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ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน
นโยบำยนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning  สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ครูผู้สอน
มีกำรปรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้ วยตนเอง โดยออกแบบ
กิจกรรมให้เชื่อมโยงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข  และ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะและคุณลักษะที่สอดคล้องกับคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   ซึ่งโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องส่งผลต่อพัฒนำกำร ในด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียนทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ Head Heart Hand และ 
Health 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  
ได้นิเทศ ติดตำมและคัดเลือกโรงเรียนที่ด ำเนินกำรได้ดีเด่นเป็นต้นแบบ และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ของโรงเรียนในสังกัด 
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนไว้ ณ โอกำสนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

-------------------- 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
2. โรงเรียนทั้งหมด จ ำนวน  240 โรงเรียน    
3. โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร“ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ทั้งหมด จ ำนวน 165 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 68.75 
    3.1 รุ่นที่ 1 จ ำนวน 31 โรงเรียน  
    3.2 รุ่นที่ 2 จ ำนวน 134 โรงเรียน 
4. ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรที่รับผิดชอบ  จ ำนวน 5 คน 
 

ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active learning ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้: 
Active Learning อย่ำงไร 
 ได้ก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินตำมนโยบำยลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ Active learning โดยแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรเวลำเรียนของสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนตำมบริบทควำมพร้อมของสถำนศึกษำ จัดกำร
เรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม คิดวิเครำะห์ ค้นหำค ำตอบในสิ่งที่ตนเองอยำกรู้ โดยสอดแทรกกิจกรรมใน
กำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ และหลังเลิกเรียนให้จัดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ให้กับผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรต่อยอดกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning 
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 อย่ำงไร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ Active Learning ให้กับครูผู้สอนทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ และเพ่ือให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยกำรฝึกปฏิบัติออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Active Learning  
ที่เน้นทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต เพ่ือต่อยอดทักษะกระบวนกำรคิดจำกระดับพ้ืนฐำนสู่กำรคิด
ระดับสูง โดยน ำทฤษฎีกำรเรียนรู้ของ เบญจำมิน บลูม มำใช้ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้มองเห็นขั้นของ
กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดขั้นพ้ืนฐำนสู่กำรคิดขั้นสูงได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
       ปีงบประมำณ 2562  นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้: Active 
Learning โรงเรียนในสังกัด โดยบูรณำกำรในแผนปฏิบัติกำรนิเทศของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งออกปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมเปิดภำคเรียน 
ในระหว่ำงวันที่ 16-31 พฤษภำคม 2562  
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอก ให้เข้ำมำสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning อย่ำงไร 
 1. ร่วมประชุมเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำยนอก เช่น สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี และศึกษำนิเทศก์จำก
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ในจังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือหำแนวทำงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ ซึ่งผลจำกกำรประชุมได้แนวทำงร่วมกันว่ำทำงส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี จะด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้”กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพร่ำงกำย (Health) เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทำงกำรจัดกิจกรรมที่โรงเรียนต่อไป 
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 2. โรงเรียนจัดประชุมชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ให้กับผู้ปกครอง 
ชุมชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และให้กำรสนับสนุนโดยกำรเป็นวิทยำกรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะอำชีพในท้องถิ่น
ให้กับผู้เรียน  
4.  กระบวนกำรกำรนิเทศเพ่ือกำรขับเคลื่อนนโยบำย ลดเวลำเรยีน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำท่ีด ำเนินกำรตำมคู่มือบริหำรจัดกำรเวลำเรียน ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้”อย่ำงไร 
      จัดอบรมปฏิบัติกำรให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดชอบโครงกำร เพ่ือชี้แจงกำรใช้คู่มือบริหำรจัดกำร
เวลำเรียน ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ โดยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ดังนี้ 
 1. ชี้แจงนโยบำยลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำยในกำร
ขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำที่มีควำมเข้มข้นขึ้น 
โดยมีเป้ำหมำยพัฒนำ 4 H กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ 7 หลักกำรส ำคัญของกำรจัด
กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้  มีควำมเชื่อมโยงกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมที่ดีงำมของคนไทย  พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนำทักษะกำร
คิดวิเครำะห์ตำมแนวกำรประเมินระดับนำนำชำติ PISA และผู้เรียนมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ 
 2. ชี้แจงกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน โดยกำรปรับโครงสร้ำงเวลำเรียนให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น ป.1-3 และจัดตำรำงเรียนเพื่อให้แสดงถึงควำมชัดเจนของกำรจัดกิจกรรมเพ่ิม
เวลำรู้ โดยมีประเด็นในกำรนิเทศ ดังนี้  
โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ และอธิบำยแนวทำงและรูปแบบกำรด ำเนินงำน หรือในกรณี
ไม่ได้มีกำรนิเทศในประเด็นใด โปรดให้ข้อมูลที่เป็นข้อขัดข้อง 

ประเด็นการนิเทศ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
แนวทางและรูปแบบการด าเนินงานหรือ 

ข้อขัดข้องในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ 
1. บูรณำกำรกับจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ : 
Active Learning     

 
 

  

2. กำรวัด ประเมินผล และรำยงำนผล จัด
กิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning 

 
 

  

3. กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติ ( AAR ) กำร
จัดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้  Active Learning 

   

4. พัฒนำต่อยอดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ : 
Active Learning   

 
 

  

5. กำรประเมินผลกำรนิเทศร่วมกันของผู้
นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ   

 
 

  

6. อ่ืน ๆ ระบุ    
 
ตอนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
3.1 ผลกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ของ
โรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำร (จัดท าเอกสารแนบเป็น File excel) (กรอกข้อมูลเฉพำะโรงเรียนที่
ศึกษำนิเทศก์ด ำเนินกำรนิเทศกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ เท่ำนั้น)   ข้อมูล 3.1 อยู่ใน File excel 



ตอนที ่3 ผลการด าเนินงาน
3.1 ผลการนิเทศตดิตามการด าเนินการขบัเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ของโรงเรียนในสังกัดทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
     (จัดท าเอกสารแนบเปน็ File excel) (กรอกข้อมูลเฉพาะโรงเรยีนที่ศึกษานิเทศก์ด าเนินการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารู ้เทา่น้ัน)
    จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน

กิจกรรมที่

โรงเรียน รุ่นที่ ทั้งหมด เข้ำร่วม โรงเรียน เชื่อมโยง ครอบคลุม ผู้เรียน ใช้แหล่ง ประเมินผล

กิจกรรม ด ำเนินกำร มำตรฐำนกำร กิจกรรม เรียนรู้ เรียนรู้เพื่อ ตำมสภำพ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 4 H อย่ำงมี พัฒนำ จริง

ตำมหลักสูตร ควำมสุข ผู้เรียน เน้น p&c

อุบลวิทยำคม อ.1-ป.6 1 1995 1995 57 57 57 57 15 57 57 57 1995 843 1995
ปทุมวิทยำกร อ.1-ม.6 1 1,526 1,355 30 30 30 30 30 30 30 30 1,355 437 1,355
อนุบำลอุบล อ. 1- ป.6 1 3592 3592 67 67 67 67 10 67 67 67 3592 3592 3592
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนำรำม อ. 1- ป.6 1 2,415 2,415 8 8 8 15 15 15 15 15 2,415 1,000 2,414
บ้ำนหัวค ำ อ.2-ม.3 1 51 51 15 15 15 15 15 5 15 51 30 51
รร.บ้ำนผำแก้ว อ.3-ม.3 1 381 381 15 15 15 10 9 10 15 15 381 80 381

บ้ำนท่ำบ่อ อนุบำล-ม.3 1 324 324 15 15 15 15 10 15 12 15 324 95 324
 บ้ำนปำกห้วยวังนอง อ. 1- ป.6 2 311 244 30 30 30 30 20 30 25 30 244 244 244
ชุมชนบ้ำนหัวเรือ อ.1-ม.3 2 183 183 15 15 15 12 10 10 9 15 183 70 183
บ้ำนข่ำโคม อ.2-ป.6 58 58 10 10 10 10 5 10 10 10 58 58 58
บ้ำนกุดกะเสียน อ.1-ม.3 1 247 247 14 14 14 14 14 10 14 14 247 67 247

488 8 8 115 488 8 8 8 8บ้ำนจำนตะโนน 1 115 115

                           แบบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ้ : Active Learning
               ประจ าปงีบประมาณ 2562

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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จ ำนวนผู้เรียน

ที่เกิดทักษะ

จ ำนวนกิจกรรมที่น ำ 7 หลักกำรส ำคัญไปใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ : Active Learning



    จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน

กิจกรรมที่

โรงเรียน รุ่นที่ ทั้งหมด เข้ำร่วม โรงเรียน เชื่อมโยง ครอบคลุม ผู้เรียน ใช้แหล่ง ประเมินผล

กิจกรรม ด ำเนินกำร มำตรฐำนกำร กิจกรรม เรียนรู้ เรียนรู้เพื่อ ตำมสภำพ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 4 H อย่ำงมี พัฒนำ จริง

ตำมหลักสูตร ควำมสุข ผู้เรียน เน้น p&c
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จ ำนวนผู้เรียน

ที่เกิดทักษะ

จ ำนวนกิจกรรมที่น ำ 7 หลักกำรส ำคัญไปใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ : Active Learning

บ้ำนขำมป้อม ป.1-ป.6 2 70 70 5 5 5 5 5 5 5 5 70 45 70
ไทยรัฐวิทยำ 28 อ.1-ม.3 2 103 103 22 22 22 22 22 22 22 22 103 103 103
เขื่องใน(เจริญรำษฎร์) อ. 1- ป.6 1 1,523 1,523 14 14 14 14 6 14 14 14 1,523 906 1,523
บ้ำนผักแว่น (ผักแว่นวิทยำคำร) ป1- ป.6 2 85 85 4 3 3 3 1 2 1 4 85 44 85
บ้ำนแสงน้อย อ. 1- ป.6 2 114 114 14 14 14 14 8 14 8 14 114 78 41
บำ้นคูขำด(ศรีวทิยำคำร) อ.2 – ป.6 1 122 122 16 16 14 16 8 8 10 16 122 80 122

บ้ำนสร้ำงมิ่ง อ.2-ม.3 2 265 265 25 25 25 25 10 28 25 25 265 157 265
บ้ำนหนองไข่นก อ.1-ม.3 2 280 280 14 14 14 14 14 14 14 14 280 67 280
บ้ำนวังมนเดือยไก่ อ.2-ป.6 2 97 97 5 5 5 5 5 5 5 5 97 97 97
บ้ำนหนองหล่มหนองเหล่ำ อ.2- ม.3 1 213 213 22 15 15 22 10 13 5 15 213 64 165
บ้ำนนำดีทุง่เจริญ อ.2-ม.3 207 207 10 10 10 10 10 10 10 10 83 78 207
บ้ำนสวนงัว (รำษฎรฏร์ใจดี) อ.2-ม.3 2 77 77 16 16 16 16 2 16 3 16 77 60 17
บ้ำนเหล่ำเสือโก้ก อ.1-ม.3 1 202 174 25 25 25 11 9 16 10 25 174 31 174
บ้ำนเป้ำ อ.2-ป.6 2 103 103 10 10 10 10 8 10 7 10 96 96 103
ท่ำลำดหนองหล่มยำงนกหอ อ.2-ป.6 2 190 153 13 13 13 13 11 11 13 13 137 73 153
วังพระวังไฮ อ.1-ป.6 2 129 129 4 4 4 129 4 4 4 4 129 86 129



 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.2 ผลส ำเร็จกำรด ำเนินกำรในภำพรวม จำกกำรขับเคลื่อนนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning        
โดยสะท้อนภำพควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน  ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรภำยนอก ดังนี้ 

รายการ ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active 
Learning 

1. สถำนศึกษำ   - มีแนวทำง (Road Map) ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
ที่ชัดเจนในกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำย      
ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้สู่กำรปฏิบัติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  - มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่พัฒนำให้สอดคล้องกับนโยบำยต่ำงๆ  
  - กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
  -โรงเรียนมีโครงสร้ำงเวลำเรียนที่สอดคล้องกับนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
ตำมบริบทได้ถูกต้อง เหมำะสม 
  - สถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงำนภำยนอก 

2. ผู้บริหำรโรงเรียน    -บริหำรจัดกำรนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   -เกิดควำมภำคภูมิใจในโรงเรียน/ครู/นักเรียน 

3. ครู    -ครูผู้สอนมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำน
กำรปฏิบัติ Active Learning และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
   -เกิดกำรพัฒนำงำน/พัฒนำตนเอง/เกิดควำมภำคภูมิใจในโรงเรียน/ครู/นักเรียน 
   -ได้รับรำงวัล/เกียรติบัตรมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยงำนชุมชน 

4. นักเรียน    - มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรก ำหนด ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
   - ได้เรียนรู้ตำมควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรตำมวัยอย่ำงเหมำะสม
ค้นพบควำมถนัด ควำมต้องกำรของตนเอง 
   - ได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองจนเกิดทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ ทักษะชีวิต ทักษะกำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำนเป็นทีมตลอดจนสร้ำง
คุณลักษณะที่ดีงำมและควำมมีน้ ำใจที่ดีต่อกันและกัน 
   - เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง มีควำมสุขกับกำรเรียนและเกิดกำรเรียนรู้ได้ทุกเวลำ
ทุกสถำนที่ 
   - สำมำรถน ำเสนอผลกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงภำคภูมิ 

5. ชุมชน ผู้ปกครอง    - เกิดควำมภำคภูมิใจในบุตรหลำน 
   - มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  
   - ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนเพิ่มมำกขึ้น เช่น เป็นวิทยำกรให้
ควำมรู้ทักษะอำชีพต่ำงๆ  

6. องค์กรภำยนอก   - เกิดกำรพัฒนำภำยในองค์กรและระหว่ำงองค์กร 
  - มีส่วนร่วมสนับสนุนที่แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆและภูมิปัญญำ 
  - มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
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ตอนที่ 4 กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี และประสบควำมส ำเร็จเป็น 
แบบอย่ำงได้ จ านวน 3 - 5 กิจกรรม โดยน ำเสนอวิธีกำรออกแบบกิจกรรมทีน่ ำ 7 หลักกำรส ำคัญมำใช้ในกำร             
จัดกิจกรรม จัดท ำเอกสำรแนบตำมประเด็น 

ชื่อกิจกรรมที่ 1  นักสืบตัวสะกด 
โรงเรียนผู้ออกแบบกิจกรรม บ้ำนกุดกะเสียน 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำทักษะวิชำกำร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คิดวิเครำะห์  
กำรสื่อสำร 
กำรเรียนรู้ 

 

ปลูกฝังนิสยัรักกำรอ่ำน 
มีควำมสำมัคคีในกำร

ท ำงำนเป็นกลุ่ม 

 

สมรรถนะส าคัญ 
-คิดวิเคราะห์  
-การสื่อสาร 
-การแก้ปัญหา 

คุณลักษณะ 
-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการท างาน 

พัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้   
ส่งเสริมกระบวนการท างาน 
เพิ่มพัฒนาการเรียนรู้  และเสริมสร้าง
นิสัยรักการอ่าน 

ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  
     และข้อความสั้น ๆ  

ท 2.1 ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ท 3.1 ป.1/1 ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ  

      และปฏิบัติตาม 
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดค า  

 และบอกความหมายของค า 
ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้ 
จากการอ่าน หรือ 
การฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว  
และร้อยกรองส าหรับเด็ก 

 

Head Heart 
 

ทักษะกำรท ำงำนจำก 
กำรสืบค้นบตัรค ำ 

ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู ้
เพิ่มพูนทักษะกำรอ่ำน 

Hand 
 

Health 
 

ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม  
จำกกำรวิเครำะห์บตัรค ำ 

เสรมิสร้ำงควำมสุขในกำรเรยีน 
จำกบทเพลง “มำตรำตัวสะกด” 

 

 

สื่อการเรียนรู้ 
     -บัตรค า 
     -โต๊ะ 
     -เพลง “มาตราตัวสะกด” 
     -กระดาษบรู๊ฟ 
     -สมุดบันทึก 

1. ทบทวนเรื่องตัวสะกดด้วย “เพลงตัวสะกด”  
2. แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  
3. ครูอธิบำยกำรเป็นนักสืบตัวสะกด คือ แต่ละกลุ่มรับบัตรค ำชี้แจง และนักเรียนจะต้องสืบหำ

อะไรบ้ำง 
4. กำงโต๊ะญี่ปุ่น 4 โต๊ะ ครูเทบัตรค ำต่ำง ๆ ลงบนโต๊ะ จ ำนวนหลำย ๆ ค ำ  

โดยใช้ค ำพื้นฐำนของในแต่ละชั้น 
5. นักเรียนในแต่ละกลุ่ม  สืบค้นหำค ำจำกค ำสั่งจำกบัตรชี้แจง โดยเวียนไป 

ทีละโต๊ะ กลุ่มละ 5 นำที 
6. ทุกกลุ่มบันทึก ค ำ ที่สืบหำมำได้ลงในแบบบันทึก 
7. นักเรียนร่วมกันอ่ำนค ำเหล่ำนั้น และแยกค ำออกเป็นกลุ่มที่มีตัวสะกดเดียวกัน 
8. นักเรียนแต่ละคนบันทึกค ำต่ำง ๆ เหล่ำนั้นลงในสมุด และครูมอบหมำยให้น ำค ำเหล่ำนั้นไปฝึก

อ่ำนค ำ เป็นกำรบ้ำน  
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ผลที่เกิดกับผู้เรียน  

  -เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
  -นักเรียนมีควำมรู้เพ่ิมขึ้นและมีควำมรักสำมัคคีกัน 
  -นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่อง มำตรำตัวสะกดมำกข้ึน 
  -นักเรียนร่วมกันท ำงำนกลุ่มได้ดีมำก 
  -นักเรียนอ่ำนค ำ เขียนค ำที่มีตัวสะกด จำกค ำพ้ืนฐำนของแต่ละชั้นได้ถูกต้อง 
  -นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียน 

 -นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ 100 % ทุกคน 
.......................................................................... 

 
 ชือ่กิจกรรมที่ 2  เข้ำใจรำยรับ – รำยจ่ำย เพื่อควำมพอเพียง 

โรงเรียนผู้ออกแบบกิจกรรม บ้ำนแสงน้อย 
วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต 

   1. นักเรียนสำมำรถอธิบำยข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินของตนเองและครอบครัว             
                             ในชีวติประจ ำวันได้ 
   2. นักเรียนสำมำรถวำงแผนกำรจัดท ำรำยรับรำยจ่ำยของตนเองได้ 
   3. นักเรียนเข้ำใจแนวทำงกำรลดค่ำใช้จ่ำยและเพ่ิมรำยได้ของครอบครัว 
   4. นักเรียนเข้ำใจกำรท ำบันทึกรำยรับ – รำยจ่ำย เพื่อควำมพอเพียง 
 รูปแบบของการจัดกิจกรรม   
   1.ลักษณะ /วิธีกำรจัดกิจกรรม 
    1) วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินของตนเองตำมหลักกำรของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    2) ประเภทรำยจ่ำยที่จ ำเป็นของตนเองและครอบครัวด้ำนต่ำงๆ 
    3) แนวทำงกำรใช้จ่ำยของครอบครัวอย่ำงสมดุล 
    4) รำยได้ประจ ำวัน รำยได้เสริมของครอบครัว 
    5) กำรท ำบันทึกรำยรับ – รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว 
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   2. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 7 หลักการส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
   นักเรียนสำมำรถอธิบำยข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินของตนเองและครอบครัว  ในชีวิตประจ ำวัน     
วำงแผนกำรจัดท ำรำยรับรำยจ่ำยของตนเอง เข้ำใจแนวทำงกำรลดค่ำใช้จ่ำยและเพ่ิมรำยได้ของครอบครัว  และ
สำมำรถท ำบันทึกรำยรับ – รำยจ่ำย เพื่อควำมพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจรายรับ – รายจ่าย  
เพื่อความพอเพียง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ส 3.1 ป. 5/2  

 

ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
-นักเรียนท ำใบงำน เรื่อง กำรบันทึกรำยรับ – 
รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว เป็น
รำยบุคคล โดยครูแนะน ำกำรบันทึกรำยรับ – 
รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัวในใบงำน
เป็นเวลำ 1 สัปดำห์ 
 

สนุกกับการคิดขั้นสูง 
นักเรียนร่วมกันวิเครำะห์  อภิปรำยถึง
โทษของกำรไม่บันทึกรำยรับ – 
รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว 
จำกนั้นครูให้ควำมรู้เพ่ิมเติมเรื่องกำร
ใช้เงินอย่ำงพอเพียง ต้องรู้จักบันทึก
และรู้จักวำงแผนกำรใช้เงิน 
 

มุ่งท างานเป็นทีม 
- 

 

ใช้แหล่งเรียนรู้/ส่ือ 
แผ่นภำพ “โอ่งชีวิต” 
 

ประเมินผลตามสภาพจริง 
1) ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำน
จิตพิสัย พุทธิพิสัย และด้ำน
ทักษะพิสัย 
2) กำรตรวจผลงำน 
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 ชื่อกิจกรรมที่ 3  กิจกรรมสะเต็มศึกษา "วุ้นแฟนซี” 

โรงเรียนผู้ออกแบบกิจกรรม อุบลวิทยำคม 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  

  1. เพ่ือจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  2. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนกำรคิดกำรแก้ปัญหำและกำรวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน 
  3. เพ่ือให้นักเรียนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
รูปแบบของกำรจัดกิจกรรม 

1. ลักษณะ/วิธีการการจัดกิจกรรม 
  1.1 ขั้นระบุปัญหำ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระบุปัญหำในกำรท ำวุ้นแฟนซี 
     1.2 ขั้นค้นหำแนวคิดที่เก่ียวข้อง  ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำวิธีกำรท ำวุ้นแฟนซีแบบต่ำงๆ 

จำกอินเตอร์เน็ต 
     1.3 ขั้นวำงแผนและพัฒนำ ให้นักเรียนออกแบบลักษณะวุ้นแฟนซีที่นักเรียนจะท ำ และ

ก ำหนดวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ท ำ  
     1.4 ขั้นทดสอบและประเมินผล  ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกำรท ำวุ้นแฟนซีตำมที่นักเรียนได้

วำงแผนไว้  
     1.5 ขั้นน ำเสนอผลลัพธ์  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำผลงำนกำรท ำวุ้นแฟนซีที่นักเรียนพอใจ

และได้ผลดีที่สุดมำน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
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 1. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 7 หลักการส าคัญ 

 
 

 1. มาตรฐาน /ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ว 3.2   เข้ำใจหลักกำรและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสำร  กำรเกิดสำรละลำย   กำร

เกิดปฏิกิริยำ มีกระบวนกำรสืบเสำะ หำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์   สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ และน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ป.6/1 ทดลองและอธิบำยสมบัติของสำร เมื่อสำรเกิดกำรละลำยและเปลี่ยนสถำนะ 

 2. ครอบคลุมกิจกรรม 4 H 
      - กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head)  ได้เรียนรู้กำรเปลี่ยนสถำนะของสำร กำรตวงสำร  กำรออกแบบ  
  - กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart) ผู้เรียนมีจิตวิทยำศำสตร์ 
  - กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกำรท ำวุ้นแฟนซีตำมแผนที่วำงไว้ 
  - กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health)    
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 3. เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่อย่างมีความสุข 
  - เรียนรู้กำรท ำวุ้น และกำรออกแบบวุ้นแฟนซีตำมท่ีต้องกำร 
 4. สนุกกับการคิดชั้นสูง 
  - เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบกำรท ำวุ้นแฟนซีที่ต้องกำร 
 5. มุ่งมั่นท างานเป็นกลุ่ม 
   - นักเรียนร่วมกันออกแบบ  ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ท ำงำนเป็นทีม  ร่วมกันท ำวุ้นแฟนซีตำม
รูปแบบที่ก ำหนดจนประสบควำมส ำเร็จ 
 6. ใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  - ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มือถือ ในกำรสืบค้นข้อมูล 
 7. การประเมินผลตามสภาพจริง 
  - ประเมินกำรท ำงำนตำมข้ันตอน 
  - ประเมินผลงำนวุ้นแฟนซี 
  - ประเมินกำรท ำงำนกลุ่ม  
 

3. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ตำมข้ันตอนของกิจกรรม 
 ๒. ผู้เรียนเกิดเกิดทักษะในกำรท ำงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีมยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
 ๓. ผู้เรียนสำมำรถใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลได้ 
 ๔. ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำร  

  ๔. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
   ๔.1 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำกำรด ำเนินโครงกำรตำมนโยบำยลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้ : Active Learning 
   กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำในแต่ละกิจกรรมใช้เวลำค่อนข้ำงมำก กำรจัดกิจกรรมอำจ
ไม่เป็นตำมแผนที่วำงไว้  และใช้อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมจ ำนวนมำก จึงขำดอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม 
   ๔.๒ แนวทำงของ สถำนศึกษำ ที่จะพัฒนำในอนำคต 
  จัดรูปแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศำสตร์  
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ตอนที่ 5  ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
     5.1 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำกำรด ำเนินโครงกำรตำมนโยบำยลดเวลำเรียน  
             เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning 

1) สื่อ/อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้เรียน เช่น สื่อ/อุปกรณ์กีฬำ 
และเครื่องเล่นต่ำงๆ 

2) ขำดกำรขยำยผลของครูผู้เข้ำรับนโยบำยจำกเขตพ้ืนที่ 
3) ขำดกำรนิเทศภำยในโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  

5.2 แนวทำงของ สพท. ที่จะพัฒนำในอนำคต 
  1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ/อบรมกำรออกแบบระบวนกำรเรียนรู้ : Active Learning ให้กับ
ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 
  2) นิเทศติดตำมตำมอย่ำงต่อเนื่อง ประชุมสะท้อนผลกำรนิเทศ เพื่อค้นหำสิ่งที่ได้จำกกำรนิเทศใน
แต่ละครั้ง ใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
ตอนที่ 6 ผลกำรประเมินและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ระดับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมินของ สพฐ.  จ ำนวน 1 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรโรงเรียน
ต้นแบบ ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จำก สพฐ. ได้แก่             
โรงเรียน บ้ำนกุดกะเสียน อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 
 
 

    ผู้รำยงำน  ชุติปภำ วรเดชนันทสกุล 
(นำงชุติปภำ วรเดชนันทสกุล) 

    ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

 
       ผู้รับรองข้อมูล       ถำวร  คูณิรัตน์ 

(นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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16 
แบบประเมินโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active  Learning 

โรงเรียน  บ้านกุดกะเสียน  อ าเภอ  เขื่องใน  จังหวัด อุบลราชธาน ี

องค์ประกอบการประเมินและประเด็นพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 

 
(1) 

ระดับ
คุณภาพ 

(2) 

ผลคะแนน 

 
(1) x (2)  

1. ด้านบริหารจัดการโครงการ 30   
1.1 การขับเคลื่อนนโยบาย 6 5 30 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
      ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning 

6 5 30 

1.3 ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาต่าง ๆ   
      และความร่วมมือกับชุมชน 

6 5 30 

1.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 6 5 30 
1.5 สะท้อนผลการด าเนินโครงการ และ น าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 6 5 30 

คะแนนเฉลี่ยด้านบริหารจัดการโครงการ   5 150 

2. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรม 30   
2.1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 6 5  
2.2 วิเคราะห์หลักสูตร 6 5  

2.3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning  
      (7 หลักการส าคัญ) 

6 5  

2.4 สร้างแรงจูงใจการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ 6 4  
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล ปรับปรุงและพัฒนา 6 5  

คะแนนเฉลี่ยด้านการออกแบบกิจกรรม   4.8 144 

3. ด้านคุณภาพผู้เรียน 40   
3.1 ผู้เรียนมีความสุข (เช่น การสังเกต การสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรม) 5 5  
3.2 มีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด 5 5  
3.3 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5 5  
3.4 มีทักษะการคิดขั้นสูง 5 4  
3.5 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 5  
3.6 มีทักษะชีวิตและการท างาน 5 5  
3.7 มีสุขนิสัยและสุขภาพที่พึงประสงค์ 5 5  
3.8 มีความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ 5 4  

คะแนนเฉลี่ยด้านการออกแบบกิจกรรม 
  4.75 190 

สรุปคะแนน 3  ด้าน  4.84 484 

 


