


โรงเรียนเข้าสู่โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 



 ปีการศึกษา 2558 และ 2559 
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 1) มีการปรับเวลาเรียนในตารางเรียนทุกโรงเรียน 
 2) มีการออกแบบตารางเรียนตลอดภาคเรียนที่ 2 
          แยกเป็นรายระดับชั้น ระบุกิจกรรมชัดเจน 
 3) จ าแนกกิจกรรมตามหมวดได้ครอบคลุม 
          ทุกหมวด 
 

 สรุปผลการด าเนินการ ปี2558 ภาพรวม 



     โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม  
      และจัดตารางเรียน เเตเ่มื่อมีการจัด 
      กิจกรรมไประยะหนึ่ง มีการจัดท า AAR   
      จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 
      ให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 
 



การด าเนินการ   
(กจิกรรมทีจ่ดัในดา้น  Head  Heart   

Hand Health)  ในแตล่ะ  H   

 สรุปเกีย่วกบัการออกแบบ
กจิกรรม 



 ข้อค้นพบ 

 1)  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
      ต่างๆ ขึ้นอยู่กับบริบทโรงเรียน จ านวนครู 
 2)  โรงเรียนออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้อง 
       เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 
 



 3)  รูปแบบการจัดแบ่งเป็น 4 แบบ คือ 
  -  จัดแบบครูคนเดียวรับผิดชอบ    
  -  จัดเป็นคู่   
  -  จัดเป็นทีม    
  -  จัดพร้อมกันท้ังโรงเรียน   
 4)  จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 4 H  
 



 สรุปด้านสถานที่ / แหล่งเรียนรู้ 



 1)  ภายในโรงเรียน  ได้แก่    
 จัดในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  
 และนอกห้องเรียน  ระเบียงทางเดิน 
 สนามเด็กเล่น  สนามกีฬา  แปลงเกษตร    
 บ่อเลี้ยงปลา  ใต้ร่มไม้  ฯลฯ  
 

 ข้อค้นพบ 



 2)  ภายนอกโรงเรียน  ได้แก ่
 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ผู้ประกอบการในชุมชน  วัด ตลาด สวนสัตว์  
 พิพิธภัณฑ์  คลอง  บึง   ทุ่งนา  สถานประกอบ 
 การ  บริเวณโดยรอบโรงเรียน หน่วยงาน 
       ใกล้โรงเรียน ฯลฯ 
     



 สรุปด้านครูและบุคลากรจัดกิจกรรม 

 ความพร้อมของครูของในการจัดกิจกรรม  
      แยกตามประเภทโรงเรียน 



 ข้อค้นพบ 

1) ครูมีความพร้อมด้านความตั้งใจ 
2) โรงเรียนขาดครูวิชาเอกดนตรี นาฏศิลป์ พลศึกษา  
    เกษตร และการงานอาชีพ  แต่สามารถบริหาร   
    จัดการในการจัดกิจกรรมได้ 
3) ครูจัดกิจกรรมที่ยังไม่สามารถตอบสนองความ 
    ต้องการของนักเรียนได้เต็มที่ 
 



 ครูมีความพร้อม แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในการจัด  
       กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ 
       ของนักเรียน  
 ครูขาดทักษะในการกจิกรรมบางอย่าง 
 ครูมีความกังวลในเรื่องผลการสอบ O-NET, NT 



กิจกรรมที่จัด (จ านวนกิจกรรมที่จัด Head 
Heart Hand Health ในแต่ H มีจ านวนเท่าใด 
สัดส่วนของการจัด  แต่ละ H แต่ละโรงเรียน
ต่างกัน 

 สรุปด้านกิจกรรมที่ออกแบบ 











 ข้อค้นพบ โดยภาพรวม จัดได้ แต่.... 

Head Heart Hand Health 

      แต่เรายังไปไม่ถึง สิ่งที่เป็นเป้าหมาย ปี 2558 

ท าเป็น ท าได้ ช านาญ 



Head : ระดับความรู้ คิดวิเคราะห์ขึ้นไป 
Heart : ระดับคุณลักษณะนิสัยมากกว่าขั้นรับรู้ 
Hand และ Health : ระดับการปฏิบัติ มากกว่า 
           การท าตามและเลียนแบบ 
 

 เป้าหมายที่ต้องการ คือ... 

แต่..มีโดยรวม เราได้กระบวนการระดับที่น่าพอใจ 



 ปีการศึกษา 2559 เราท าอะไรบ้าง 



ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 ส่ง Core Smart Trainer รับการพัฒนา 

  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 

ตัวแทนศึกษานิเทศก์  

นายจัตุพร บุญระดม 

นายฐานันดร บรรดาศักดิ ์

นายองอาจ วิชัยสุชาติ 



4-5 เมษายน 2559  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านขุนทด 
 

 กิจกรรมที่ด าเนินการ ต่อเนื่อง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ รวม 440 คน 



ประเด็นพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน 

1. ทบทวน ตารางเรียน / โครงสร้าง  
2. การออกแบบกิจกรรม 4H  
3. ระดับความรู้ พฤติกรรม และทักษะปฏิบัติ 
     ที่ต้องการไปให้ถึง ซึ่งเป็นจุดเน้นปี59 
4. การจัดกิจกรรมสะท้อนผลการด าเนินการAAR 
 



ประเด็นพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน 

5. การวัดและประเมินผล 
6. การแบ่ง 4 Quarter รายงานผล  
 
 
 
 



เมษายน-พฤษภาคม 2559  
  พัฒนาครูทุกคนรายศูนย์พัฒนาคุณภาพและ 
   มาตรฐานการศึกษา 15 ศูนย์ฯ 

 กิจกรรมที่ด าเนินการ ต่อเนื่อง 



ประเด็นพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน 

1. การสร้างความตระหนัก 
2. การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
     ทั้ง 4 H 
3. การออกแบบ Mind Map ย่อย กิจกรรม แต่
ละ 
    ระดับชั้น ตลอดแนว 
 
 
 
 



ประเด็นพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน 

4. การสะท้อนเน้นถึงเป้าหมาย K  P  A 
5. การจัดท า Course Syllabus กิจกรรม
สมบูรณ์ 
6. การตรวจสอบตารางเรียน รายโรงเรียน และ 
    วางแผนก ากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ 
    การศึกษา จ านวน 4Quarter 
 
 
 
 



ประเด็นพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน 

 ณ วันนี้ คือสัปดาห์ท่ี 4. ที่โรงเรียนจัดกิจกรรม 
 ลดเวลา ในหลัง 14.30 หรือ 15.30 
 
  
 
 
 



  1. การออกแบบกิจกรรม 4H ท าได้ Sure! 
  2. ให้ครูคิดออกแบบกิจกรรม ยังไปไม่ถึง 
      ปัญหาระดับชาติ  ยากมาก ในการ
ด าเนินการ 
  3. การพัฒนาให้ออกแบบกิจกรรม สู่ผู้เรียน 
       ทั้ง K  P  A  ตามเป้าหมาย ต้อง X-Ray  
      100% ทุกโรงเรียน ต้องอาศัยพลังช่วย 

 สภาพปัญหา อุปสรรค 



  4. มาตรการให้ ผอ.โรงเรียน นิเทศก ากับ 
      เจาะลึกถึงจุดเน้น K  P  A สพฐ. ต้อง
ทบทวน 
  5. ผอ.โรงเรียน ครูผู้สอน ขาดความมั่นใจ  
      ใช่หรือไม่ใช่ว่าไปถึงจุดเน้น 
  6. ทุกฝ่าย ยังให้ความสนใจ เข้าใจ เข้าถึง 
      ร่วมขับเคลื่อน ยังไม่เต็มที.่... 

 สภาพปัญหา อุปสรรค 



ขอน้อมรับ
ค าแนะน า/ 

ข้อเสนอแนะ 


