยนอยรอยลาน

กิจกรรมเรียนรูนอกสถานที่

ศึกษาดูงานการทําภาชนะจากใบตอง

กิจกรรม SANO Café

กิจกรรมโครงงานอาชีพ

กิจกรรม โสนคนเอาถาน (ผลิตถานชีวมวล)

กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยมือเรา
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๓. ภาพความสําเร็จ
ดานนักเรียน
นักเรียนมีความรู มีความสุข มีอาชีพ มีคุณธรรม และมีทักษะชีวิต
- นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมที่เรียนและลงมือปฏิบัติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข สามารถ
แกปญ
 หา มีทกั ษะในการทํางานและดํารงชีวติ ไดอยางเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพและมีรายได เชน การเพาะเห็ด
กาแฟสด การทําขาวไขเจียว เผาถานชีวมวล แปงขาวหมาก การแปรรูปกลวยและเห็ด เปนตน
- กลุมเด็ก ๑๓๐๐ สรางสุขสนุกกับหุนกระบอกไทย นักเรียนหนองโสนพิทยาคม ไดรับรางวัลเปนกลุมเด็ก
และเยาวชนที่สรางชื่อเสียงแกจังหวัดพิจิตร ป ๒๕๖๑
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ (SANO Cafe)
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยา
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ (SANO ZAP) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
และระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย
- รางวัลระดับเหรียญทอง รายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู : Active Learning ดานพัฒนา
จิตใจ คุณธรรม (Heart) ดานพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติ (Hand) ดานพัฒนาดานสุขภาพ (Health) และรางวัล
ระดับเหรียญเงิน ดานพัฒนาสมอง กระบวนการคิด (Head) จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
ปการศึกษา ๒๕๖๒
- รางวัลชนะเลิศ ผลงานระดับประเทศ กลุมคายเติมพลังทักษะ สานตอพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ป ๒๕๖๒

SANO Cafe

SANO ZAP
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปรับบทบาทครูผูสอนจากบรรยายเปนโคช (Coach)
กระตุนนักเรียนใหลงมือปฏิบัติแกไขปญหาดวยตนเอง
- ไดรับทุนสนันสนุนการทําวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ SANO Model สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
อาชีพ (SANO Cafe) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยา
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ (SANO ZAP)
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ณ จังหวัดสุโขทัย
- รางวัลระดับเหรียญทอง รายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู : Active Learning ดานพัฒนา
จิตใจ คุณธรรม (Heart) ดานพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติ (Hand) ดานพัฒนาดานสุขภาพ (Health) และรางวัล
ระดับเหรียญเงิน ดานพัฒนาสมอง กระบวนการคิด (Head) จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
ปการศึกษา ๒๕๖๒
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเปนผูปฏิบัติหนาที่ครูที่ดี ประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม รางวัล
ครูผูตามรอยพระยุคคลบาท โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ ป ๒๕๖๑
ดานโรงเรียน
- รางวัลชนะเลิศโครงการ OSCC สรางสุข สนุกกับหุนกระบอกไทย ระดับประเทศ ภายใตโครงการ
Miracle of life ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจําป ๒๕๖๐
- นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับ
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ป ๒๕๖๒ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning
โดยใชรูปแบบ SANO Model สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
- รางวั ล MOE AWARDS ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ผลงานระดั บ ดี เ ด น ประเภทสถานศึ ก ษา
สาขาอนุรักษมรดกไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลโครงการ ๑๓๐๐ สรางสุข สนุกกับหุนกระบอกไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ
(กลุมโครงการตอเนื่อง) โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ Shift and Share” ภายใตโครงการปาฏิหาริย
แหงชีวิต Miracle of life ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจําป ๒๕๖๑
- โรงเรียนแกนนําลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูข องสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
ปการศึกษา ๒๕๕๙
- ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดานพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติ
(Hand)
- นวัตกรรม ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
- โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดานภาคีเครือขาย
- ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน เรื่อง การเกษตร การปลูกกาแฟ ออย
- ศูนยอบรมเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงินชุมชน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 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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ตอนที่ ๓

สรุปบทเรียนการบริหารจัดการ
การออกแบบกิจกรรม และภาพความสําเร็จ

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานถอดบทเรียนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active
Learning จํานวน ๒๐ โรงเรียน ทําใหทราบวาปจจัยที่จะทําใหประสบความสําเร็จไดเปนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู : Active Learning ของแตละโรงเรียนแตกตางกัน ทั้งดานวัฒนธรรมทองถิ่น ความเขมแข็งของผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน ชุมชน ผูปกครอง เด็กนักเรียน ขนาดของโรงเรียน ตลอดจนสภาพบริบทชุมชนที่ต้ังของ
โรงเรียนนัน้ ๆ วาประกอบอาชีพอะไร เชน เกษตรกรรม การทอผา การทําขนม การเลีย้ งสัตว การปลูกผักปลอดสารพิษ
การทําปุย การทําผาบาติก การคาขาย ฯลฯ โดยครูตองมีความพรอมและมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู
โดยมุง เนนการสรางโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู มุง สูค วามเปนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนอยางดี จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ที่เนนผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง ใหไดรับประสบการณตรง
ทําใหเกิดการคิดวิเคราะห สามารถสรางองคความรูด ว ยตนเอง และมีทกั ษะการทํางานเปนทีม รวมกันขับเคลือ่ นนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการทํางาน ทักษะการดํารงชีวิต
และที่สําคัญจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะ และความพรอมดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ
และสังคม รวมมือกันแกไขปญหา เรียนรูอยางมีความสุข ครูและผูเรียน สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และจัดการ
เรียนรูแบบองครวม จัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมผูเรียนใหมีคุณสมบัติดังกลาว โดยกําหนดเปาหมาย
การพัฒนา 4H ไดแก Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health
(พัฒนาสุขภาพ) ใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีสื่อ เทคโนโลยี
แหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกโรงเรียน ที่พรอมใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการ Active Learning โดยสรุป
เปนสาระสําคัญไดดังนี้

การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
๑. การกําหนดนโยบายและแผนงาน
๑.๑ โรงเรียนกําหนดนโยบายที่ชัดเจน มุงเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข เรียนรูอยางมีความหมาย และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๒ มุงเนนการสื่อสารใหชัดเจน สรางความตระหนัก สรางความเขาใจในการรับรูและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
๑.๓ แตงตั้งคณะทํางาน ผูรับผิดชอบหลักอยางชัดเจน โดยเนนการมีสวนรวม
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๒. การนํานโยบายสูการปฏิบัติ
๒.๑ โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหครูพฒ
ั นานวัตกรรมการจัดการเรียนรูล ดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู : Active
Learning ดวยวิธีการใหม ๆ มีการพัฒนาตอยอดที่สงผลใหผูเรียนมีความสุข มีทักษะการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด
มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการคิดขั้นสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะชีวิต และการทํางาน
มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค และมีความสามารถในการแขงขันนานาชาติ อยางชัดเจน
๒.๒ โรงเรียนประสานและแสวงหาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรู
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานที่อยูในทองถิ่น รวมทั้งรวมวางแผนการจัดกิจกรรม
เพื่อใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นอยางตอเนื่อง
๒.๓ โรงเรียนดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ที่แสดงใหเห็นถึง
การมอบหมาย แตงตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศอยางชัดเจน มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดําเนินการตามแผน ทบทวน
หลังการปฏิบัติการนิเทศ และนําผลการนิเทศไปใชปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
๒.๔ โรงเรียนสะทอนผลการดําเนินโครงการและนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา โดยแสดงใหเห็นถึง
การกําหนดแผนการทบทวนการปฏิบตั งิ านขับเคลือ่ นโครงการฯ การทบทวนการปฏิบตั งิ าน การสะทอนการขับเคลือ่ น
โครงการในภาพรวม การนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา และสรุปภาพความสําเร็จของโครงการอยางชัดเจน และ
เปนแบบอยาง สามารถสรางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู มีการวางแผนหลักการทํางานที่ชัดเจน โดย
ใชนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการของตนเองเปนสวนใหญ และมีบางโรงเรียนใชแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
(Deming Model ; PDCA) ในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
การวางแผน (Plan) การขับเคลื่อนนโยบายโดยสรางความเขาใจกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เริ่มตั้งแต
สงตัวแทนครูไปรับนโยบายศึกษาวิเคราะหนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning ประชุมชี้แจงคณะครู
ทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองเพื่อสรางความเขาใจ และระดมความคิดในการดําเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายรวมกัน วางแผนการจัดกิจกรรมรวมกัน กําหนดผูร บั ผิดชอบการทํางานอยางชัดเจน สรางความเขาใจกับนักเรียน
การปฏิบตั ิ (Do) สงเสริมใหครูพฒ
ั นานวัตกรรมการจัดการเรียนรูล ดเวลาเรียน เพิม่ เวลารูด ว ยวิธกี ารใหม ๆ
เนนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
มีความสามารถดานภาษา เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตและระดับชาติ มีการประสานความรวมมือ
เพือ่ ใชแหลงเรียนรู ไดรบั การสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรู และชุมชนปราชญชาวบานทีอ่ ยูใ นทองถิน่ รวมทัง้ รวมวางแผน
การจัดกิจกรรม เพือ่ ใชแหลงเรียนรูใ นทองถิน่ อยางตอเนือ่ ง ตลอดจนเขารวมการแขงขันในระดับชาติ และมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธสูสาธารณชนในการประชุมผูปกครอง และ Open house
ตรวจสอบ (Check) มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยแตงตั้ง
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 เพิ่มเวลารู เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่เนนผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) คิดวิเคราะห
ทํางานเปนทีม สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยผานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ Active Learning ดังนี้
๑. มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยศึกษาและวิเคราะหศักยภาพและ
ความตองการในการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรม และนําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนมาวางแผนการจัดกิจกรรมโดยเนน
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
๒. มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ ดั สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสวนที่ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนําขอมูลมาออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) ตามบริบทของโรงเรียน
๓. วิเคราะหกจิ กรรมการเรียนรูเ ชิงรุก จัดกิจกรรมทีม่ งุ เนนใหผเู รียนไดเรียนรูด ว ยการลงมือปฏิบตั จิ ริง (Active
Learning) ๗ หลักการสําคัญ สูก ารปฏิบตั ทิ กุ กิจกรรม ซึง่ ไดแบงการปฏิบตั กิ จิ กรรมในแตละชวงชัน้ เชน ชวงชัน้ ๑ Fun
เนนสนุกสนาน ชวงชั้น ๒ ชวงการคนหา ชวงชั้น ๓ ชวงการคนพบความชอบ ความถนัดและความสนใจ โดยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัด ในแตละกลุมสาระในแตละชวงชั้น ยึดหลัก 4H ไดแก Head Heart Hand
และ Health จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีความสุข ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ผูเรียนได
วางแผน และเรียนรูรวมกันเปนทีม ทํางานอยางเปนระบบ ใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning ที่เนนการสรางแรงจูงใจผูเรียน มีกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียน
ไดแสวงหาความรู จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีการจัดการกระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based Learning :
PBL มีการจัดกิจกรรมเปนฐานการเรียนรูตาง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
โดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และผูเรียนสามารถนําวิธีการจากกิจกรรมไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
๕. นํานวัตกรรมการบริหาร การใชกระบวนการ P-D-C-A /PLC รวมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู สะทอนผลการจัด
กิจกรรมโดยใช AAR ในการจัดกิจกรรม และในทุกกิจกรรมจะนําวงจรคุณภาพ P-D-C-A มาขับเคลื่อนดําเนินงานเพื่อ
วัดความสําเร็จตามตัวชี้วัด สรุปความคิดรวบยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จในหลากหลาย
กิจกรรม และกิจกรรมที่โดดเดนเปน Best Practice
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ภาพความสําเร็จ
๑. ดานโรงเรียน
๑.๑ โรงเรียนประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” สามารถเปน
แกนนําเครือขายดานการสงเสริมการจัดกิจกรรมในการดําเนินโครงการได เปนที่ยอมรับของชุมชน
๑.๒ โรงเรียนปรับบทบาทของสถานศึกษามุงสูเปาหมายการจัดการศึกษาได โรงเรียนมีการบริหารงาน
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการ PDCA มีทีมงานที่มีคุณภาพ และมีแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ที่เปนแบบอยางได
๑.๓ โรงเรียนปรับบทบาทของสถานศึกษามุงสูเปาหมายการจัดการศึกษาได
๒. ดานผูสอน
๒.๑ ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนเปนการจําลองผานสถานการณจริง (Real
situation) เพือ่ ใหนกั เรียนไดเรียนรูต นเอง ผูอ นื่ สังคม ผานการปฏิสมั พันธทเี่ ปนวิถปี กติของตนทีค่ นุ เคย เปนการเรียนรู
โดยการลงมือปฏิบตั ิ (Learning by Doing) ทีม่ คี วามลุม ลึกของความรูแ ละทักษะในแตละลําดับขัน้ ตอนของกิจกรรมได
๒.๒ ครูผสู อนปรับบทบาทการจัดการเรียนรูม าเปนผูจ ดั เตรียมกิจกรรม การชีแ้ นะ สนับสนุน เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม เพิ่มพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes)
๒.๓ ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน รวมไปถึงมีความกระตือรือรนสนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือ
ปรับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
๒.๔ ครูไดรบั การยอมรับจากหนวยงาน องคกร และชุมชน ในการสรางองคความรูท สี่ ง ผลตอการพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดทักษะ สามารถตอยอดจนถึงการประกวดและแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ
๓. ดานผูเรียน
๓.๑ นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนรู เขารวมกิจกรรมอยางสมํา่ เสมอ และเพิม่ ทักษะชีวติ ทีผ่ เู รียน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานที่เปน
วิถีชีวิตในทองถิ่น ชุมชนของตนเอง
๓.๒ นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก กลาตอบคําถาม และสามารถสื่อสารไดอยางเขาใจและชัดเจน
มีทักษะการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีทักษะ 3Rs ประกอบดวย
๑) การอานออก (Reading) ๒) การเขียนได (Writing) และ ๓) การคิดเลขเปน (Arithmetic) และทักษะ 8Cs
ประกอบดวย ๑) ทักษะดานการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ และทักษะในการแกปญ
 หา (Critical Thinking and Problem
Solving Skill) ๒) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (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
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Computing and ICT Literacy Skill) ๗) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู
(Career and Learning Skill) และ ๘) ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compression)
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๓.๓ นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง มีความชํานาญในการวางแผนการทํางาน มีการคนควาแสวงหา
ความรูในการแกปญหา สรางสรรคนวัตกรรม และใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและเหมาะสม มีความสนใจในการ
จัดกิจกรรม มีผลงานดานอาชีพประยุกตใชในชีวิตประจําวันและตอยอดงานอาชีพได
๓.๔ นักเรียนมีสุขนิสัย และสุขภาพที่พึงประสงค รูจักรักษาความสะอาด กินอาหารที่มีประโยชน
หลีกเลี่ยงอบายมุขและยาเสพติด
๓.๕ นักเรียนมีความสามารถในการแขงขันทางวิชาการ และทักษะดานตาง ๆ จนไดรับรางวัลระดับ
ประเทศที่หลากหลายรายการ สรางความภูมิใจใหกับตนเอง ครอบครัว และสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนและชุมชน
๓.๖ นั ก เรี ย นนํ า ความรู  ที่ ไ ด รั บ ไปเผยแพร ต  อ ครอบครั ว เพื่ อ น เป น ประโยชน ต  อ ตนเอง สั ง คม
ชุมชนใกลตัวมีความรูคงทนและยั่งยืน
๔. ดานภาคีเครือขาย
๔.๑ เสริมสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนของชุมชนในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๔.๒ สะทอนบทบาทความสําคัญของชุมชน สงเสริมความเขาใจและความรวมมือที่ดี ชี้ใหเห็นวาการ
รวมมือและดึงศักยภาพของหนวยงาน องคกรที่แวดลอมเปนสิ่งสําคัญยิ่งของการจัดการศึกษา องคกรภายนอกเขามา
ใหความรูและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
๔.๓ ชุมชน ผูปกครองและองคกรภายนอกเห็นความสําคัญ และผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการ
สนับสนุนคาจางครูตางชาติ ตลอดจนเปนวิทยากรในบางกิจกรรม
๔.๔ ผูป กครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหความรวมมือในกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน ไดรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน
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ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษชวยราชการ หนวยศึกษานิเทศก
๑๐. นางณฐมน คุนิรัตน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษชวยราชการ หนวยศึกษานิเทศก
๑๑. นางสาวธัญรดี พากเพียร
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
๑๒. นางหัทยา เข็มเพ็ชร
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๑๓. นายบุญฤทธิ์ ปยะศรี
๑๔. นางสาวหฤทัย บุญประดับ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาตนจั่น พิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๑๕. นางพรวิภา เชยกลิ่น
ผูอํานวยการโรงเรียนสาริกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
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
๒๐ บทเรียน ตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active Learning
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๒๑. นางสาวอัญชลี มิ่งแกว
๒๒. นางสาวยุภาภรณ สมพร
๒๓. นางศรินทร ตั้งหลักชัย
๒๔. นางสาววราภรณ ศรีเชียงสา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา (พนักงานจางเหมาบริการ) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผูแทนจากโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จํานวน ๒๐ โรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถอดบทเรียนโรงเรียนทีป่ ระสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
๑. นางรอกีเยาะ ฮารง
โรงเรียนบานกลูบี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
๒. นางสาวรอกีเยาะ เจะสือแม
โรงเรียนบานกลูบี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
๓. นางจิรบุตร พุดซอนดอก
โรงเรียนบานมวงเตี้ย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒
๔. นางสาวทิศา ทองบุญ
โรงเรียนบานมวงเตี้ย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๒
๕. นางกานตรวี เกิดสมศรี
โรงเรียนวัดลาดสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๖. นางสาวปนัดดา แกวศรี
โรงเรียนวัดลาดสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๗. นางสาวดวงฤทัย อังกินันท
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
๘. นางกิตตินันทน ธานีรัตน
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
๙. นางสาวฤทัยวรรณ หาญกลา
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๑๐. นางสาวรัชนก ศรีทองสุข
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๑๑. นางอรชุมา ทานกระโทก
โรงเรียนวัดทุงสวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
๑๒. นางสาวบุษราคัม กําพุฒกลาง
โรงเรียนวัดทุงสวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
๑๓. นายสุพิษ ศิริบุตร
โรงเรียนบานโคกนาโก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๔. นายประเสิรฐศักดิ์ สมดอกแกว
โรงเรียนบานโคกนาโก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๕. นางรังสิมา บุญมี
โรงเรียนบานโนนเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
๑๖. นางวนิดา เบาทอง
โรงเรียนบานโนนเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
๑๗. นางสาวพัฒนา สังขโกมล
โรงเรียนบานละลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
๑๘. นางธรรมศาสตร โนนนอย
โรงเรียนบานละลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
๑๙. นายสัญชัย มาลี
โรงเรียนบานเพียแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔
๒๐. นางสาวสายพิณ แพนแกว
โรงเรียนบานเพียแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔
๒๑. นางผองศรี คําสัตย
โรงเรียนบานแมสวรรคนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
๒๒. นางสาวสุนทรีลักษณ วรรณชาติ โรงเรียนบานแมสวรรคนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
๒๓. นางมยุรีย บุญเรือง
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
๒๔. นางสาวจิราภรณ วิญูกุล
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓
๒๕. นายณัฐพล คัมภีรพจน
โรงเรียนบานนาพง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๒๖. นายวีระพงค พิมพกันต
โรงเรียนบานนาพง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๒๗. นางสาวบุษกรณ พืชพันธ
โรงเรียนหวยกรดวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๒๘. นายสุเมธ ราชประชุม
โรงเรียนหวยกรดวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
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๒๙. นายประยงค อินนุพัฒน
๓๐. นางสาวผุสดี ไชยบุรี
๓๑. นางปณณาสา ผลพฤกษา
๓๒. นางกําไล ปราณี
๓๓. นายทองหลอ วันวิเศษ
๓๔. นางปยวรรณ วันวิเศษ
๓๕. นางสุรัตยา แซภู
๓๖. นางไกรษร คงยืน
๓๗. นางปานเนตร วงศฟู
๓๘. นางกําไล ปญญานันท
๓๙. นางณัฐตา หอกุล
๔๐. นางสาวฐิตารีย ศรีบุญเพ็ง

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
โรงเรียนเบญจมานุสรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
โรงเรียนเบญจมานุสรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
โรงเรียนรัตนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
โรงเรียนรัตนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

คณะทํางานสรุปผลการถอดบทเรียนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
ระหวางวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. นางสาวสมพร สามทองกลํ่า
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
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คณะทํางานประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ
ตนฉบับบทเรียนโรงเรียนตนแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active Learning
ระหวางวันที่ 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
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖. นายอุทัย คําสีหา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
๗. นางญาดา นุยไฉน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอเจ็ดลูก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
๘. นางหัทยา เข็มเพ็ชร
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๙. นางยูรียะ บิสนุม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภ ๒๕๕๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
๑๐. นางจินดารัตน หยงสตาร
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย (ศรีประวัติ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๑๑. นายศัจกร แพงคํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๒. นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองจูบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 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 ตั้งหลักชัย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒๒. นางสาววราภรณ ศรีเชียงสา
นักวิชาการศึกษา (พนักงานจางเหมาบริการ) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะบรรณาธิการขั้นสุดทาย
๑. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
๒. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ
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ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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๗ หลักการสําคัญ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

