
 
นโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 

ของ 
โรงเรียนบ้านน้้าผึ้ง 

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
****************** 

กรอบแนวคิด 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระพ้ืนฐาน 
2) จัดกิจกรรมหลังเรียนตามความสนใจ  ความถนัด และความสามารถของนักเรียน  ดังนี้ 

2.1  ด้านศิลปะและงานประดิษฐ์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข สนุกและสงบ รู้จักใช้สมาธิในการปฏิบัติงาน 
2.2  ด้านดนตรีส่งเสริมให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย สนุกสนานและกล้าแสดงออก 
2.3  ด้านอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติอาชีพขั้นพ้ืนฐานและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
2.4  ด้านกีฬาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติ สามารถเล่นกีฬา  กรีฑา อย่างมีความสุขและสนุกสนาน 
2.5  ด้านลูกเสือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกฎ ระเบียบ  วินัยต่างๆ  มีความรัก  ความสามัคคี  ยึดมั่นในสถาบันชาติ  
 ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
2.6 ด้านอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้  และปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
2.7 ด้านกิจกรรมพัฒนาจิตใจ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้สวดมนต์  นั่งสมาธิ  ฝึกอารธนาศีล  อารธนาธรรม ฝึกถวายสังฆทาน 

 
โครงสร้างและกิจกรรม 
 จัดกิจกรรมเวลาเรียน   ระหว่างเวลา   14.30 – 15.30 น. 
 วันจันทร์ ป.1 – ป.3 ศิลปะ และ งานประดิษฐ์ 
   ป.4 – ป.6 สอนซ่อมเสริมวิชาการ การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ 
 วันอังคาร ป.1 – ป.3 ดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่ง 
   ป.4 – ป.6 การงานอาชีพพ้ืนฐานและคอมพิวเตอร์ 
 วันพุธ  ป.1 – ป.3 กีฬา  กรีฑา  ตามความถนัด 
   ป.4 – ป.6 กีฬา  กรีฑา  ตามความถนัด 
 วันพฤหัส ป.1 – ป.3 ลูกเสือ – เนตรนารี  และ  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   ป.4 – ป.6 ลูกเสือ – เนตรนารี  และ  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 วันศุกร์  ป.1 – ป.3 กิจกรรมพัฒนาจิตใจ 
   ป.4 – ป.6 กิจกรรมพัฒนาจิตใจ 
 

 

 

 

 

 



รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนหลงัเลกิเรียน   โรงเรียนบ้านน า้ผึง้  สพป.อ่างทอง 

วนัสอน     เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 

 ช้ัน ป.1 ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ พกั การงานอาชีพ ศัพย์แสนสนุก ศิลปะ และ งานประดิษฐ์ 

 ช้ัน ป.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พกั วทิยาศาสตร์ ศิลปะ ศิลปะ และ งานประดิษฐ์ 

วนัจันทร์ ช้ัน ป.3 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พกั ศิลปะ ภาษาไทย ศิลปะ และ งานประดิษฐ์ 

 ช้ัน ป.4 วทิยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย พกั สุข/พลศึกษา คณิตศาสตร์ พระพุทธศาสนา 

 ช้ัน ป.5 คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ศิลปะ พกั วทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ 

 ช้ัน ป.6 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พกั พุทธศาสนา การงานอาชีพ การงานอาชีพฯ 

 ช้ัน ป.1 ประวตัศิาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พกั สุข/พละ ภาษาไทยเสริม ดนตรีไทย / ดนตรีลูกทุ่ง 

 ช้ัน ป.2 การงานอาชีพ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พกั วทิยาศาสตร์ ศัพท์แสนสนุก ดนตรีไทย / ดนตรีลูกทุ่ง 

วนัองัคาร ช้ัน ป.3 คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย พกั การงานอาชีพ ศิลปะ ดนตรีไทย / ดนตรีลูกทุ่ง 

 ช้ัน ป.4 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ พกั ภาษาไทยเสริม ศิลปะ การงานอาชีพพืน้ฐาน 

 ช้ัน ป.5 ภาษาไทย ศิลปะ ประวตัศิาสตร์ พกั คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ดนตรีไทย/ดนตรีลูกทุ่ง 

 ช้ัน ป.6 ภาษาองักฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา พกั วทิยาศาสตร์ คณิตเสริม คอมพวิเตอร์ 

 ช้ัน ป.1 ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พกั ภาษาองักฤษ ภาษาไทยเสริม กฬีาตามความถนัด 

 ช้ัน ป.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พกั สุข/พละ หน้าที่พลเมือง กฬีาตามความถนัด 

วนัพุธ ช้ัน ป.3 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ พกั ประวตัศิาสตร์ คอมพวิเตอร์ กฬีาตามความถนัด 

 ช้ัน ป.4 คอมพวิเตอร์ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ พกั คณิตเสริม ศัพท์แสนสนุก กฬีาตามความถนัด 

 ช้ัน ป.5 วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พกั สังคมศึกษา ภาษาไทยเสริม กฬีาตามความถนัด 

 ช้ัน ป.6 คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ศิลปะ พกั การงานอาชีพ หน้าที่พลเมือง กฬีาตามความถนัด 

 ช้ัน ป.1 ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ พกั หน้าที่พลเมือง ศิลปะ ลูกเสือ/พฒันาส่ิงแวดล้อม 

 ช้ัน ป.2 สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ ภาษาไทย พกั คณิตศาสตร์ คอมพวิเตอร์ ลูกเสือ/พฒันาส่ิงแวดล้อม 

วนัพฤหัส ช้ัน ป.3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พกั หน้าที่พลเมือง ภาษาไทยเสริม ลูกเสือ/พฒันาส่ิงแวดล้อม 

 ช้ัน ป.4 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ หน้าที่พลเมือง พกั สังคมศึกษา การงานอาชีพ ลูกเสือ/พฒันาส่ิงแวดล้อม 

 ช้ัน ป.5 หน้าที่พลเมือง ภาษาไทย สุข/พละ พกั การงานอาชีพ คณิตเสริม ลูกเสือ/พฒันาส่ิงแวดล้อม 

 ช้ัน ป.6 คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ พกั ภาษาไทย ศัพย์แสนสนุก ลูกเสือ/พฒันาส่ิงแวดล้อม 

 ช้ัน ป.1 สังคมศึกษา ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ พกั คณิตศาสตร์ คอมพวิเตอร์ กจิกรรมพฒันาจิต 

 ช้ัน ป.2 ภาษาไทย ประวตัศิาสตร์ คณิตศาสตร์ พกั ศิลปะ ภาษาไทยเสริม กจิกรรมพฒันาจิต 

วนัศุกร์ ช้ัน ป.3 วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พกั ศัพท์แสนสนุก สุข/พละ กจิกรรมพฒันาจิต 

 ช้ัน ป.4 ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ พกั ประวตัศิาสตร์ ภาษาไทยเสริม กจิกรรมพฒันาจิต 

 ช้ัน ป.5 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ พกั ภาษาไทย ศัพท์แสนสนุก กจิกรรมพฒันาจิต 

 ช้ัน ป.6 ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พกั สุข/พละ ภาษาไทยเสริม กจิกรรมพฒันาจิต 



 

 


