ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ (Moderate Class More Knowledge)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลาปาง – ลาพูน)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายฯ ให้มีความก้าวหน้า
1.1 ขั้นวางแผน
- จัดประชุมชี้แจงนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร
ในสานักงานทราบ
- ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นแกนนา “โรงเรียนลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
- แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักและแนวทางในการดาเนินการของเขตพื้นที่
- วางแผนการนิเทศ ติดตามการดาเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
1.2 ขั้นดาเนินการ
- คัดเลือกโรงเรียนตามความสมัครใจ เข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน 8 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
2) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
3) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
4) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
5) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6) โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
7) โรงเรียนไหล่หินวิทยา และ
8) โรงเรียนแม่ทะวิทยา
- มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ Smart Trainer จานวน 3 คน ได้แก่
1) นายชนินทร์ วรรณมณี
2) นางสาวพิชญา คาปัน และ
3) นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน
เป็นผู้รับผิดชอบและติดตามการดาเนินการของโรงเรียน ให้คาปรึกษาช่วยแก้ปัญหาและ
แนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน กาหนดโครงการในแผนปฏิบัติการ ตามกลยุทธ์
การพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีงบประมาณ 2559 ชื่อโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”
- แต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรในเขตพื้นที่เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดาเนินการ
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
./3. ผู้อานวยการกลุ่มใน ...
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3)
4)
5)
6)

ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัด
ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- กาหนดแนวทางและเครื่องสาหรับการนิเทศ ติดตามการดาเนินการของโรงเรียน
1.3 ขั้นตรวจสอบ
- คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดาเนินการของทุกโรงเรียนที่เข้าร่ว มโครงการ โดยร่ว ม
ประชุมสะท้อนผล (AAR) กับบุคลากรในโรงเรียน และร่วมสังเกตการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
ในบริบทจริงของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 8 โรงเรียนๆ ละ 8 ครั้ง รวมจานวนทั้งสิ้น 64 ครั้ง
โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การนิเทศการเตรียมการ เดือนตุลาคม 2558 โดยทีม Smart Trainer
ระยะที่ 2 การนิเทศ การปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เดือนพฤศจิกายน
2558 – เดือนกุมภาพันธ์ 2559โดยคณะกรรมการกากับ ติดตาม การดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ระยะที่ 3 สรุปรายงานผล และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์สู่การปฏิบัติ
ทุกโรงเรียนในเดือนมีนาคม 2559
- จัดประชุมสะท้อนผล (AAR) ของเขตพื้นที่ในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน โดยให้ทุกโรงเรียน
นาผลการดาเนินการที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมและสะท้อนภาพกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อน
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
1.4 ขั้นพัฒนา
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยให้โรงเรียนแกนนาทั้ง 8 โรงเรียน ได้นาเสนอผลการดาเนินการ และผลงาน
นักเรียน เพื่อให้บุคลากรในสานักงานและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้ร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่โรงเรียน
แกนนาได้นามาเสนอ (เดือนมีนาคม 2559 )
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนการขยายผลการดาเนิน งานตามนโยบายฯ ไปสู่โรงเรียนคู่ขนาน
หรือโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษา 2559 (ร้อยละ 50)
- นาเสนอความเคลื่อนไหวของการดาเนินการตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของเขตพื้นที่ให้กับ
ผู้บริหารโรงเรี ยนและบุคลากรในเขตพื้นที่ทราบในการประชุมประจาเดือนผู้ บริหารในทุกเดือนตั้งแต่ได้เริ่ม
ดาเนินการ
- ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” รุ่นที่ 2 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
./- คัดเลือกโรงเรียน ...
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- คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มอีกจานวน 15 โรงเรียน โดยเน้นให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกอาเภอ
ของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่
1) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
2) โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
3) โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
4) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
6) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
7) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
8) โรงเรียนวังเหนือวิทยา
9) โรงเรียนแม่พริกวิทยา
10) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
11) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
12) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
13) โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
14) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
15) โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา และ
16) โรงเรียนป่าซาง
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยทีม Smart Trainer มีการขยายผลหรือต่อยอดการอบรมเพื่อให้ความรู้
แก่ศึกษานิเทศก์ของเขตพื้นที่การศึกษาหรือไม่ อย่างไร
- การขยายผลต่อยอดโดยจัดประชุมศึกษานิเทศก์ทุกคนเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการ
ตาม นโยบายลดเวลาเรีย น เพิ่มเวลารู้ โดยให้ศึกษานิเทศก์ ทุกคนเป็น Smart Trainer ของเขตพื้นที่และ
ร่วมนิเทศ ติดตามการดาเนินการตามโครงการของทุกโรงเรียน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องการให้มีการอบรมทีม Smart Trainer เพิ่มเติมหรือไม่
 ต้องการ
 ไม่ต้องการ
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามนโยบายฯ
ชื่อหน่วยงาน/บุคคล
5.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามนโยบายฯ
สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

5.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

เป็ น พี่ เ ลี้ ย งดู แ ลโรงเรี ย นในส่ ว นที่ โ รงเรี ย นต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ
รวมทั้งช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

./6.ผลการจัดกิจกรรม ...
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6. ผลการจัดกิจกรรมตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35
6.1 โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด
จานวน 46 โรง
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 10
จานวน 8 โรง
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 50
จานวน 16 โรง
โรงเรียนคู่ขนาน
จานวน โรง
โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 23 โรง
6.2 โรงเรียนที่ดาเนินการตามนโยบายฯ สาเร็จได้เป็นอย่างดี (โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ
ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 10) จานวน 7 โรง (เรียงตามลาดับ) ได้แก่
1) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
2) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
3) โรงเรียนแม่ทะวิทยา
4) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
5) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6)โรงเรียนอุโมงค์วิทยา และ
7) โรงเรียนไหล่หินวิทยา
6.3 โรงเรียนที่ดาเนินการตามนโยบายฯ แต่ต้องให้ความสนใจ ดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ (โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายในโครงการ ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 10) จานวน 1 โรง คือ
โรงเรียนโป่ งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สาเหตุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร อีกทั้ง
โรงเรี ยนได้เข้าร่วมโครงการพิเศษต่าง ๆ หลายโครงการ ทาให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนยังไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ 4H และการบูรณาการในการดาเนินการของโครงการต่าง ๆ
6.4 ความพึงพอใจต่อโครงการ
1) นักเรียน : ในภาพรวม มีความพึงพอใจมาก และมีความสุข ที่ได้มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
และมีเวลาสาหรับการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม
2) ผู้ปกครอง : ในภาพรวม มีความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ควรประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- โรงเรียนควรเพิ่มกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้นักเรียน
- โรงเรียนควรเพิ่มกิจกรรมที่นักเรียนสามารถประยุกต์ในการประกอบอาชีพระหว่างเรียน
3) ครู : ในภาพรวม มีความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- นักเรียนบางส่วนยังเข้าร่วมกิจกรรมยังไม่ครบ ควรสร้างความตระหนักให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
- การสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับคณะดาเนินงานในการจัดตารางกิจกรรมการเรียน
และนักเรียน ควรจัดการสื่อสารสองทาง
- ควรใช้สื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัยเพื่อช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ
การส่งเสริมทักษะการคิด
./-ควรปรับรูปแบบ ...
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- ควรปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีการเชิญวิทยากรภายนอก
มาร่วมกิจกรรม เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
ทั้งนี้ ในระยะสุ ด ท้ายก่อ นปิด ภาคเรียนที่ 2 ทุกโรงเรีย นก าลั งดาเนิ นการประเมิน การจั ด
กิจกรรม และสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในเชิงปริมาณ จะนาเสนอเมื่อ
สิ้นสุดโครงการได้อย่างชัดเจน ต่อไป
6.5 การจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับการพัฒนา 4H (Head Heart Hand Health)
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา 4 H จากผลการนิเทศ ติดตาม และผล
จากการ AAR ของโรงเรียนในโครงการ ที่ผ่านมาก โรงเรียนที่การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา 4H มี
ภาพชัดเจนมากที่สุด คือ โรงเรียนทุ่งหัวช้าง เป็นกิจกรรมในรูปแบบเกม ซึ่งต่อยอดองค์ความรู้มาจากการจัดการ
เรียนในสาระหลัก เช่น ปริศนาอักษรไขว้ คณิตคิดเร็ว Unscramble words whisper game คาขวัญพาเพลิน
และขยะหรรษา เป็นต้น
ส าหรั บ โรงเรี ย นอื่ น การพั ฒ นา 4H ยั ง ไปปรากฏที่ Hand เป็ น ส่ ว นใหญ่ และจาก AAR
โรงเรียนก็จะนาไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่อไป
7. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบายฯ
7.1 เชิงนโยบาย
รายการงานผล : การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ” จากหลายหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนต้อง
รายงานข้อมูลด่วนตามระยะเวลาที่กาหนด (เวลา 16.00 น. ของทุกวัน) เป็นการเพิ่มภาระงาน ทาให้เกิดความ
เบื่อหน่าย เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ
7.2 การปฏิบัติงาน
การดาเนินงาน: มีการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”อย่างต่อเนื่อง
มีการรายงานทุกระยะ ศึกษานิ เทศก์ของเขตพื้นที่ มีจานวนน้อย ยังต้องมีภาระงานตามนโยบายอื่นๆ ก็ต้อง
ดาเนินการ จึงทาให้มีผลกับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจอื่นๆ
8. ข้อเสนอแนะ
8.1ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ : พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลา
เรี ยน เพิ่มเวลารู้ ” ให้ กับ ทุกโรงเรี ยนที่เข้าร่วมโครงการ และควรลดภาระงานเกี่ยวกับการรายงานของทั้ง
เขตพื้นที่ และโรงเรียน ตลอดจนควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการนิเทศ กากับ ติดตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ” ให้กับเขตพื้นที่ให้เหมาะสมกับจานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และระยะทางระหว่าง
เขตพื้นที่ กับโรงเรียน
8.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรให้คาปรึกษาและแนะนา แก้ปัญหาในกรณีที่โรงเรียนเกิดความ
สงสั ย หรื อ พบปั ญ หาในการด าเนิ น การ รวมทั้ ง ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
ด้านงบประมาณ บุคลากร สื่อวัสดุ/อุปกรณ์ และอานวยความสะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ

