ผลการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
..............................................................................
1. วิธีการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน (21 – 30 ตุลาคม 2558)
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมบุ คลากรเพื่อ สร้างความตระหนั ก
และมี ค วามเข้ า ใจในการน านโยบาย “ลด
เวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ” สู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ก่ ค รู
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. วิเคราะห์ โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา
หลั ก สู ต รระดั บ ชั้ น เรี ย น ความพร้ อ มของ
ครู ผู้ ส อน สื่ อ แหล่ งเรี ย นรู้ อาคารสถานที่
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามแนวทางการ
บริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและ
เพิ่มเวลารู้
4. จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ
ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
5. ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับช่วงวัย สนองความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการของผู้เรีย น โดยพิจ ารณาจาก
กิจ กรรมที่โรงเรี ย นด าเนิ น การอยู่ และหรื อ
เลือกจากกิจกรรมในชุดเอกสารกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หรือจากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ
6. ดาเนิ นการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ตามตารางเรียนที่กาหนด
7. ประชุ ม ชี้ แ จงเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจกั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
8. เตรียมการนิเทศภายใน การเสวนาสะท้อน
ผลหลั งการปฏิบั ติ (After Action Review :
AAR)

ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อนและ 21 ต.ค. 58
บุคลากรในโรงเรียน มีความตระหนัก
และเข้าใจตรงกัน อย่างชัดเจน
ได้ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร 21-22 ต.ค. 58
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ส าหรับ นามา
ออกแบบตารางเรียนและเป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม
ได้ ต ารางเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษ า 24 ต.ค. 58
ตอนต้นที่ที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”
ได้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ ความ 26-30 ต.ค. 58
สนใจ ความถนั ด และความต้ อ งการ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ได้กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” 24 ต.ค. 58
ในช่ ว งสองสั ป ดาห์ แ รกของการเปิ ด
เรี ย น ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ กิ จ ก รรม ที่
โรงเรี ย นด าเนิ น การอยู่ และเตรี ย ม
ด าเนิ น การวางแผนจั ด กิ จ กรรมใน
ระยะยาวต่อไป
ครู แ ละนั ก เรี ย นได้ เ ข้ า ร่ ว มด าเนิ น 26 ต.ค.– 6 พ.ย.
กิจกรรมตามตารางเรียนที่กาหนด
- รอดาเนินการ 31 ตุลาคม 58
- รอดาเนินการ -

2 - 6 พ.ย. 58

2. ตารางเรียน
ตารางเรียนประจา
เวลา
วัน

08.00
08.30

08.30-9.25

09.25-10.20

10.20-11.15

11.15-12.10

12.10
13.10

13.10-14.05

14.05-15.00

จันทร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

การงานอาชีพ

อังคาร

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

เพิ่มเติม 1

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

สุขศึกษา
และพลศึกษา

พุธ

กิจกรรม
หน้า
เสาธง

พัก
อาหาร
กลางวัน

เพิ่มเติม 2

(หมวด 1)
ลูกเสือ
เนตรนารี

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ศิลปะ

พฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

เพิ่มเติม 3

ศิลปะ

เพิ่มเติม 4
(คอม)

ศุกร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

เพิ่มเติม 4
(คอม)

สุขศึกษา
และพลศึกษา

(หมวด 1)
แนะแนว

(หมวด 1)
ชุมนุม

15.00-16.00
(หมวด 2)
เสริมสมรรถนะ
การเรียนรู้
(หมวด 2)
เสริมสมรรถนะ
การเรียนรู้
(หมวด 3)
คุณธรรม
อัตลักษณ์
จิตสาธารณะ
(หมวด 4)
สุขภาพและ
สมรรถภาพ
(หมวด 4)
ทักษะชีวิต
/อาชีพ

ตารางเรียนสองสัปดาห์แรก 26 ต.ค. – 6 พ.ย. 58
เวลา

08.00
08.30

08.30-9.25

09.25-10.20

10.20-11.15

11.15-12.10

จันทร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

อังคาร

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

เพิ่มเติม 1

วัน

พุธ

กิจกรรม
หน้า
เสาธง

12.10
13.10

13.10-14.05

14.05-15.00

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

สุขศึกษา
และพลศึกษา

พัก
อาหาร
กลางวัน

เพิ่มเติม 2

(หมวด 1)
ลูกเสือ
เนตรนารี

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ศิลปะ

พฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

เพิ่มเติม 3

ศิลปะ

เพิ่มเติม 4
(คอม)

ศุกร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

เพิ่มเติม 4
(คอม)

สุขศึกษา
และพลศึกษา

(หมวด 1)
แนะแนว

(หมวด 1)
ชุมนุม

15.00-16.00

กิจกรรม
“กีฬาสร้างคน
คนสร้างชาติ”

3. แผนการจัดกิจกรรม
1. ชื่อกิจกรรม กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ
2. เวลาที่ใช้

10 ชั่วโมง

3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้จากการเรียนในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. แบ่งกลุ่มครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนออกเป็น 4 คณะสี ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
2. กาหนดช่วงเวลาให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของ
แต่ละคน โดยมีครูคอยให้คาแนะนา ดูแลการจัดกิจกรรมจาแนกกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ในการทางานร่วมกัน
(2) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
(3) กิ จ กรรมความคิ ด สร้ างสรรค์ และนั น ทนาการ เช่น การออกแบบอัฒ จั น ทร์ข บวน
พาเหรด การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ กิจกรรมการเชียร์กีฬา เป็นต้น
(4) กิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี
(5) กิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น อาสาเป็นกรรมการตัดสินกีฬา ผู้ช่วยกรรมการ เจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่พยาบาล เป็นต้น
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
4. นักเรียนสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจโดย นักเรียนสรุปเป็นผัง
ความคิดการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
1. สื่อบุคคล ได้แก่ ครูเพื่อน รุ่นพี่
2. สนามกีฬาในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
3. วัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขันกีฬา และการแสดงของคณะสี
6. การวัดและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้
1.1 ความตระหนัก และความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
1.2 ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

1.3 ผลผลิตที่เกิดจากความรู้ในวิชาต่าง ๆ ทักษะการทางาน การเข้า ร่วมกิจกรรม เช่น
การแสดง การออกแบบอัฒจันทร์ ขบวนพาเหรด ผลงานจากการแข่งขันกีฬา การบริหารจัดการคณะสี
การจัดทาบัญชีการเงิน ฯลฯ
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความสามัคคี มีวินัย น้าใจนักกีฬา การมีจิตสาธารณะ
ฯลฯ
2. ประเมินจากการตรวจสอบผังความคิดกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ
3. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

7. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

ตัวอย่างกรอบแนวคิดในการจัดทาผังความคิด “กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ”

-

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
- มีจิตสาธารณะ
- มีระเบียบวินัย
- มีความสามัคคี
- มีความพอเพียง
- มุ่งมั่นในการทางาน
ช่วยเหลือกันกันการทางาน

กิจกรรมที่เข้าร่วม
กรรมการตัดสินวอลเลย์บอล
แข่งวิ่ง 200 เมตร
แข่งวอลเลย์บอล
กองเชียร์
มาร์ชชิ่งความดี

กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ
ชื่อ – สกุลชั้น

-

ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเล่ย์บอล
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ผ่อนคลายความตึงเครียด
เกิดความรัก ความสามัคคี

สะท้อนความรู้สึกต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
รู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย ได้เล่นกีฬา
ได้รู้จักเพื่อนใหม่ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้
ทุกปี

