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คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๓๕ / ๒๕๖๕  

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”  

ภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม นโยบายหนึ่งคือการปรับ 

ลดเวลาเรียนของเด็กใหนอยลง เปนการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พิจารณาปรับลดช่ัวโมงเรียนของบางวิชาใหนอยลง แตตองไมกระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆ ควรเรียนรู ครูตองใช 

ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการใหครบถวนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และกำหนดใหสถานศึกษาตองจัด 

กิจกรรมสรางสรรคใหผูเรียนอยางหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห ความมีน้ำใจตอกัน การทำงาน     

เปนทีม กระตุนใหผูเรียนไดคนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง โดยมีเปาหมายหลักของกิจกรรมท่ีครอบคลุมหลัก 

องค ๔ แหงการศึกษา คือ ๑ . ดานพุทธิศึกษา (Head)  ๒ . ดานจริยศึกษา (Heart)  ๓ . ดานหัตถศึกษา (Hand)           

๔. ดานพลศึกษา (Health)  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อใหผูเรียนทำกิจกรรมสรางสรรคตางๆ 

นอกหองเรียนอยางหลากหลาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหยกเลิกคำส่ัง ทุกคำส่ังในการแตงต้ังและมอบหมายงานฯ ท่ีแยงกับคำส่ังนี้ 

ใหใชคำส่ังนี้แทน จึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ภาคเรียนท่ี ๑ ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ          ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ      กรรมการ 

๑.๗ นางสาวพรพิไล  ธิการ ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



มีหนาท่ี    

๑. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อใหดำเนินไปดวย

ความเรียบรอยและเกิดผลดีแกทางราชการ 

  ๒. ใหคำปรึกษา แนะนำ กำกับดูแลใหเปนไปตามระเบียบฯ และนโยบายท่ีกำหนด 

 ๓. สงเสริมสนับสนุนใหการดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู” เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

  ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ประกอบดวย 

 ๒.๑ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 

๒.๑.๑ กิจกรรมสนุกหรรษา นิทานสอนใจ (๐๑ : ดานพุทธิศึกษา : Head) 

 ๑. นางสาวนิดติญา บุญพา  ครู คศ.๑  หัวหนากิจกรรม 

 ๒. นางสาวอัยย แกวอาชา   ครู คศ.๑  รองหัวหนากิจกรรม 

 ๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑  รองหัวหนากิจกรรม 

๒.๑.๒ กิจกรรมภาพพิมพมือ สุดสรางสรรค (๐๓ : ดานหัตถศึกษา : Hand) 

 ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ           ครูชำนาญการ   หัวหนากิจกรรม 

 ๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม รองหัวหนากิจกรรม 

๒.๑.๓ กิจกรรมดูแลตัวเองถูกวิธี ชีวีปลอดภัย (๐๔ : ดานพลศึกษา : Health) 

 ๑. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร  ครู คศ.๑  หัวหนากิจกรรม 

 ๒. นางสาวพรพไิล ธิการ   ครู คศ.๑  รองหัวหนากิจกรรม 
 

 ๒.๒ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ 

๒.๒.๑ กิจกรรมคณิตคิดเพลิน (๐๑ : ดานพุทธิศึกษา : Head) 

 ๑. นางสาวประภาพร จำเริญ  ครู คศ.๑  หัวหนากิจกรรม 

 ๒. นางจุฬารัตน เฟองฟู   ครชูำนาญการพิเศษ รองหัวหนากิจกรรม

   ๓. นางสาวปาจารีย  เศษโถ  ครผููชวย   รองหัวหนากิจกรรม

  ๒.๒.๒ กิจกรรมงานประดิษฐ คิดสรางสรรค (๐๓ : ดานหัตถศึกษา : Hand) 

 ๑. นางสุภาพ อาจนนลา   ครูชำนาญการ   หัวหนากิจกรรม 

 ๒. นายรุจน เลาฮะ   ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหนากิจกรรม 

 ๓. นางพวงพยอม รุจิโภชน  ครู คศ.๑  รองหัวหนากิจกรรม 

๒.๒.๓ กิจกรรมเกมสและนันทนาการ (๐๔ : ดานพลศึกษา : Health) 

 ๑. นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑  หัวหนากิจกรรม  

๒. นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑    รองหัวหนากิจกรรม 

 

 



โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

๑. ยืดเปาหมายหลักของกิจกรรมท่ีครอบคลุมหลักองค ๔ แหงการศึกษา แบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 

๐๑ : ดานพุทธิศึกษา : Head  (คิดวิเคราะหเปน)   

๐๒ : ดานจริยศึกษา : Heart  (จิตใจ คานิยม โดยเฉพาะการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) 

๐๓ : ดานหัตถศึกษา : Hand (พัฒนาทักษะการทำงาน)   

๐๔ : ดานพลศึกษา : Health (มีสุขภาพอนามัยท่ีดี) 

๒. เปนท่ีปรึกษากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ชวยเหลือและรวมทำกิจกรรมกับนักเรียนอยาง

ใกลชิด 

๓. สงเสริมใหนักเรียนแสดงความสามารถอยางอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม 

๔. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม/หนวยการเรียนรู ตามแนวปฏิบัติท่ีกำหนด 

๕ . ปฏิบัติตามระเบียบฯ/นโยบาย/แนวปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”           

โดยเครงครัด 

๖. ประสานงานกับหัวหนากลุมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ในการดำเนินกิจกรรมใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับคำส่ังแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด เต็มความสามารถ

เพื่อบังเกิดผลดีแกนักเรียนและทางราชการตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ัง  

 

 

                                            ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
              ลงช่ือ  
                       (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                            ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังการจัดรูปแบบการเวียนฐาน  
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2565 

โรงเรียนบานบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูออกแบบ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

ตำแหนง ครูชำนาญการ 

 

 

การเวียนฐานกิจกรรม 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 

ของนักเรียนช้ัน ป.1-3 

รูปแบบ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

 

ช่ัวโมงท่ี 5 - 8 



แผนผังการจัดรูปแบบการเวียนฐาน  
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2565 

โรงเรียนบานบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูออกแบบ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

ตำแหนง ครูชำนาญการ 

 

 

 

การเวียนฐานกิจกรรม 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 
ของนักเรียนช้ัน ป.4-6 

รูปแบบ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

 

ช่ัวโมงท่ี 5 - 8 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”  

ภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๓๕ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู ค.ศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๒ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู ค.ศ.๑  

๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  

๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู ค.ศ.๑  

๑๕ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู ค.ศ.๑  

๑๖ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

 

 

 
 


