คำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก
ที่ ๖๗/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู”้
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งคือการปรับ
ลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิ จ ารณาปรั บ ลดชั่ ว โมงเรี ย นของบางวิ ช าให้ น้อ ยลง แต่ ต้ อ งไม่ ก ระทบเนื้ อ หาหลั ก ที่ เด็ ก ๆ ควรเรี ย นรู้ ครู ต้ อ งใช้
ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิท ธิภาพมากขึ้น และกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพู นทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางาน
เป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง โดยมีเป้าหมายหลักของกิจกรรมที่ครอบคลุมหลัก
องค์ ๔ แห่งการศึกษา คือ ๑. ด้านพุทธิศึกษา (Head) ๒. ด้านจริยศึกษา (Heart) ๓. ด้านหัตถศึกษา (Hand)
๔. ด้านพลศึกษา (Health)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เพื่อให้ผู้เรียนทากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ยกเลิกคาสั่ง ทุกคาสั่งในการแต่งตั้งและมอบหมายงานฯ ที่แย้งกับคาสั่งนี้
ให้ใช้คาสั่งนี้แทน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เพื่อสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑.๕ นายวุฒพิ รรณ คณาญาติ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑.๖ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นางสาวฐิตริ ัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เพื่อให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ
๒. ให้คาปรึกษา แนะนา กากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบฯ และนโยบายที่กาหนด
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม
๒.๑ กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู”้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓
๒.๑.๑ กิจกรรม Sing a song ร้องเพลง English (๐๑ : ด้ำนพุทธิศึกษำ : Head)
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว
ครู ผู้ชว่ ย
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครู ผู้ชว่ ย
๓. นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครู ผู้ชว่ ย
๒.๑.๒ กิจกรรม D.I.Y. หลำกหลำยงำนประดิษฐ์ (๐๒ : ด้ำนหัตถศึกษำ : Hand)
๑. นายวุฒพิ รรณ คณาญาติ
ครู คศ.๑
๒. นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.
๓. นางสาววิมลพัช หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.
๒.๑.๓ กิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร พำเพลิน (๐๔ : ด้ำนพลศึกษำ : Health)
๑. นายฐานันดร โชติผล
ครู ผู้ชว่ ย
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
๒.๒ กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู”้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖
๒.๒.๑ กิจกรรม English Sing a song หรรษำ (๐๑ : ด้ำนพุทธิศึกษำ : Head)
๑. นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
๒. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ
ครูชานาญการพิเศษ
๓. นางสาวประภาพร จาเริญ
ครู คศ.๑
๒.๒.๒ กิจกรรมประดิษฐ์ คิดสร้ำงสรรค์ (๐๒ : ด้ำนหัตถศึกษำ : Hand)
๑. นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
๒. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการ
๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์
ครู คศ.๑
๒.๒.๓ กิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร (๐๔ : ด้ำนพลศึกษำ : Health)
๑. นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
๒. นางสาวฐิตริ ัตน์ ฟอมไธสง
ครู คศ.๑
๓. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู อัตราจ้าง

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้า
กรรมการ

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ

โดยให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
๑. ยืดเป้าหมายหลักของกิจกรรมที่ครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑.๑ (๐๑ : ด้านพุทธิศึกษา : Head)
๑.๒ (๐๒ : ด้านหัตถศึกษา : Hand)
๑.๓ (๐๓ : ด้านหัตถศึกษา : Hand)
๑.๔ (๐๔ : ด้านพลศึกษา : Health)
๒. เป็นที่ปรึกษากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ช่วยเหลือและร่วมทากิจกรรมกับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม
๔. จัดทาแผนการจัดกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ ตามแนวปฏิบัติที่กาหนด
๕. ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ/นโยบาย/แนวปฏิบัติ ในการจั ด กิจ กรรม “ลดเวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ ”
โดยเคร่งครัด
๖. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ในการดาเนินกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ

อนึ่ง ให้ผู้ที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งปฏิ บัติ หน้า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ด้ ว ยความอุ ต สาหะวิ ริ ย ะ เต็ ม ก าลั ง เต็ ม
ความสามารถ โดยถือประโยชน์ของนักเรียน และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และภายหลังการปฏิบัติกิจกรรมตามระยะเวลาที่
กาหนดในแผนงาน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
ลงชื่อ
(นายตรี ศตสังวัตสร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

