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คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๔๙ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�”  
ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย�างเป�นรูปธรรม นโยบายหนึ่งคือการปรับ 
ลดเวลาเรียนของเด็กให)น)อยลง เป�นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู) โดยให)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให)น)อยลง แต�ต)องไม�กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆ ควรเรียนรู) ครูต)องใช) 
ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให)ครบถ)วนอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และกําหนดให)สถานศึกษาต)องจัด 
กิจกรรมสร)างสรรค6ให)ผู)เรียนอย�างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห6 ความมีน้ําใจต�อกัน การทํางาน     
เป�นทีม กระตุ)นให)ผู)เรียนได)ค)นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง โดยมีเป8าหมายหลักของกิจกรรมท่ีครอบคลุมหลัก 
องค6 ๔ แห�งการศึกษา คือ ๑. ด)านพุทธิศึกษา (Head)  ๒. ด)านจริยศึกษา (Heart)  ๓. ด)านหัตถศึกษา (Hand)           
๔. ด)านพลศึกษา (Health)  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู)” เพ่ือให)ผู)เรียนทํากิจกรรมสร)างสรรค6ต�างๆ 
นอกห)องเรียนอย�างหลากหลาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให)ยกเลิกคําสั่ง ทุกคําสั่งในการแต�งต้ังและมอบหมายงานฯ ท่ีแย)งกับคําสั่งนี้ 
ให)ใช)คําสั่งนี้แทน จึงแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู)” ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปQ
การศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือสู�การปฏิบัติได)อย�างมีประสิทธิภาพ ดังต�อไปนี้  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด)วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร6  ผู)อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน6 เล�าฮะ          ครูชํานาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจุฬารัตน6 เฟUVองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ      กรรมการ 
๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ      กรรมการ 
๑.๖ นางสาวพรพิไล  ธิการ ครูผู)ช�วย     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู)ช�วย    กรรมการและผู)ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี    
๑. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู)” เพ่ือให)ดําเนินไปด)วย

ความเรียบร)อยและเกิดผลดีแก�ทางราชการ 
  ๒. ให)คําปรึกษา แนะนํา กํากับดูแลให)เป�นไปตามระเบียบฯ และนโยบายท่ีกําหนด 

 



 ๓. ส�งเสริมสนับสนุนให)การดําเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู)” เป�นไปด)วยความเรียบร)อยและมี
ประสิทธิภาพ 

  ๔. ปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได)รับมอบหมาย 

 

๒. คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด)วย 
 ๒.๑ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” ระดับช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๑ – ๓ 

๒.๑.๑ กิจกรรม Board game หรรษา (๐๑ : ด�านพุทธิศึกษา : Head) 
 ๑. นางสาวณหทัย ป8อมชูแก)ว  ครู คศ.๑           หัวหน)ากิจกรรม 
 ๒. นางสาวพรพิไล ธิการ   ครู คศ.๑  รองหัวหน)ากิจกรรม 
๒.๑.๒ กิจกรรมพับกระดาษ สุดสร�างสรรคG (๐๓ : ด�านหัตถศึกษา : Hand) 
 ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ           ครูชํานาญการ   หัวหน)ากิจกรรม 
 ๒. นางสาวอัยย6 แก)วอาชา   ครูผู)ช�วย   รองหัวหน)ากิจกรรม 
 ๓. นางสาวอริสรา หนูโงน   ครูอัตราจ)าง อบจ.สป. รองหัวหน)ากิจกรรม

  ๒.๑.๓ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการพาเพลิน (๐๔ : ด�านพลศึกษา : Health) 
 ๑. นายฐานันดร  โชติผล   ครูผู)ช�วย            หัวหน)ากิจกรรม 
 ๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม รองหัวหน)ากิจกรรม 

 ๒.๒ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” ระดับช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๔ – ๖ 
๒.๒.๑ กิจกรรม English melody (๐๑ : ด�านพุทธิศึกษา : Head) 
 ๑. นางปYยภร โพธิ์งาม             ครู คศ.๑  หัวหน)ากิจกรรม 

   ๒. นางจุฬารัตน6 เฟUVองฟู   ครูชํานาญการพิเศษ รองหัวหน)ากิจกรรม
   ๓. นางสาวประภาพร จําเริญ  ครู คศ.๑  รองหัวหน)ากิจกรรม 

๒.๒.๒ กิจกรรมงานประดิษฐG คิดสร�างสรรคG (๐๓ : ด�านหัตถศึกษา : Hand) 
 ๑. นางสุภาพ อาจนนลา   ครูชํานาญการ   หัวหน)ากิจกรรม 
 ๒. นายรุจน6 เล�าฮะ   ครูชํานาญการพิเศษ รองหัวหน)ากิจกรรม 
 ๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค6  ครู คศ.๑  รองหัวหน)ากิจกรรม 
๒.๒.๓ กิจกรรมเกมสGและนันทนาการ (๐๔ : ด�านพลศึกษา : Health) 
 ๑. นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑  หัวหน)ากิจกรรม 

   ๒. นางสาวนิดติญา บุญพา  ครูผู)ช�วย   รองหัวหน)ากิจกรรม 
๓. นางสาวปาจารีย6  เศษโถ  ครูผู)ช�วย     รองหัวหน)ากิจกรรม 

 
 
 
 
 



โดยให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งตั้งปฏิบัติหน�าท่ี ดังนี้ 
๑. ยืดเป8าหมายหลักของกิจกรรมท่ีครอบคลุมหลักองค6 ๔ แห�งการศึกษา แบ�งออกเป�น ๔ ประเภท ดังนี้ 

๐๑ : ด)านพุทธิศึกษา : Head  (คิดวิเคราะห6เป�น)   

๐๒ : ด)านจริยศึกษา : Heart  (จิตใจ ค�านิยม โดยเฉพาะการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6) 
๐๓ : ด)านหัตถศึกษา : Hand (พัฒนาทักษะการทํางาน)   

๐๔ : ด)านพลศึกษา : Health (มีสุขภาพอนามัยท่ีดี) 
๒. เป�นท่ีปรึกษากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู)” ช�วยเหลือและร�วมทํากิจกรรมกับนักเรียนอย�าง

ใกล)ชิด 

๓. ส�งเสริมให)นักเรียนแสดงความสามารถอย�างอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม 

๔. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม/หน�วยการเรียนรู) ตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด 

๕. ปฏิบัติตามระเบียบฯ/นโยบาย/แนวปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู)”           
โดยเคร�งครัด 

๖. ประสานงานกับหัวหน)ากลุ�มกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู)” ในการดําเนินกิจกรรมให)มี
ประสิทธิภาพ 

 

ให)คณะกรรมการท่ีได)รับคําสั่งแต�งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน)าท่ีได)รับมอบหมายอย�างเคร�งครัด เต็มความสามารถ
เพ่ือบังเกิดผลดีแก�นักเรียนและทางราชการต�อไป พร)อมท้ังให)ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข)าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ)านบางจาก ตามเอกสารแนบท)ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต�บัดนี้เป�นต)นไป หรือจนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง  

 
        สั่ง ณ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 ลงชื่อ 
        (นายตรี ศตสังวัตสร6) 

                  ผู)อํานวยการโรงเรียนบ)านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนผังการจัดรูปแบบการเวียนฐาน   
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�”  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป/ที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจําป/การศึกษา 2563 

โรงเรียนบ�านบางจาก ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�ออกแบบ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
ตําแหน�ง ครูชํานาญการ 

 

การเวียนฐานกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” 

ของนักเรียนช้ัน ป.1-3 

รูปแบบ 

ภาคเรียนท่ี 1 ป/การศึกษา 2563 

ช่ัวโมงท่ี 5 - 8 



แผนผังการจัดรูปแบบการเวียนฐาน   
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�”  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป/ที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจําป/การศึกษา 2563 

โรงเรียนบ�านบางจาก ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�ออกแบบ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
ตําแหน�ง ครูชํานาญการ 

 
 

การเวียนฐานกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” 

ของนักเรียนช้ัน ป.4-6 

รูปแบบ 

ภาคเรียนท่ี 1 ป/การศึกษา 2563 

ช่ัวโมงท่ี 5 - 8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�”  

ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๓ 
อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๔๙ / ๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร6 ผู)อํานวยการโรงเรียนบ)านบางจาก  
๒ นายรุจน6 เล�าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน6 เฟUVองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๖ นางปYยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค6 ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ป8อมชูแก)ว ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวอัยย6 แก)วอาชา ครูผู)ช�วย  
๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู)ช�วย  
๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู)ช�วย  
๑๕ นางสาวปาจารีย6   เศษโถ ครูผู)ช�วย  
๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ)าง อบจ.สป.  
๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 

 
 


