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บทคัดยอ
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษากระบวนการบริหารจัดการการใชหลักสูตร วิเคราะหลักษณะและวิเคราะหผล
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน กลุมตัวอยางโรงเรียนที่เขารวมโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู จํานวน 65 โรงเรียน เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาเฉลี่ย ไดแก Z-test, t-test, F test (F), Welch’s test (FW)
และขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยดังนี้
1) กระบวนการบริหารจัดการการใชหลักสูตรหลายดานอยูใ นระดับมาก ใชกระบวนการแบบมีสว นรวม
สรางความเขาใจของคณะครูในการรับนโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการ การสรางกิจกรรมใหม การจัดกิจกรรมเปนฐาน
การเขากลุมแบบระดับชั้น ชวงชั้นหรือคละชั้น ตามความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียน
3) ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนหลายตัวชี้วัด อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
ของนักเรียน ผูปกครอง ครูผูสอนและผูบริหาร อยางนอย 1 กลุมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนการสอน, ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
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Abstract
The objective were study the curriculum management process analyze characteristics and
analyze results according to indicators of success of teaching and learning. The sample 65 of
schools participating in the moderate class more knowledge project. The research instrument
were questionnaires. Statistics for quantitative data analysis include mean, standard deviation,
the mean test were: Z-test, t-test, F test (F), Welch’s test (FW) and qualitative content analysis.
The results were as follows.
1) The curriculum management process many aspects were at a high level. Using a
participatory process to understanding teachers of educational policies in various forms.
2) Teaching activities were integrated include creating new activities, activities -based,
grouping classroom or mixed class according to the suitability of the school context.
3) The success of teaching and learning management many indicators were high level.
The average score of the opinions of students, parents, teachers and administrators at least one
group with the diﬀerent at the level of 0.01 significance.
Keywords: teaching and learning model, moderate class more knowledge

ความสําคัญของปญหา
การพัฒนามนุษยเปนปจจัยหลักที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกดานและการจัดการศึกษาที่ดีเปน
รากฐานทีส่ าํ คัญของการพัฒนามนุษย ประเทศไทยไดพฒ
ั นาศึกษาตัง้ แตสมัยโบราณ (พ.ศ.1781-2411) ยังไมมี
โรงเรียน เด็กไทยสามารถหาความรูจากที่บาน สํานักสงฆ วิชาที่สอนไมไดตายตัว (มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร, ออนไลน) จนปจจุบัน มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ที่กําหนด “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม เสนห จามรริก (2546:4) ไดกลาววา สารัตถะสําคัญของการศึกษาคือเรื่องของความรูกับ
การพัฒนาของมนุษยและสังคม ทัง้ สามมิตนิ ตี้ า งมีความสัมพันธเชือ่ มโยง และมีปฏิสมั พันธอยางเปนพลวัตและ
เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน และจอหน สจวต เมลล (อางใน เสนห จามรริก, 2546: 11) ไดใหขอคิดเชิงทฤษฎี
ทีน่ า สนใจวา “ธรรมชาติมนุษย ไมใชเครือ่ งจักรกลทีส่ รางกันขึน้ มาใหตรงตามตนแบบอยางหนึง่ แลวก็กาํ หนด
ใหทาํ งานไปตามทีถ่ กู สัง่ เอาไว แตธรรมชาติมนุษยเปนเสมือนตนไมทจ่ี ะตองเติบโตและพัฒนาตนเองในทุกๆ ดาน
ตามความโนมเอียงของพลังภายในซึ่งทําใหธรรมชาติมนุษยเปนสิ่งที่มีชีวิต” ผลการพัฒนาการศึกษาสะทอน
มายังคุณลักษณะประชาชนในชาติอยางชัดเจน ทุกประเทศไดพัฒนาการศึกษาของตนเอง ดังเชน แนวคิด
การจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ภายใตวิสัยทัศนที่กลาววา Thinking Schools, Learning
Nation (TSLN) ซึง่ ตองการใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในระบบการศึกษาเพือ่ การจัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่ง Thinking Schools ตองการใหโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปน
นักคิด สวน Learning Nation เปนวิสยั ทัศนของการเรียนรูท ตี่ อ งการใหผเู รียนมีความรูท เี่ พิม่ มากขึน้ เกีย่ วกับ
นวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพือ่ นําไปประยุกตใชในชีวติ จริง นอกจากนีแ้ นวคิด Teach Less,
Learn More (TLLM) ยังมุงเนนประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียม
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ความพรอมในการใชชวี ติ ของผูเ รียน ซึง่ ตองการเปลีย่ นจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณมาเปนเชิงคุณภาพ
(เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555)
จากแนวคิดการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชหลักการแนวคิดทฤษฎีตางๆ ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาไทยทุกทานไดพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินการจัดการศึกษาคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด
ป 2558 รัฐบาลไดมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู (Moderate Class More Knowledge)” (ออนไลน)
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558: 31-32) ไดดําเนินการนํา
นโยบายดังกลาวมาสูก ารปฏิบตั ใิ นโรงเรียน ผูว จิ ยั ในฐานะเปนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยไดตระหนัก
เรื่องการพัฒนาการศึกษาจึงไดกําหนดโครงการวิจัยนี้ขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการบริหารจัดการการใชหลักสูตรของสถานศึกษาโดยการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู
ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อวิเคราะหลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูที่เหมาะสม
ในแตละชวงชั้นป
3. เพือ่ วิเคราะหผลตามตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนโดยการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยสํารวจมีกรอบแนวคิด ดังแผนภาพ
- สถานการณการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
- พ.ร.บ.การศึกษา
- นโยบาย
- หลักการจัดการเรียนการสอน
- ทักษะในศตวรรษที่ 21

- ผูบริหารโรงเรียน
- ครู

- กระบวนการ
บริหารจัดการ
การใชหลักสูตร
- กิจกรรมการจัด
การเรียนการสอน

ครู

- ผลตอนักเรียน
- ผลตอผูปกครอง

บูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา GED 6401 การวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
รายวิชา CI 6403 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน
และรายวิชา STAT 2203 วิธีวิทยาการวิจัย

ประชากร โรงเรียนเขารวมโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม (สพป.) จํานวน 93 โรงเรียน และสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
เชียงใหม (สพม.) จํานวน 13 โรงเรียน
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กลุม ตัวอยาง โรงเรียนเขารวมโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ปการศึกษา 2559 จํานวน 65 โรงเรียน
ใชการเลือกตัวอยางอยางงายและหาขนาดตัวอยางของนักเรียนและครู ใชสูตรของ Taro Yamane คํานวณ
หาขนาดตัวอยางแตละโรงเรียนโดยใชสัดสวน ขนาดกลุมตัวอยางที่เชื่อถือของการวิจัย ดังนี้
ประเภท
นักเรียน
ผูปกครอง
ครู
ผูบริหาร

แบบสอบถามที่ไดรับ
ประชากร เก็บแบบสอบถาม
กลับคืนเปนตัวอยาง
39,152
39,152*
2,339
**

1,500
1,500
900
106

1,020
1,052
585
70

ขนาดตัวอยางไมต่ํากวา
(ที่ความเชื่อมั่น 95%
และความคลาดเคลื่อน 4%)
616
616
494
***

* ประมาณเทาจํานวนนักเรียน
** เนือ่ งจากบางโรงเรียนมีการแตงตัง้ ภายในรักษาการ ขอมูลระบุไมชดั เจนในตําแหนงบริหารทีเ่ ปนไปตามขนาดของโรงเรียน
*** จํานวนประชากรมีขนาดเล็ก

เครื่องมือการวิจัยและการหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 4 ฉบับ
คือ แบบสอบถามผูบ ริหารโรงเรียน แบบสอบถามครูผสู อน แบบสอบถามนักเรียน และแบบสอบถามผูป กครอง
นักเรียน
การหาคุณภาพเครือ่ งมือการวิจยั หาคุณภาพเบือ้ งตน โดยหาความเปนปรนัย ความครบถวนสมบูรณ
ของเนือ้ หา โดยนักศึกษาระดับปริญญาโททีเ่ รียนรายวิชา GED 6401 การวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
นําเสนอ อภิปรายในชัน้ เรียนรวมกับอาจารยผสู อน ปรับปรุงแกไขกอนนําไปประเมินความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
โดยหาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผูเ ชีย่ วชาญ 3 ทาน กําหนดเกณฑ
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ทุกขอผานเกณฑ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ยกเวนแบบสอบถามของผูบริหารโรงเรียนเนื่องจากมีกลุมตัวอยางนอยวิเคราะหตอนที่ 2 ของ
แบบสอบถามที่ใชมาตราสวนประมาณคา กําหนดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมากกวา 0.7
จึงจะเปนเครือ่ งมือทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ได (Fraenkel, Jack R. and Wallen, Norman E., 2006: 161) แบบสอบถาม
ทั้ง 3 ฉบับผานเกณฑ
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดมีการบูรณาการการสอนกับการวิจัยดังนั้นขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
มีเก็บขอมูลดวยตนเอง จํานวน 28 โรงเรียน โดยนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนรายวิชา GED 6401
การวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน และเก็บขอมูลโดยสงทางไปรษณีย จํานวน 37 โรงเรียน
การวิเคราะหขอมูล ไดบูรณาการกับการสอน รายวิชา STAT 2203 วิธีวิทยาการวิจัย โดยตรวจสอบ
ขอมูล ลงรหัสขอมูลและวิเคราะหผลโดย
การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ สถิตทิ ใี่ ช สถิตพิ รรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิติอนุมาน ทดสอบคาเฉลี่ย 2 กลุม พิจารณาตามขนาดของจํานวนตัวอยาง n1หรือ n2 ≥ 30 โดยใช Z-test
ถา n1หรือ n2 < 30 (Freund, John E. and Walpole, Ronald E.,1987: 420-421) ใชสถิติ t-test ทดสอบ
คาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม ถาความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นประชากรแตละกลุมเทากันใช F test (F)
แตถาความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นประชากรอยางนอย 1 กลุมไมเทากัน ใช Welch’s test (FW)
(Zhang, Shuqiang, 1998: 9 และ Cribbie, Robert A. et al., 2007: 119)
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การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) แปลผลจากการสังเคราะห
เนื้อหามาแสดงเปนประเด็นสําคัญ
เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ยของความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด, 2539: 68) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความหมาย มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความหมาย มาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความหมาย ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความหมาย นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ความหมาย นอยที่สุด

ผลการวิจัย
1. การศึกษากระบวนการบริหารจัดการการใชหลักสูตรของสถานศึกษาโดยการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู
ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานของแตละโรงเรียนอาจมีความเหมือน
และความแตกตางกัน โดยสรุปดังนี้
1.1 จัดประชุมเชิญปฏิบตั กิ าร โดยจัดกลุม ครูวชิ าการและวิชาการชวงชัน้ เปนแกนนําในการวางแผน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูผูสอนนําไปขยายผลเปนกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 4H รายวิชา/สัปดาห/หนวยกิต
ใหสอดคลองเหมาะสมมีการนิเทศติดตามและประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ โดยทีมครูวิชาการจะ
สรุปและรายงานผลใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหทราบวามีการประชุมวิชาการเพือ่ ปรับปรุงกิจกรรมทีย่ งั ไมบรรลุ
เปาหมาย
1.2 ดําเนินการ (1) ใหครูสํารวจความสนใจความตองการของผูเรียน ชุมชน (2) ใหนักเรียนเลือก
เสนอ กิจกรรมลดเวลาฯ ตามความถนัดความสนใจ (3) จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความตองการของผูเรียน
ตามสภาพโดยพิจารณาบุคลากร กํากับติดตามกิจกรรมนั้นๆ ตามความเหมาะสม (4) ติดตามประเมินผล
ระหวางจัดกิจกรรมและหลังการจัด
1.3 สรางกิจกรรมที่จัดแบงตามกิจกรรมตามหลักสูตร ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมสงเสริมสมรรถนะการเรียนรู ไดแก กิจกรรมการเรียนรู 8 กลุมสาระ
กิจกรรมสงเสริม คุณลักษณะและคานิยม ไดแก กิจกรรมการแขงขันกีฬา ศิลปะดนตรี
1.4 ใหคณะครูมีสวนรวมในการวางแผน ออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” และ
รวมมือกันทํางานเปนทีมมีการวัดผลประเมินผล สรุปงาน
1.5 ใชโรงเรียนเปนฐาน แบบมีสว นรวมธรรมาภิบาล (การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบองครวม)
1.6 PDCA โดย P=รวมวางแผนภายในฝายโดยใชครูที่มีคาบสอนนอย D=จัดกิจกรรมโดยครู
คิดกิจกรรมทีไ่ มไดอยูใ นหลักสูตร โดยเวียนเปนฐานการเรียนรู C=มีการกํากับตรวจสอบนิเทศการจัดกิจกรรม
ทุกสัปดาห A=นําปญหามาปรับปรุงพัฒนา กิจกรรมอยางตอเนื่อง และรายงานผลใหฝายบริหาร
1.7 การบูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูกับกิจกรรม
1.8 ใชการจัด (1) จัดแบบคละชั้น (ม.1-3) และแบงเปนระดับชั้นทั้ง 4H (2) ครูคิดกิจกรรม
ใหนักเรียนเลือก (3) นักเรียนนําเสนอกิจกรรมที่อยากเรียน
1.9 การมีสวนรวมของทุกฝาย, AAR, CIPPA Model, Learning by Doing
1.10 ขอความอนุเคราะหจากมูลนิธิ สงอาสาสมัครชาวตางชาติมาทํากิจกรรมสอนภาษาผานเกม
เพลง และการละเลน หรือขอความอนุเคราะหจากปราชญชาวบาน
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ความคิดเห็นของผูบ ริหารโรงเรียนเกีย่ วกับการดําเนินการกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
รายการ
1. ผูบริหารโรงเรียนไดศึกษานโยบายและหลักการ
ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
2. ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวยกับนโยบายการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
3. ผูบริหารโรงเรียนไดมีการจัดประชุมครูเพื่อวิเคราะหและ
วางแผนในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
4. ผูบริหารโรงเรียนคิดวาบุคลากรในโรงเรียนมีความพรอม
ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
5. ผูบริหารโรงเรียนไดมีบทบาทในการบริหารจัดการดาน
บุคลากรเพื่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
6. ผูบริหารโรงเรียนไดมีบทบาทในการบริหารจัดการดาน
วิชาการเพื่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
7. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
8. การดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
ทางโรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกไดเขามา
มีสวนรวม
9. ผูบริหารโรงเรียนไดมีการนิเทศใหความรูแกบุคลากรของ
โรงเรียนระหวางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
10. ผูบริหารโรงเรียนไดมีการติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”

ผูบริหาร
ทั้งหมด แปล
ผล
X
(S.D.)
4.36
มาก
(0.59)
3.86
มาก
(0.79)
4.29
มาก
(0.66)
4.04
มาก
(0.64)
4.16
มาก
(0.81)
4.00
มาก
(0.81)
3.30 ปาน
(0.96) กลาง
3.37 ปาน
(0.89) กลาง
3.74
(0.83)
3.80
(0.75)

มาก
มาก

ผูบริหารสังกัด
สพป. สพม.
X
X
(S.D.) (S.D.)
4.36 4.35
(0.64) (0.48)
3.87 3.83
(0.75) (0.88)
4.32 4.22
(0.66) (0.67)
4.06 4.00
(0.64) (0.67)
4.21
4.04
(0.69) (1.00)
4.00 4.00
(0.72) (1.00)
3.34 3.22
(0.96) (0.99)
3.47
3.17
(0.85) (0.93)
3.81
3.61
(0.68) (1.07)
3.83 3.74
(0.64) (0.96)

t-test
0.09
0.21
0.60
0.38
0.82
0.00
0.50
1.31
0.94
0.47

จากขอมูลในตารางที่ 1 พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดศึกษานโยบายและหลักการในการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.36) แต คณะกรรมการสถานศึกษา
มีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” และ การดําเนินการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” ทางโรงเรียนเปดโอกาสใหบคุ ลากรภายนอกไดเขามามีสว นรวม มีคะแนนเฉลีย่ ต่าํ สุด
ตามลําดับ และวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใช t-test คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนดานตาง ๆ
ระหวางผูบริหารโรงเรียนทั้งสองสังกัดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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4.2 การวิเคราะหลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูที่
เหมาะสมในแตละชวงชั้นป สรุปตามครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่สอน ดังนี้
ชวงชั้น
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1
สลับกับกิจกรรมภาษาไทย พรมเช็ดเทา บูรณาการ
(ป.1-ป.3) ดวยโครงการ ภาษาลานนาลั้นลาพาเพลิน ภาษา
สรางสรรค เสริมทักษะการอานออกเขียนได ฯลฯ
2
เสริมทักษะการอานออกเขียนได โครงงานภูมปิ ญ
 ญา
(ป.4-ป.6) ทองถิน่ นักคิดประดิษฐนอ ยรักษภาษา เลานิทานรอง
เพลงคาราโอเกะ สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ฯลฯ
3
การตูนสรางแรงบันดาลใจ การพูด การเลานิทาน
(ม.1-ม.3) พืน้ บาน คลินกิ ภาษา คําคมภาษาไทย ทักษะการพูด
การเลานิทาน ภาษาพาสนุก ภูมิ ภักดิ์ รักษ จํา
ไมดอกไมประดับ ยุวบรรณารักษ เรียงรอยถอยความ
แรงบันดาลใจ โลกกวางทางอาชีพ วาดภาพ ภาษา
ไทย สนุกกับภาษาไทยสรางสรรคสงิ่ ประดิษฐของใช
จากวัสดุในทองถิ่น เสริมภาษาพัฒนาคณิต หนังสือ
ในดวงใจ อานเสนาะ อาหารไทย ลายมือสื่ออาชีพ
(ประดิษฐอักษร) ฯลฯ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
คําศัพทแสนสนุก คุณธรรมนําชีวิต สนุกกับ
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
Enjoy with language และนานาสาระ Let’s
Enjoy English Let’s make sandwich ดนตรี
พับตัดมวนติด โรงภาพยนตรในชัน้ เรียน เสริมสราง
สมรรถนะทางกาย โอริกามิ ฯลฯ
English around school, English clinic,
English is fun, English through song,
Enjoy English with Multimedia, Learning
English through games, Learning English
Wilk Movies, Lifestyle in English, Movie
Time, Story Telling, tutor, Itchy Feet
การตัดกระดาษจีน ใบมะพราวมหัศจรรย พับกระทง
กระดาษ ฟงเพลงเกงอังกฤษ ภาษานารู ภาษา
ฝรั่งเศสเกไกไฮเอน ภาษาพาสนุก ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร รูรักทักทายอาเซียน วัฒนธรรมจีน
ศั พ ท แ สนสนุ ก สั บ (ศั พ ท ) แหลก สี สั น กั บ
หนากากงิว้ อานเขียนสนุก โอริกามิแสนสนุก ฯลฯ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คําศัพทแสนสนุก สิง่ ประดิษฐวทิ ยาศาสตร ฯลฯ

ชวงชั้น
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1
รถของเลนจากเศษวัสดุ ฯลฯ
(ป.1-ป.3)
2
การเรียนรูแบบบูรณาการ คณิตคิดสนุก ทักษะคิด สะเต็มศึกษา เลาเรื่องธัญพืช งานฝมือ นักคิด
(ป.4-ป.6) คํานวณ เรขาคณิต คิดสนุก สิ่งประดิษฐจากวัสดุ ประดิษฐนอย แปนพิมพหรรษา ถุงนมรีไซเคิล
สรางสรรคผลงานผานแผนเฟลม สรางสรรค
เหลือใช ฯลฯ
งานฝมือ ฯลฯ
3
การประดิษฐผางประทีป คณิตคิดสนุก คณิตศิลป สะเต็มศึกษา กระเปาทํามือ การทดลองวิทยาศาสตร
(ม.1-ม.3) สรางสรรคดว ยเสนดาย งานประดิษฐพาเพลิน จิตอาสา ภูเขาไฟระเบิด การทําขนมไทย การทําน้ํายา
เพือ่ พัฒนาโรงเรียน ฐาน4H(ดานHead) ทักษะคณิต อเนกประสงค การเพาะเห็ ด นางฟ า ภู ฐ าน
บิงโกเลขคณิต เพิ่มทักษะเสริมปญญา มายากล แกะสลักเทียน งานวัด-งานวิทย จรวดขวดน้ํา
คณิตศาสตร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เดินตามรอยพอรูวิถีพอเพียง การทําโครงงาน
เลื อ กเพิ่ ม เวลารู ศิ ล ปะการจี บ ผ า สะเต็ ม ศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วาดรู ป ประเพณี เศรษฐกิ จ
หมากฮอส ลายศิ ล ปะเส น คณิ ต ศาสตร การพั บ พอเพียง(การเลี้ยงกบ) สํารวจพฤกษศาสตรใน
กระดาษโอริกามิ ฯลฯ
โรงเรียน สิง่ ประดิษฐหรรษา สีสารจากธรรมชาติ
แสงสีเสียง หนังดังหนังดี ฯลฯ
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สันทนาการ ฯลฯ

1
(ป.1-ป.3)
2
เกษตรปลอดสาร คุณธรรม โครงงาน ตนกลาคุณธรรม
(ป.4-ป.6) น้ําสมุนไพร บูรณาการ ประดิษฐเศษวัสดุ แปงพิมพ
หรรษา ถุ ง รี ไซเคิ ล พวงมาลั ย จากกระดาษทิ ช ชู
สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ฯลฯ
3
OSOP: เพื่อนคูคิด การถักเม็ดขาวและถักเชือก
(ม.1-ม.3) การทําขนมไทย ชีวิตดี มีสุข ดูหนังประวัติศาสตร
ตัดตุงลานนา ทองถิน่ ศึกษา นักสหกรณนอ ย ใฝเรียนรู
สูความคิด/บูรณาการ/ศูนยกลุมสาระ ภูมิปญญา
ทองถิ่น มารยาทไทย ลายมือสื่ออาชีพ (ประดิษฐ
อักษร) วิถพี ทุ ธ สงเสริมทักษะชีวติ สมาธิเพือ่ พัฒนา
ปญญา สรางสรรคสื่อสังคม สารพันกลวย ฯลฯ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ชวงชั้น
และเทคโนโลยีกลุม
2
วัสดุหรรษา อาหาร การแปรรูปอาหาร การละเลน
(ป.4-ป.6) เด็กไทย คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู เย็บปกถักรอย
ลดใชลดขยะลดโลกรอน ตารางหมากฮอสมหัศจรรย
ฯลฯ
3
Food&Drinks STEM EDUCATION การนวด
(ม.1-ม.3) แผนไทย การประดิษฐวัสดุจากธรรมชาติ เกษตร
สรางสรรค ไขเค็มพอกดิน จอมปลวกประดิษฐดอกไม
และกระถางปลูกตนไมจากขวดพลาสติก งานประดิษฐ
งานประดิษฐผลิตภัณฑจากไมไผ จัดสวนถาด ตัดตอ
วิดีโอ-หนังสั้น แตงเรื่องตอภาพ ปกสวยดวยมือเรา
พิมพดีดหรรษา เพาะถั่วงอก เรียนรูเรื่องขนมไทย
สนุกกับการทํางาน สิง่ ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ฯลฯ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เสือกินวัว ฯลฯ
กิจกรรมชางตัดผม กีฬาพาเพลิน ตัดผมชาย
วอลเลยบอล การละเลน กีฬาพืน้ บาน กีฬาตางๆ
ฯลฯ
กรีฑาพาสนุก การตนู สรางแรงบันดาลใจ การเตน
แอโรบิก กีฬาพาสุข เปตอง ฯลฯ กีฬาฮาเฮ
โครงการขยะ คัดแยกขยะ นําขยะเหลือใชกลับมา
ใชใหม แชรบอล ตะกรอ พลศึกษา พับหัวใจสามมิติ
วอลเลยบอล ฟุตบอล ฟุตซอล สารคดีเปดโลก
กวาง ฯลฯ
สาระการเรียนรูศิลปะ
ดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป วงอังกะลุง ฯลฯ

Cover คาราโอเกะ ดนตรี ดนตรีวิถีลานนา
ดนตรี ส ากล-วงโยธวาทิ ต ดนตรี พื้ น เมื อ ง
นาฏศิลปพื้นบาน มารชชิ่งความดี รักษศิลป
วาดภาพสรางสรรค ศิลปสรางสรรค สืบสาน
ลายศิ ล ป ถิ่ น ล า นนา ชี วิ ต บรรเลงเพลงสตริ ง
การละเลนพื้นบาน ฯลฯ
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4.3 การวิเคราะหผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนโดยการลดเวลาเรียน

ตารางที่ 2 วิเคราะหผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จการจัดการเรียนการสอนโดยการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ของครูผูสอน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน
1. บูรณาการความรู สูการสรางทักษะการปฏิบัติ
2. การสรางองคความรูดวยตนเองของนักเรียน
3. ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะชีวิต ทักษะการแกปญหา
การทํางานเปนทีม สรางเสริมคุณลักษณะ คานิยมที่ดีงาม
และความมีน้ําใจตอกัน
4. ครอบคลุมหลักองค 4 แหงการศึกษา ไดแก ดานพุทธิศึกษา
ดานจริยศึกษา ดานหัตถศึกษา และดานพลศึกษา
5. สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความตองการของ
ผูเรียนทุกคน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
6. เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
มีประสบการณตรง สรางความรูดวยตนเอง และเรียนรู
อยางมีความสุข
7. มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผูเรียน ใชชุมชน
ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบ
ตัวเปนแหลงเรียนรู
8. เปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผน คิดวิเคราะห อภิปราย
สรุปความรู นําเสนอ จุดประกายความคิด สรางแรงบันดาลใจ
สรางความมุงมั่นเพื่อแสวงหาความรู การแกปญหาและ
สรางสรรคนวัตกรรม
9. มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
10. ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนการเรียนรูในระหวาง
การทํางาน
11. มีการประเมินผลการเรียนรูที่เนนการประเมินสภาพจริง
(Authentic Assessment)

ครู
ทั้งหมด แปล
ผล
X
(S.D.)
3.83
มาก
(0.76)
3.65
มาก
(0.86)
3.8
มาก
(0.80)

ครูสังกัด
สพป. สพม.
X
X
(S.D.) (S.D.)
3.84 3.81
(0.76) (0.76)
3.62 3.7
(0.86) (0.87)
3.81 3.79
(0.80) (0.81)

Z-test
0.450
1.060
0.285

3.82
(0.78)
3.71
(0.82)
3.91
(0.81)

มาก

3.83 3.79 0.520
(0.78) (0.78)
มาก 3.74 3.66 1.127
(0.78) (0.87)
มาก 3.92 3.90 0.295
(0.78) (0.85)

3.69
(0.83)

มาก

3.69 3.68 0.074
(0.82) (0.87)

3.58
(0.87)

มาก

3.54 3.63 1.175
(0.85) (0.90)

3.23
(0.98)
3.76
(0.82)
3.80
(0.77)

ปาน 3.27 3.17 1.149
กลาง (0.90) (1.11)
มาก 3.77 3.75 0.218
(0.78) (0.87)
มาก 3.76 3.86 1.484
(0.77) (0.78)
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จากขอมูลในตารางที่ 2 สรุปไดวา จากความคิดเห็นของครูในตัวชี้วัดที่ 9 การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด (X = 3.23) และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.11) ของครูสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สูงกวา ตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ สําหรับการวิเคราะหโดยใชสถิติ Z-test
พบวา ทุกตัวชี้วัดความสําเร็จคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของครูทั้งสองสังกัด แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
สถิติ
นักเรียน ผูปกครอง ครู ผูบริหาร ทดสอบ
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
4.00
3.88
3.75 3.60 F=15.55**
เกิดประโยชนตอนักเรียน/ยกระดับคุณภาพการศึกษา (0.93)
(0.95) (0.88) (0.77)
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
3.84
3.70
3.43 3.80 Fw=32.57***
สงผลตอการพัฒนาการเรียนรู/ผลสัมฤทธิ์
(0.99)
(0.97) (0.92) (0.63)
ของนักเรียน/ นักเรียนนําไปประยุกตใช
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
3.97
3.72
3.62 3.89 Fw=22.56***
มีความเหมาะสม
(0.92)
(1.05) (0.84) (0.71)
ผูปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม
3.30
3.10
3.43 3.30 Fw=8.49***
ในการจัดกิจกรรม
(1.16)
(1.16) (1.04) (0.97)
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
3.95
3.56
3.46 3.61 Fw=41.47***
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของโรงเรียน
(1.03)
(0.93) (0.91) (0.67)
ความเห็นดวยกับนโยบาย
3.64
3.57 3.86 Fw=7.90***
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
(0.97) (0.89) (0.79)
การจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
3.17
3.53 3.44 Fw=21.67***
มีปญหาอุปสรรค
(1.11)
(0.87) (0.88)
โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรม
3.92
3.72
3.42 3.54 Fw=45.70***
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ตอไป
(0.93)
(0.99) (0.94) (0.86)
รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากขอมูลในตารางที่ 3 พบวา ทุกรายการของการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” คะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นของกลุมนักเรียน ผูปกครอง ครูผูสอน และผูบริหาร มีอยางนอย 1 กลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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สรุป อภิปรายผล
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1. กระบวนการบริหารจัดการการใชหลักสูตรของสถานศึกษา หลายดานอยูในระดับมาก เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นการบริหารดานตางๆ ระหวางโรงเรียนทั้งสองสังกัดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ การบริหารเนนกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขาใจของคณะครูในการรับนโยบายการจัด
การศึกษา ในรูปแบบตางๆ เชน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การรวมวางแผนของกลุม สาระการเรียนรู ดําเนินการ
ตามวงจร PDCA เปนตน สอดคลองกับคูม อื การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2558: 10) ทีก่ ลาวถึงบทบาทของผูบ ริหารทีต่ อ งเปนผูน าํ ในการขับเคลือ่ น
อํานวยความสะดวก ประสานและแสวงหาความรวมมือกับชุมชน แหลงเรียนรู นิเทศ กํากับติดตาม สําหรับ
การบริหารในการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและการเปดโอกาสใหบคุ คลภายนอกเขามีสว นรวม
มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาการบริหารในดานอื่น โรงเรียนจําเปนตองนําไปปรับปรุง ชนากานต แปงพั๊วะ (2552)
ไดศึกษา พบวาปจจัยดานระยะทาง ความตั้งใจ ทัศนคติ และการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับการ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ศิลปชัย ทัศณีวรรณ (2549) ไดศึกษา พบวา
ปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา นัน้ ปจจัยเกีย่ วกับสภาพแวดลอมอยูใ นอันดับสูงสุด
โดยประเด็นโครงสรางทางเศรษฐกิจแบบมีการเกษตรกรรมเปนแกนหลัก สงผลใหประชาชนสวนใหญไมมเี วลา
ที่จะเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาอยูเปนอันดับสูงสุด
2. ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูที่เหมาะสมในแตละ
ชวงชั้นป มีหลากหลายรูปแบบ เชน การบูรณาการที่สอดคลองกลุมสาระการเรียนรู การสรางกิจกรรมใหม
การจัดกิจกรรมเปนฐาน การเขากลุมแบบระดับชั้น ชวงชั้น หรือคละชั้น ตามความเหมาะสมของบริบทของ
โรงเรียน สอดคลองกับแนวคูม อื การบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558: 1, 7, 28) คือ 1) จัดกิจกรรมหลากหลายใหนักเรียนเลือกตามความถนัด
ความสนใจ 2) เปดโอกาสใหนักเรียนเสนอกิจกรรม หรือ 3) ใชแนวทางที่ 1 รวมกับ 2 ที่สอดคลองกับสภาพ
และบริบทของโรงเรียน ชุมชน และใหวิเคราะหสภาพความพรอมของโรงเรียนและมีกรอบวิสัยทัศนดาน
การศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมเขาสู การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และศาสตรการสอนในศตวรรษที่ 21
(21st Century Pedagogy) จาก TeachThought Staﬀ ไดเสนอองคประกอบทีส่ าํ คัญ คือ การพัฒนาการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปนฐาน การพัฒนาการโดยใชการแกปญหา การใชเทคโนโลยี กระตุนความรวมมือ การสอน
และพัฒนาการคิด มีการสะทอนคิด และการประเมินนักเรียนอยางรอบดาน แตการจัดกิจกรรมที่มุงสูทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ควรพิจารณาศักยภาพของนักเรียนแตละคน สอดคลองแนวคิดของ ไพฑูรย สินลารัตน
(2559: 220) สรุปไดวา 7 ทักษะหลักของศตวรรษที่ 21 ที่นาสนใจไดแก Critical Think, Creativing,
Collaboration, Cross-Cultural, Communication, Computing and Career แตทักษะเหลานี้ไมมีทักษะ
ทางความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย ทักษะการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทักษะที่ตองชวยเหลือผูที่ออนแอกวา
ซึ่งประเทศทางตะวันตกมีอยูแตไมนํามาเผยแพร ทั้งนี้จะมีการแบงโลกในอนาคตเปน 2 โลก คือโลกที่ดอย
พัฒนามีการวางแผนใหทํางานเปน Routine Work และโลกที่พัฒนาแลวจะทํางานสรางสรรค (Creative
Work) จะมี Product ที่พัฒนามีคุณภาพกวา มีการผลิตงานที่ใชไดและขายทั่วโลกโดยมีทักษะ 7c’s รองรับ
ดังนั้นเมื่อนําแนวคิด ทักษะ 7c’s มาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนหลายคนและครูผูสอน
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หลายโรงเรียนมีความพรอม มีความรูค วามสามารถพรอมพัฒนานักเรียนอยางเต็มศักยภาพเพือ่ สรางเปนกลุม
ทํางานสรางสรรคที่สําคัญของประเทศตอไป ซึ่งการจัดกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพิ่มความรู” จะชวยได
และควรพิจารณาแนวการจัดกิจกรรมลักษณะรูปแบบ Teach Less, Learn More โดย เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(2555:4) สรุปวา ผูสอนตองสอนใหนอยลง แตสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้น ผูสอนตองคํานึงถึง
คําถาม 3 คําถาม ไดแก 1) ทําไมตองสอน 2) สอนอะไร และ 3) สอนอยางไร
3. ผลดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนโดยการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู
หลายตัวชี้วัด อยูในระดับมาก และพบวาทุกตัวชี้วัดความสําเร็จคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของครูทั้งสองสังกัด
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยของกลุมนักเรียน ผูปกครอง ครูผูสอน และผูบริหาร
มีอยางนอย 1 กลุมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 วิเคราะหในประเด็นดังกลาวบทบาท
หนาที่แตละกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน แตในบทบาทของครูและผูบริหารการจัดกิจกรรม มีหนาที่สําคัญ
ในการจัดการศึกษา ซึ่งเปาหมายที่สําคัญของความสําเร็จ คือนักเรียน และทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การพัฒนาการศึกษาควรนอมนําพระราชดํารัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาปฏิบัติ โดยทรงมีพระราชดํารัสในเรื่องการศึกษาวา การจัดการศึกษาตองดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะ
ทุกวันนีก้ ารศึกษาคอนขางออนแอ และมุง เนนการเรียน การสอนเนือ้ หาบางเรือ่ งมากเกินไป ทรงมีพระราชดําริ
ใหมีการนําองค 4 แหงการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ
คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟง การคิด การถาม และการเขียน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของนักปราชญและบัณฑิต
อีกทั้งยังจะเปนเทคนิคในการชวยใหผูเรียนมี ทักษะการเรียนเกงมากขึ้น โดยทรงมีพระราชดําริใหนําทั้งสอง
เรื่องมาใชในการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558: 1)

ขอเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรมีการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ใหเปนการพัฒนากิจกรรมอยางยั่งยืน และพัฒนานักเรียนเตรียมตัวสูทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21
2. สถานศึกษาควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยดําเนินการวิเคราะห
สภาพความพรอมของโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ที่เหมาะสม
3. บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานหรื อ องค ก รทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน ที่ มี ค วามพร อ มควรให ก ารสนั บ สนุ น
การจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูใหกับสถานศึกษา เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาเยาวชนของชาติ
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