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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย
ลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ๒) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นงานวิจัย
แบบผสมผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต้องประกอบด้วย การบริหารจัดการเวลาเรียน โดย
การปรับโครงสร้างหลักสูตรและเวลาในแต่ละวันให้มีเรียน ๕ ชม. เน้น ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่วนกลุ่มสาระศิลปะ พลศึกษา และการงานอาชีพ ให้นามาบูรณาการกับกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ใน
คาบสุดท้ายของแต่ละวัน ในเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ และกาหนด 4H ให้อยู่ในหมวดที่ ๒ - ๔
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
๑

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย Educational Administration, Faculty of Education,
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๒
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Graduate School of Public
Administration, Burapha University.
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Abstract
The objectives of this research were: 1. To study the status of learning
management according to moderate class, more knowledge policy in schools
under local government organizations in Ayutthaya municipality, 2. To study
problems and solutions in learning management according to moderate class,
more knowledge policy in schools under local government organizations in
Ayutthaya municipality, and 3. To propose a guideline in learning management
according to moderate class, more knowledge policy in schools under local
government organizations in Ayutthaya municipality. The quantitative data were
collected through questionnaires . The qualitative data were collected from
documents and then analyzed by content analysis The findings showed that The
guideline in learning management according to moderate class, more knowledge
policy in schools under local government organizations in Ayutthaya municipality
consisted of; time table management for 5 subjects in 5 hours from 02:30 p.m. to
03:30 p.m. for activity, and arts, physical education and vocation were integrated
in moderate class, more knowledge activity.
Keywords : Learning Management, According to Moderate Class More
Knowledge Policy, Schools under Local Government
Organizations, Ayutthaya Municipality
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๑. บทนา
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงจากสังคมโลก กาลังก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา
เพื่อปรับเปลี่ยนและก้าวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม การเมื องและวั ฒ นธรรมประเทศต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น มหาอานาจทางซี กโลกตะวั น ตก
ประเทศในซีกโลกตะวันออกและประเทศเพื่อนบ้านของไทย ต่างมุ่งแก้ไขด้านการศึกษาเพื่อเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดระบบ และกระบวนการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ อันเป็นกลไก
สาคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากรคุณภาพชีวิตและคุณภาพของการแข่งขัน ๓
การศึกษาจึงมีความสาคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาของชาติ โดยมุ่งเป้าหมายพัฒนา
ศักยภาพของคน ศักยภาพของชุมชน และกาลังคนของสังคมไทยให้พึ่งตนเองได้ มีความมั่นใจ มี
ความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี และร่วมมือบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นการสร้างความสามารถทาง
ปัญญาซึ่งประกอบด้วยการเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสมรรถนะในการเรียนรู้อย่าง
รอบด้านเป็นองค์รวมด้วยตนเองและจากสื่อรอบๆ ตัว อย่างต่อเนื่อง ๔ การศึกษาจึงเป็นปัจจัย
สาคัญของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งจะสาเร็จลุล่วงได้จาเป็นต้องได้รับความร่ว มมือจาก
บุคลากร ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น เร่งพัฒนาในหลายด้านพร้อมกัน๕
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดารัสในเรื่อง
การศึกษาว่าการจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ
และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชดาริให้มีการนาองค์ ๔
แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ
ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขีย น ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของนักปราชญ์และ
บัณ ฑิ ต อีกทั้ ง ยั ง จะเป็ น เทคนิ คในการช่ ว ยให้ผู้ เรีย นมี ทั กษะการเรีย นเก่ง มากขึ้น โดยทรงมี
พระราชดาริให้นาทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา๖

๓

สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. เส้นทางสู่ความสาเร็จของการ
ปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาไทย:แนวทางการดาเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ.
(กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒), หน้า ๑.
๔
สิปปนนท์ เกตุทัต. “นโยบายการศึกษา : ครูผู้บริหารการศึกษาและโลกาภิวัตน์ ”.
วารสารข้าราชการครู. ๑๖ (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๓๙) : ๙๖.
๕
อารุง จันทวานิช. “การศึกษา : แนวทางการพัฒนาคุณภาพ,” วารสารวิชาการ. ๑๘,
๒ (กันยายน ๒๕๔๓) : ๗๓.
๖
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”. (เอกสารอัดสาเนา).
หน้า ๑.
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นโยบายของรั ฐ บาลในการสนั บ สนุ น แนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
รูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือ การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ โดยให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบาง
วิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการ
อธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้าใจต่อ
กัน การทางานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง๗
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การ
ลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า
ครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงนามาสู่ การปฏิบัติโดยกาหนดให้
โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย ๒ โมงครึ่ง หรือเวลา ๑๔.๓๐ น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิก
ยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย ๔ โมง หรือเวลา ๑๖.๐๐
น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้ านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่
โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม
และที่สาคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่า
เด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิด
ให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทาร่วมกันหลาย
ระดับชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิ สัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย
โดยเป็นการจาลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา
ให้กับเด็กไทยต่อไป๘
การลดเวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ เป็ น กรอบวิ สั ย ทั ศน์ ด้ า นการศึกษา เพื่ อ เตรีย ม
นักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่
เป็ น ผู้ น าด้ า นการศึกษาของโลก ที่ เห็น พ้ องกัน กับ แนวคิด ส าคัญ ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่องของ
จิตสานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
๗

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิก าร, แนวทางการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรี ยน เพิ่ม เวลารู้ ” ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๓-๖, (เอกสารอัดสาเนา), หน้า คานา.
๘
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”, (เอกสารอัดสาเนา),
หน้า ๑.
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ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกกาลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับ ตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์
ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความสาเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา๙
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ผลการสอบ
PISA เป็นต้น ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก สถานศึกษาบางแห่ง
ใช้เวลา ๗ - ๘ ชั่วโมงต่อวัน อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่าให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมี
ภาระงาน หรือการบ้านมาก หรือต้องนาการบ้านไปทาที่บ้าน หรือต้องเรียนพิเศษ ทาให้เด็กเกิด
ความเครียด เด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต เป็นต้น๑๐
จากปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรีย นเพิ่ม เวลารู้ในโรงเรีย นสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะทราบถึงสภาพการปฏิบัตติ าม ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
การปฏิบัติตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อันจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้เป็นข้อมูล และให้
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาปรับปรุง
ในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดทาขึ้นในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของเยาวชนสู่ความสาเร็จต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึกษาสภาพการจั ด การเรีย นรู้ต ามนโยบายลดเวลาเรีย นเพิ่ ม เวลารู้ใ น
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย
ลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
๒.๓ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
๙

อ้างแล้ว.
อ้างแล้ว.

๑๐
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๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) คือ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย ได้แก่ ๑) การจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ๒) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการ
จัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรี ย นเพิ่ มเวลารู้ และ ๓) แนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีประชากร ได้แก่ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทาการ
สอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๓๓ คน โดยใช้ประชากร
ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
๒) การวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูชานาญการพิเศษ ใน
โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อานวยการส่วนบริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครพระศรีอยุธยา จานวน ๘ คน ด้วยการเลือกเจาะจง (Purposive
Selection)
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย
ลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาแบ่งเป็น ๓ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั กษณะเป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist ) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) ของ Likert, Rensis โดยใช้เกณฑ์แปล
ความหมายระดับความคิดเห็นจากการใช้ค่าน้าหนัก ดังนี้
๕ หมายถึง ระดับมากที่สุด
๔ หมายถึง ระดับมาก
๓ หมายถึง ระดับปานกลาง
๒ หมายถึง ระดับน้อย
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๑ หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ คาถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรีย นเพิ่ม เวลารู้ในโรงเรีย นสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เป็นแบบคาถามปลายเปิด (Open Ended)
๒) แบบสัม ภาษณ์ เป็น แบบสั มภาษณ์แบบกึ่งมี โครงสร้าง โดยมีประเด็นคาถาม
สาคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
๔. ผลการวิจัย
๔.๑ สภาพการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีระดับการปฏิบัติภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีลาดั บจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ๑) มีการปรับ โครงสร้างเวลาเรียนของ
สถานศึกษาและจัดทาตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แต่
ละระดับชั้น ๒) มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๓) ครูมีการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สื่อแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ๔) มีการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจในการนานโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” สู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๕) ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ไปสู่
การปฏิบัติได้ ๖) มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด ความต้องการของ
ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล และสอดคล้ อ งกับ บริ บ ทของสถานศึก ษา ๗) ผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ อง เช่ น
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๔.๒ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลด
เวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๕ ด้าน ดังแสดงในตารางที่ ๑.๑
ตารางที่ ๑.๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่ ม เวลารู้ ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๕ ด้าน
ด้าน
๑. นักเรียน

ปัญหาอุปสรรค
๑. เด็กขาดความรับผิดชอบ ขาด

แนวทางการแก้ไข
๑. มีการเช็คชื่อเด็กทุกครั้งที่เข้าร่วม
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ด้าน

๒. ครูผู้จัด
กิจกรรม

๓. ผู้บริหาร
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ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
๒. นักเรียนบางคนไม่สนใจเข้าร่วม ๒. มีการลงชื่อในชั่วโมง ให้เด็กได้
ในการจัดกิจกรรม
เลือกและเข้าร่วมในกิจกรรมที่
ตนเองสนใจ
๓. ความสนใจเด็กแต่ละคน
๓. ให้เด็กเลือกเข้าตามกิจกรรมที่ตน
แตกต่างกัน
สนใจ
๔. เด็กเลือกกิจกรรมตามเพื่อน
๔. ครูสารวจความต้องการของเด็ก
ก่อนการจัดกิจกรรม
๕. เด็กไม่สนใจในการทากิจกรรม ๕. ครูกระตุ้นให้เด็กได้เลือกและทาใน
เท่าที่ควร
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ
๑. ครูบางท่านไม่มีความรู้
ให้ครูได้ประชุม ปรึกษาหารือกัน มี
ความสามารถเพียงพอในการ การจากคู่มือเพื่อให้ครูได้ศึกษาวิธีการ
จัดกิจกรรม
และ
กิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับ
นโยบาย
๒. เป็นการเพิ่มภาระแก่ครูผู้สอน ให้ครูจัดกิจกรรมตามความพร้อมของ
ต้องเตรียมการสอนเพิ่มและ
ตนเองและให้ศึกษาหาข้อมูลจากคู่มือ
การจัดหากิจกรรมเพิ่ม
จากสื่อต่างๆ
๓. ครูแต่ละท่านมีความรู้ความ
ผู้บริหารจัดประชุม เพื่อให้ครูมีความรู้
สมารถที่แตกต่างกันในเรื่อง
เพิ่มเติมมากขึ้นในการจัดกิจกรรมต่าง
ของการจัดกิจกรรม
๔. ครูบางท่านไม่มีความเชี่ยวชาญ เชิญชวน ขอความร่วมมือจาก
ในการจัดกิจกรรมที่
ผู้ปกครอง คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
นอกเหนือจากรายวิชาสอนของ ร่วมในการจัดกิจกรรม
ตนเอง
๑. ความไม่เข้าใจในเรื่องของการนา มอบหมายให้ครูได้ไปศึกษา และได้มี
นโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา การประชุมปรึกษาหารือกันถึงนโยบาย
รู”้ มาใช้ในโรงเรียน
ของการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”
๒. งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการ มีการเขียนโครงการเพื่อขอ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ลด งบประมาณในปีการศึกษาหน้า
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
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ด้าน

๔. ผู้ปกครอง

๕.
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
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ปัญหาอุปสรรค
๓. การบริหารในเรื่องของนโยบาย
ที่ยังไม่ลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ครูผู้สอน งบประมาณในการจัด
กิจกรรม
๓. ครูแต่ละท่านมีความรู้ความ
สมารถที่แตกต่างกันในเรื่อง
ของการจัดกิจกรรม
๔. ครูบางท่านไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดกิจกรรมที่
นอกเหนือจากรายวิชาสอนของ
ตนเอง
๑. ขาดภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วม

แนวทางการแก้ไข
สอบถาม ขอคาแนะนาจาก Smart
Trainer ในเรื่องต่างๆที่ต้องแก้ไขและ
ปรับปรุง
ผู้บริหารจัดประชุม เพื่อให้ครูมีความรู้
เพิ่มเติมมากขึ้นในการจัดกิจกรรมต่าง
เชิญชวน ขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม

หาภูมิปัญญาท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”
๒. ผู้ปกครองไม่เห็นความสาคัญใน การประชุมเพื่อชี้แจงให้ทราบถึง
การจั ด กิจ กรรมลดเวลาเรี ย น ความสาคัญประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ
เพิ่ ม เวลารู้ เนื่ องจากอยากให้ จากการร่วมทากิจกรรมนั้นๆ
เน้นในเรื่องของวิชาการ
๓. ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย อยาก มีการจัดนาเสนอผลงานของเด็ก โดย
ให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของ
การนาเสนอในรูปแบบของตลาดนัด
วิชาการ
วิชาการ
คณะกรรมการบางท่านยังไม่เข้าใจ โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ ประชุม
ถึงกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่ม
ชี้แจงให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ
เวลารู้”
คณะกรรมการสถานศึกษายังไม่มี ประชาสัมพันธ์ ประชุม ชี้แจงให้
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม“ลดเวลา คณะกรรมการทุกท่านทราบ
เรียน เพิ่มเวลารู้”

๔.๓ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุ ธยา มีดังนี้
๑) การบริหาร
จัดการเวลาเรียนเกี่ยวกับการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร และ
เวลาโดย ๑ วันเด็กนักเรียน เรียนแค่ ๕ ชม. โดยเน้น ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนกลุ่มสาระ

วิลาวัลย์ บุญเพ็ง และคณะ
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ศิลปะ,พลศึกษา,การงานอาชีพ ก็เอามาบูรณาการกับกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” ในคาบสุดท้ายของ
แต่ละวัน และยังต้องกาหนด 4H ให้อยู่ในหมวดที่ ๒ - ๔ อีกด้วย ๒) การบริหารจัดการเวลาเรียน
ที่เอื้อต่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้มีการปรับในเรื่องของตารางเรียน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม
ได้ในช่วงเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทาให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนใน
วิชาการมาเป็นการทากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะ และเหมาะสมกับการจัด
กิ จ กรรม ๓) การสร้ า งความเข้ า ใจกั บ คุ ณ ครู และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยการจั ด ประชุ ม
ปรึกษาหารือกันในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๔) การจัดทา
โครงสร้างเวลาเรียน จัดตารางเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๕)
มีการประสานงานร่วมกับชุมชน เพราะทางโรงเรียนต้องการอยากให้เด็กสานึกรักชุมชนกิจกรรม
บางกิจกรรมต้องขอความร่วมมือจากคนในชุมชน มาให้ความรู้แก่นั กเรียน ๖) ขอความร่วมมือ
จากชุมชนในแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้นักเรียนสามารถนาไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ ๗) โรงเรียน
จัดให้แสดงผลงานของตนเองในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยมีการนิเทศ กากับ และติดตาม
การจัดกิจกรรมจาก Smart Trainer เดือนละ ๒ ครั้ง ๘) การนิเทศ กากับ และติดตาม ผลของ
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” โดยให้ครูผู้จัดกิจกรรมสรุปและประเมินผลให้
ผู้บริหารได้ทราบถึงความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ สัปดาห์
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