แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่อกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โดย

กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

2

บทนำ
ควำมเป็นมำ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูต้องใช้ความสามารถ ในการ
ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จัก
การทางานเป็ น ทีม รู้จั กการปรั บ ตัว มีปฏิสั มพันธ์กับคนอื่น มีความรู้ความสามารถตามหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และที่สาคัญต้องพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาศักยภาพและความชอบของ
ตนเอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
ระยะที่ 1 ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึกษา 2558 มีโรงเรียนเข้าร่ว มโครงการ จานวน 4,100 โรงเรียน เป็น
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3,831 โรงเรียน สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 161 โรงเรียน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 108 โรงเรียน
กิจ กรรมเพิ่มเวลารู้ ในระยะแรกเน้ น 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน (กิจกรรมบังคับตาม
หลักสูตร) หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม และ
หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิต ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน กิจกรรมการพัฒนาเป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม และ
มีความสุขกับกิจกรรม ต่อมาได้มีการปรับเป้าหมายของกิจกรรมจาก 4 หมวด เป็นการพัฒนา 4H คือ Head
(กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health
(กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ซึ่งสอดคล้องกับองค์ 4 ของการจัดการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา
และพลศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ถกแถลง สร้างความคิดเชิงเหตุผล
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจาวันหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การประเมินผลเป็นการ
ประเมินความสุขและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ผลจากการติดตามของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะที่ 1 พบว่าผู้เรียนมีคุณภาพ 4H โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีความตื่นตัวใน
การร่วมกิจกรรม มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กาหนด กล้าแสดงออก กระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ส่วนราชการ และเอกชน
แต่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็น Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ส่วน
Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) และ Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) ไม่เข้มข้นเท่าที่ควร และยังมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกีย่ วกับเป้าหมายของนโยบาย
ในระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก จานวน 17,317
โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15,897 โรงเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 504 โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จานวน 479 โรงเรียน และสังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน 437 โรงเรียน รวม 2 ระยะมี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จานวน 21,417 โรงเรียน ในระยะนี้ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการ
พัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้ขั้นพัฒนาการ
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ของ Bloom Taxonomy (Krathwohl, D.R., 2002) เป็นหลักในการจัดกิจกรรมและเน้นให้เกิดทักษะการคิด
ขั้นสูง ผลจากการลงพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า สถานศึกษามีความกังวลว่าการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ที่แยกส่วนกับหลักสูตรอาจทาให้เรียนไม่
ครบตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนด และกิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วม
นอกจากจะมีความสุขกับการเรียนรู้แล้วควรจะได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการดารงชีวิต และการศึกษาต่อด้วย
ในระยะที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒนา 4H ทั้งนี้ ให้
ความสาคัญทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โดยมุ่งเน้นลดเวลาเรียนในลักษณะการรับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย/สาธิต เพิ่มเวลาและโอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ
มี ค วามสุ ข กั บ การเรี ย นรู้ ปรั บ บทบาทครู จ ากการเป็ น ผู้ ส อนมาเป็ น ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาชี้ แ นะ มี ก ารประเมิ น
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามสภาพจริง และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
จากการดาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงปรับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จาเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อ
ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับการบริ หารจัดการหลักสูตรและแนวทางการดาเนินงาน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ดังนี้
1. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา มีเวลาเรี ยนรวมไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีเวลาเรียนรวมไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี
2. กาหนดตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และควรรู้ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดความซ้าซ้อนของเนื้อหา
ภาระงาน/ชิ้นงาน ลดเวลาเรียน และเป็นกรอบในการประเมินผลผู้เรียนระดับชาติ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างเข้มข้น
4. ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้มุ่งเน้นเป้าหมาย ดังนี้
4.1 พัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ),
Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)
4.2 ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามของคนไทย
4.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
4.4 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ (Program
for International Student Assessment: PISA)
4.5 ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้
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5. ให้เวลาของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้รวมอยู่ในโครงสร้างเวลาเรียนตามที่กาหนดในข้อ 1
6. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้มีทั้งกิจกรรมที่กาหนดให้เรียน และกิจกรรมให้เลือกเรียน

วัตถุประสงค์
การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ได้อย่าง
เหมาะสมทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ
2. ครูสามารถใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามความ
สนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตรและมีความสุขกับการเรียนรู้
3. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าใจ
แนวคิดและเห็นแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คำสำคัญ
เพื่อให้การนานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนตรงกันจึงกาหนด
ความหมายของคาสาคัญ ไว้ดังนี้
ลดเวลำเรียน หมายถึง “ลดเวลาสอนของครู” เป็นการลดสัดส่วนเวลาเรียนในห้องเรียนและเวลาของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้ สอนเป็นผู้บรรยาย อธิบายความรู้ ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ มาเพิ่มบทบาทการ
เป็นผู้ที่คอยอานวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งคาถามที่ท้าทายความสามารถ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
เพิ่มเวลำรู้ หมายถึง “เพิ่มเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียน” เป็นการเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ทางานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หมายถึง การจัดโครงสร้างเวลาเรียน ตาราง
เรียน และการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมอง พัฒนาจิตใจ พัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ และพัฒนาสุขภาพ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับหลักสูตร นอกจากนั้นเวลาที่ใช้ในการทากิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้นับเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดต้องรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐาน การเรียนรู้ และผู้เรียน
ทุกคนจ าเป็ นต้องเรีย นรู้ โดยมีการจั ดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นเกณฑ์ส าคัญสาหรับการวั ดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับชาติ
ตัวชี้วัดควรรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐาน การเรียนรู้ และผู้เรียน
ทุกคนควรเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและ
ชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่ มเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่าง ๆ และเป็นเกณฑ์สาหรับการวั ดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน
กิจกรรมลดเวลำเรียน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับบทบาทของครูในการบรรยาย การอธิบาย
ความรู้ เป็นผู้อานวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งคาถามที่ท้าทายความสามารถ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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ตามแนวปฏิบั ติการวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดในช่วงเวลาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร ทั้งในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
กิจ กรรมเพิ่มเวลำรู้ หมายถึง กิจกรรมที่เน้นให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่ านการลงมือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ทางานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่
หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand)
และพัฒนาสุขภาพ (Health) ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ น ามาออกแบบกิ จ กรรมเน้ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ น กระบวนการ โดย
ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าของผู้เรียน และนาผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินการผ่านตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งครูนาผลการประเมินมาปรับการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมจัดเป็นชั่วโมงเฉพาะในช่วงเวลา
ท้ายของแต่ละวัน หรือจัดในช่วงเวลาอื่นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างเวลาเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา คือระดับประถมศึกษา เวลาเรียนรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เวลาเรียนรวมไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ กิจกรรมที่กาหนดให้เรียน
และกิจกรรมที่เลือกเรียน
 กิจกรรมที่กาหนดให้เรียน หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดต้องรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
หลังจากผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาแล้วจะได้รับการฝึกปฏิบัติ มีประสบการณ์ตรง และมี
ความสุขกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนา 4H
 กิจกรรมที่เลือกเรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนเลือก และ/หรือ กิจกรรมที่ออกแบบ
โดยผู้เรียนเพื่อตอบสนองความสนใจ ความต้องการของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยผ่านการทากิจกรรมพัฒนา 4H ทั้งนี้กิจกรรมควรเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่
ต้องรู้และหรือตัวชี้วัดที่ควรรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม การทาประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมีจิต
สานึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทางาน ทักษะทาง
อาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง
กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทาง
กายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย
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หลักการสาคัญของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรม 2 ลักษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชา ได้แก่
กิจกรรมบูรณาการ และกิจกรรมเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักการสาคัญของการจัดกิจกรรม 7 ประการดังนี้
1. เชื่อมโยงตัวชี้วัด: สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เน้นจัด 4H: เน้นการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 4H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head)
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health)
3. ผู้เรียนเป็นสุข: เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเหมาะสม
ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการ และความแตกต่างของผู้เรียน
4. สนุกการคิดขั้นสูง: เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ ค้นคว้า ถกแถลง สร้างความคิดเชิง
เหตุผล อภิปราย สรุปความรู้ นาเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อแสวงหา
ความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
5. มุ่งทางานเป็นกลุ่ม: จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกั นเป็นทีม ทางานอย่างเป็นระบบ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี และเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
6. ลุ่มลึกแหล่งเรียนรู้: ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้
7. สู่การประเมิน P&A: ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการ
ที่หลากหลาย เน้นการประเมินการปฏิบัติ (P: Performance Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ
(A: Attribute Assessment)
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จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย และมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือ สนับสนุนการดาเนินงาน เกิดเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกัน
ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วยสานัก/สถาบันต่างๆใน
สังกัดเป็นคณะกรรมการ และสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บทบาทของแต่ละหน่วยงานและขั้นตอนการดาเนินงาน มีดังนี้
สถำนศึกษำ
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดาเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. กาหนดภาพความสาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
5. วิเคราะห์และปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ และบริบท
ของสถานศึกษา
6. จัดทาสารสนเทศตามความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
7. จัดเตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
8. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
9. ออกแบบกระบวนการนิเทศ กากับติดตามการดาเนินงาน
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10. ออกแบบกระบวนการสะท้อนผลการดาเนินงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
11. เผยแพร่ผลการดาเนินงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
บทบำทของผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสถำนศึกษำ
สถานศึกษา คือ หน่วยงานระดับปฏิบัติตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บุคลากรในสถานศึกษา
มีบทบาท และหน้าที่ ดังนี้
ผู้บริหำร
1. เป็นผู้นาการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับโรงเรียน สร้างความตระหนัก
ความเข้าใจ อานวยความสะดวก และให้คาแนะนาในการดาเนินงานการจัดกิจกรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้
3. ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาต่างๆ และความร่วมมือจากชุมชน
4. นิเทศ กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
5. จัดประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) และนาผลไปใช้ใน
การพัฒนาต่อไป
ครูผู้สอน
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด ความ
ต้องการ จาแนกเป็นระดับชั้นเรียนและรายบุคคล
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบและออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
3. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจผู้เรียน จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. ประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้
5. ประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรม
ผู้เรียน
1. สารวจความสนใจ ความต้องการ และศักยภาพของตนเองเพื่อวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามตารางเรียน และวิธีการเรียนรู้ที่กาหนดอย่างกระตือรือร้น และ
สนองตอบต่อกิจกรรมเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง
3. ร่วมนาเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. ประเมินความก้าวหน้าและให้ข้อมูลย้อนกลับในการดาเนินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
4. ร่วมชื่นชมผลงานของผู้เรียนและสถานศึกษา
หลักกำรกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาการ
ทางานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้าใจต่อกัน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่
2.1 ด้านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู้วิชาการที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้
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2.2 ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสานึกที่ดีต่อส่วนรวม
2.3 ด้านหัตถศึกษา คือ ความรู้และทักษะในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน
และเห็นคุณค่าของการทางาน
2.4 ด้านพลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกกาลังกาย
ให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนทุกคน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพิ่มโอกาสให้ ผู้ เรียนได้ล งมือปฏิบัติจริงมี
ประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้ชุมชนภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้นาเสนอ
จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
นวัตกรรม
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการทางานที่ทุกคน
ในทีมเน้นความเป็นระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่ากาลังทาอะไร จะทาให้ดีขึ้นอย่างไรแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีน้าหนึ่งใจเดียวกันมีความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
9. จัดกิจกรรมเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic
Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความสาคัญกับการประเมินการปฏิบัติ
(Performance Assessment)
แนวทางการกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้
แนวทำงที่ 1
แนวทำงที่ 2
แนวทำงที่ 3
 โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้
 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
 โรงเรียนที่จัดการศึกษาหลายระดับ
นักเรียนเลือกตามความถนัด ความสนใจ รายบุคคล / รายกลุ่มเสนอกิจกรรม ใช้แนวทางที่ 1 ร่วมกับแนวทางที่ 2
รายบุคคล/รายกลุ่ม
ครูเป็นที่ปรึกษาพิจารณาดูแล
ที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของ
ช่วยเหลือ
โรงเรียน ชุมชน
โดยกิจกรมแบ่งออกเป็น 4 หมวด 16 กลุ่มกิจกรรม มีรำยละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตำมหลักสูตร)
1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียน
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์
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หมวดที่ 2 สร้ำงเสริมสมรรถนะและเรียนรู้ (พุทธิศึกษา) Head
4) พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร
5) พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดและพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเปิดกว้ำง (Growth Mindset)
6) พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรแก้ปัญหำ
7) พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
8) พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำรกำรเรียนรู้
หมวดที่ 3 สร้ำงเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยม จริยศึกษำ (Heart)
9) ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกกำรทำประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสำธำรณะและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ทั้งที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วม
10) ปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
11) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในกำรทำงำน กตัญญู)
12) ปลูกฝังควำมรักควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย และหวงแหนสมบัติของชำติ
หมวดที่ 4 เสริมสร้ำงทักษะกำรทำงำน กำรดำรงชีพ และทักษะชีวิต หัตถศึกษำและพลศึกษำ
(Hand/Health)
13) ตอบสนองควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของผู้เรียนตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
14) ฝึกกำรทำงำน ทักษะทำงอำชีพ ทรัพย์สินทำงปัญญำ อยู่อย่ำงพอเพียง และมีวินัยทำงกำรเงิน
15) พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ทักษะชีวิต
16) สร้ำงเสริมสมรรถนะทำงกำย
กำรวัดและประเมินผลกิจกรรมเพิ่มเวลำรู้
กิจกรรมเพิ่มเวลำรู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องกำรพัฒนำผู้เรียนรอบด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำสมอง (Head)
กำรพัฒนำจิตใจ (Heart) กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand) และกำรพัฒนำสุขภำพ (Health) โดยกำร
ออกแบบและสร้ ำ งกิจ กรรมให้ผู้เรี ยนได้ลงมือปฏิบัติจริ ง และให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ แ ละ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน พุทธศักรำช 2551 ผู้สอนต้องดำเนิน กำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำยเพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร ดังแผนภำพต่อไปนี้
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แผนผังแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดังนี้
- ศึกษา วิเคราะห์นโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้ครอบคลุมบริบทสถานศึกษา
- ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนและกาหนดนโยบายแนวทางการดาเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการดาเนินกิจกรรม
ให้กับคณะครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง
- แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมประชุม อบรม
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินตามนโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและกาหนดคาบการจัดกิจกรรมในตารางเรียนอย่างชัดเจน
- ร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและครอบคลุมบริบทของ
สถานศึกษาทั้งทางด้านบุคคล งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ เน้นการจัดกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน ความสามารถและความถนัด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและเลือก
กิจกรรมที่สนใจได้อย่างมีอิสระ
- ดาเนินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา สรุปบันทึก AAR นิเทศ
กากับติดตาม นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา และรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลาดับ
- เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อที่หลากหลาย และนาข้อเสนอแนะมาวางแผนในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
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สัปดำห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ปฏิทินกำรจัดกำรกิจกรรมเพิ่มเวลำรู้
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

วันที่/เดือน/ปี

หมำยเหตุ

ตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรม”ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ สพม.31
คาบที่

1

2

พักย่อย

วัน/เวลา

08.3009.20

09.2010.10

10.1010.20

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

3
10.2011.10

4
11.1012.00

พักเที่ยง
12.0013.00

5
13.0013.50

6
13.5014.40
ลดเวลา
เรียนฯ
ลดเวลา
เรียนฯ

7
14.4015.30
ลดเวลา
เรียนฯ
ลดเวลา
เรียนฯ

8
15.3015.50
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แผนจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม.31
2. ชื่อกิจกรรม
2.1 สอดคล้องกับกิจกรรม
 หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)
 หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
 หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
 หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพ และทักษะชีวิต
2.2 ตอบสนอง 4 H+1
 Head
 Heart
 Hands
 Health  Happy
2.3 บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์  สังคมฯ
 ภาษาต่างประเทศ
 ศิลป
 การงานฯ
 สุขศึกษาฯ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของกิจกรรม
1
2
4. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1- ม.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4- ม.6
5. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
คาบ/สัปดาห์
6. เป็นกิจกรรมที่จัด  ในโรงเรียน  นอกโรงเรียน (ระบุสถานที่................................................................)
7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
 วิทยากร  วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ  แหล่งเรียนรู้
 อื่น ๆ (โปรดระบุ
)
8. แนวทางการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ 7 หลักการสาคัญ “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
8.1 เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ
8.2 เน้นทักษะการจัดกิจกรรมครอบคลุม 4H ดังนี้
1. ด้านพุทธิศึกษา (Head)
2. ด้านจริยศึกษา (Heart)
3. ด้านหัตถศึกษา (Hand)
4. ด้านพลศึกษา (Health)
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8.3 ขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.
2.
10. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
1.
2.
11. ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ (เบอร์โทร/E-mail)
1.
2.
12. ภาพประกอบ

13. ข้อมูลอ้างอิงแหล่งเรียนรู้
1.
2.
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แบบบันทึกกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน (After Action Review : AAR)
หน่วยงำน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ
ชื่องำน
วัน/เวลำที่เริ่มปฏิบัติงำน 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ทำ AAR
25 มิถุนายน 2562

วัน/เวลำที่สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน
เวลำเริ่ม-สิ้นสุด

ผู้ร่วม AAR
เป้ำหมำยของงำน
1.
2.
3.
ผลกำรปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)
1.
2.
3.
งำน/ขั้นตอนที่ทำได้ดี
1.
2.
งำน/ขั้นตอนที่ทำได้ไม่ดี
1.
อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
1.
2.
ประเด็นที่ได้เรียนรู้
1.
2.
ข้อปฏิบัติในกำรทำงำนครั้งต่อไป
1.

AAR ครั้งที่ 1
25 มิถุนายน 2562
13.50 – 15.30 น.
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แผนจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม.31
2. ชื่อกิจกรรม
2.1 สอดคล้องกับกิจกรรม
 หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)
 หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
 หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
 หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพ และทักษะชีวิต
2.2 ตอบสนอง 4 H+1
 Head
 Heart
 Hands
 Health  Happy
2.3 บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์  สังคมฯ
 ภาษาต่างประเทศ
 ศิลป
 การงานฯ
 สุขศึกษาฯ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของกิจกรรม
1
2
4. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1- ม.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4- ม.6
5. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
คาบ/สัปดาห์
6. เป็นกิจกรรมที่จัด  ในโรงเรียน  นอกโรงเรียน (ระบุสถานที่................................................................)
7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
 วิทยากร  วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ  แหล่งเรียนรู้
 อื่น ๆ (โปรดระบุ
)
8. แนวทางการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ 7 หลักการสาคัญ “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
8.1 เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ
8.2 เน้นทักษะการจัดกิจกรรมครอบคลุม 4H ดังนี้
1. ด้านพุทธิศึกษา (Head)
2. ด้านจริยศึกษา (Heart)
3. ด้านหัตถศึกษา (Hand)
4. ด้านพลศึกษา (Health)
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8.3 ขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.
2.
10. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
1.
2.
11. ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ (เบอร์โทร/E-mail)
1.
2.
12. ภาพประกอบ

13. ข้อมูลอ้างอิงแหล่งเรียนรู้
1.
2.
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แบบบันทึกกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน (After Action Review : AAR)
หน่วยงำน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ
ชื่องำน
วัน/เวลำที่เริ่มปฏิบัติงำน 1 กรกฎาคม 2562
วันที่ทำ AAR
30 กรกฎาคม 2562

วัน/เวลำที่สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน
เวลำเริ่ม-สิ้นสุด

ผู้ร่วม AAR
เป้ำหมำยของงำน
1.
2.
3.
ผลกำรปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)
1.
2.
3.
งำน/ขั้นตอนที่ทำได้ดี
1.
2.
งำน/ขั้นตอนที่ทำได้ไม่ดี
1.
อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
1.
2.
ประเด็นที่ได้เรียนรู้
1.
2.
ข้อปฏิบัติในกำรทำงำนครั้งต่อไป
1.

AAR ครั้งที่ 2
30 กรกฎาคม 2562
13.50 – 15.30 น.
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แผนจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม.31
2. ชื่อกิจกรรม
2.1 สอดคล้องกับกิจกรรม
 หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)
 หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
 หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
 หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพ และทักษะชีวิต
2.2 ตอบสนอง 4 H+1
 Head
 Heart
 Hands
 Health  Happy
2.3 บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์  สังคมฯ
 ภาษาต่างประเทศ
 ศิลป
 การงานฯ
 สุขศึกษาฯ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของกิจกรรม
1
2
4. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1- ม.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4- ม.6
5. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
คาบ/สัปดาห์
6. เป็นกิจกรรมที่จัด  ในโรงเรียน  นอกโรงเรียน (ระบุสถานที่................................................................)
7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
 วิทยากร  วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ  แหล่งเรียนรู้
 อื่น ๆ (โปรดระบุ
)
8. แนวทางการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ 7 หลักการสาคัญ “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
8.1 เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ
8.2 เน้นทักษะการจัดกิจกรรมครอบคลุม 4H ดังนี้
1. ด้านพุทธิศึกษา (Head)
2. ด้านจริยศึกษา (Heart)
3. ด้านหัตถศึกษา (Hand)
4. ด้านพลศึกษา (Health)

20
8.3 ขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.
2.
10. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
1.
2.
11. ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ (เบอร์โทร/E-mail)
1.
2.
12. ภาพประกอบ

13. ข้อมูลอ้างอิงแหล่งเรียนรู้
1.
2.
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แบบบันทึกกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน (After Action Review : AAR)
หน่วยงำน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ
ชื่องำน
วัน/เวลำที่เริ่มปฏิบัติงำน 5 สิงหาคม 2562
วันที่ทำ AAR
27 สิงหาคม 2562

วัน/เวลำที่สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน
เวลำเริ่ม-สิ้นสุด

ผู้ร่วม AAR
เป้ำหมำยของงำน
1.
2.
3.
ผลกำรปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)
1.
2.
3.
งำน/ขั้นตอนที่ทำได้ดี
1.
2.
งำน/ขั้นตอนที่ทำได้ไม่ดี
1.
อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
1.
2.
ประเด็นที่ได้เรียนรู้
1.
2.
ข้อปฏิบัติในกำรทำงำนครั้งต่อไป
1.

AAR ครั้งที่ 3
27 สิงหาคม 2562
13.50 – 15.30 น.
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แผนจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม.31
2. ชื่อกิจกรรม
2.1 สอดคล้องกับกิจกรรม
 หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)
 หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
 หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
 หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพ และทักษะชีวิต
2.2 ตอบสนอง 4 H+1
 Head
 Heart
 Hands
 Health  Happy
2.3 บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์  สังคมฯ
 ภาษาต่างประเทศ
 ศิลป
 การงานฯ
 สุขศึกษาฯ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของกิจกรรม
1
2
4. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1- ม.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4- ม.6
5. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
คาบ/สัปดาห์
6. เป็นกิจกรรมที่จัด  ในโรงเรียน  นอกโรงเรียน (ระบุสถานที่................................................................)
7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
 วิทยากร  วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ  แหล่งเรียนรู้
 อื่น ๆ (โปรดระบุ
)
8. แนวทางการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ 7 หลักการสาคัญ “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
8.1 เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ
8.2 เน้นทักษะการจัดกิจกรรมครอบคลุม 4H ดังนี้
1. ด้านพุทธิศึกษา (Head)
2. ด้านจริยศึกษา (Heart)
3. ด้านหัตถศึกษา (Hand)
4. ด้านพลศึกษา (Health)
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8.3 ขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.
2.
10. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
1.
2.
11. ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ (เบอร์โทร/E-mail)
1.
2.
12. ภาพประกอบ

13. ข้อมูลอ้างอิงแหล่งเรียนรู้
1.
2.
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แบบบันทึกกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน (After Action Review : AAR)
หน่วยงำน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยำ
ชื่องำน
วัน/เวลำที่เริ่มปฏิบัติงำน 2 กันยายน 2562
วันที่ทำ AAR
17 กันยายน 2562

วัน/เวลำที่สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน
เวลำเริ่ม-สิ้นสุด

ผู้ร่วม AAR
เป้ำหมำยของงำน
1.
2.
3.
ผลกำรปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)
1.
2.
3.
งำน/ขั้นตอนที่ทำได้ดี
1.
2.
งำน/ขั้นตอนที่ทำได้ไม่ดี
1.
อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
1.
2.
ประเด็นที่ได้เรียนรู้
1.
2.
ข้อปฏิบัติในกำรทำงำนครั้งต่อไป
1.

AAR ครั้งที่ 4
17 กันยายน 2562
13.50 – 15.30 น.
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แบบประเมินควำมพึงพอใจ กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
ชื่อกิจกรรม
ชื่อ-สกุล

ชั้น

วัน/เดือน/ปี

เลขที่

เวลา

 ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ปฏิบัติ

 ควำมพึงพอใจต่อควำมรู้/ประสบกำรณ์ที่ได้รับ

 ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงใน  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด











 ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ

26

แบบสรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจ กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
ชื่อกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทักษะ 4H ที่เน้นมากที่สุด
 Head
 Heart
 Hands
 Health
จานวนนักเรียนทั้งหมด
คน ระดับชั้น  ม.1
คน  ม.2
คน  ม.3
คน
คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 1……………………………………………………………………………………….
คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 2……………………………………………………………………………………….
คาชี้แจง ให้คุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมทาเครื่องหมาย  ลงในช่องสรุปความพึงพอใจของนักเรียนแต่ละคน
และสรุปผล
สรุประดับความพึงพอใจที่ต่อกิจกรรม
ที่
ชื่อ – สกุล
มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

สรุปผล ได้ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดจานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

ระดับความพึงพอใจมากจานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

ระดับความพึงพอใจปานกลางที่สุดจานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

ระดับความพึงพอใจน้อยจานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดจานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

ถ้าได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึงกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนระดับมากที่สุด
ถ้าได้คะแนนร้อยละ 70 - 79 หมายถึงกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนระดับมาก
ถ้าได้คะแนนร้อยละ 60 - 69 หมายถึงกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนระดับปานกลาง
ถ้าได้คะแนนร้อยละ 50 - 59 หมายถึงกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนน้อย
ถ้าได้คะแนนร้อยละต่ากว่า 50 หมายถึงกิจกรรมควรได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียน
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สรุปและรำยงำนผลหลังเสร็จสิ้นกำรจัดกิจกรรม
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่

เดือน
เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.

1. ชื่อกิจกรรม
2. ผลการดาเนินกิจกรรมในภาพรวม
( ) บรรลุตามวัตถุประสงค์
( ) ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรม
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4. ข้อจากัด/อุปสรรคในการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
4.1
4.2
5. ผลงานทีเ่ กิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม (Best Practice)
5.1
5.2
6. การเผยแพร่ผลงานของนักเรียน
( ) จัดนิทรรศการ
( ) สาธิตหรือแสดง
( ) อื่นๆ
7. เครื่องมือวัด/แนวทางการประเมินผลกิจกรรม

8. สรุปความพึงพอใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
8.1
8.2
9. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ

ลงชื่อ .......................................... ครูที่ ปรึกษากิจกรรม ลงชื่อ .......................................... ครูที่ปรึกษากิจกรรม
(...............................................)

(...............................................)

28

หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

(นายธัชกร ชนม์นภัทร)
(นายบัญชา ชุมหิรัญ)
ครู
ครู
…………../……………/…………..
…………../……………/…………..
ความเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ความเห็นผู้อานวยการ
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................

(นางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
…………../……………/…………..

(นายภราดร พวงประโคน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
…………../……………/…………..

