
ข้ันตอนการดําเนินงานตามนโยบาย “การลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู�” 
 

 1.  ศึกษานโยบายตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 2.  ประชุมปรึกษาหารือคณะครูวิชาการท้ัง 3 ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาป(ท่ี 1 – 3  ระดับชั้น
ประถมศึกษาป(ท่ี 4 – 6  และระดับมัธยมศึกษาป(ท่ี 1 – 3  เพ่ือปรับเวลาเรียนและคิดกิจกรรมท่ีจะนํามาให2กับ
นักเรียนหลังเวลา  14.00 น. 
 3.  ประชุมคณะครูผู2สอนเพ่ือเสนอแนวคิดกิจกรรมสู6การดําเนินการร6วมกัน 
 4.  ปรับเวลาเรียนและจัดตารางสอนตามท่ีได2ปรึกษาร6วมกัน 
 
กรอบแนวคิดโรงเรียนวัดหลักแก�ว 
 

รมว.ศึกษาธิการ ได2ประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง"การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู2" 
เป:นแนวทางดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  เพ่ือต2องการจะตอบโจทย>ว6า 
จะทําอย6างไรให2เด็ก ผู2ปกครอง และครู มีความสุขในการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล2องกับนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีท่ีต2องการให2พิจารณาเรื่องเวลาเรียนของเด็กในปAจจุบันด2วย โดยแต6เดิมเด็กจะต2องเลิกเรียนเวลา 
16.00 น. ก็จะเปลี่ยนเป:นเลิกเรียนในชั้นเรียนเวลา 14.00 น. เพ่ือนําเวลา 2 ชั่วโมงนั้นไปจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม
ความรู2ให2แก6เด็ก เพ่ือให2เด็กมีความสุขกับการเรียนรู2 ไม6มีความเครียด และไม6มีการบ2านเพ่ิม ซ่ึงม่ันใจว6าจะทํา
ให2เด็กมีความสุขในการเรียนมากข้ึน และผู2ปกครองก็จะมีความสุขเม่ือเห็นลูกมีความสุข และเชื่อว6าคุณครูก็คง
จะมีความสุข  ดังนั้น เม่ือเลิกเรียนในชั้นเรียนเวลา 14.00 น.แล2ว เด็กสามารถไปทํากิจกรรม เล6นกีฬา ดนตรี 
หรือครูพาไปทํากิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล2อม แม2กระท่ังจะให2เด็กนั่งทําการบ2านในเวลาดังกล6าวก6อนกลับบ2าน      
ก็ได2  โดยกิจกรรมนั้นต2องไม6ใช6การเพ่ิมการบ2านให2เด็ก ซ่ึงขณะนี้ สพฐ.อยู6ระหว6างจัดทํากิจกรรมท่ีเหมาะสม
เพ่ือให2โรงเรียนนําไปประยุกต>ใช2 โดยได2ย้ํากับ สพฐ. ไปแล2วว6า หากเป:นกิจกรรมท่ีไม6ทําให2เด็กเครียด ก็สามารถ
ทําได2 ซ่ึงให2คัดเลือกโรงเรียนนําร6อง จํานวน 10% และเริ่มกิจกรรมดังกล6าว ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 
(ภาคเรียนท่ี 2) โรงเรียนวัดหลักแก2วเป:นโรงเรียนหนึ่งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ6างทองท่ี
ได2รับคัดเลือกเป:นโรงเรียนนําร6อง 

เนื่องจากโรงเรียนวัดหลักแก2วมีเอกลักษณ>ของโรงเรียนว6า  “สิ่งแวดล2อมล้ําค6า  แก2ปAญหามลพิษ”  
และมีอัตลักษณ>ของโรงเรียนว6า  “สุขภาพดี  สุนทรียภาพเด6น”  ดังนั้นการจัดกิจกรรมจึงเน2นให2สอดคล2องกับ
เอกลักษณ>และอัตลักษณ>ดังกล6าว  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 

วันจันทร" 
 กิจกรรม  Clean  Day  แนวปฏิบัติคือ 

- แบ6งกลุ6มนักเรียนตามเขตบริการ  ซ่ึงเดิมนักเรียนมีเขตบริการของตนอยู6แล2ว  โดยมีครู
คอยดูแลประจําเขตบริการ  ซ่ึงแต6ละกลุ6มจะต2องช6วยกันทําความสะอาดในเขตท่ีได2รับ
มอบหมาย  ได2แก6  บริเวณอาคารเรียน  สนาม  ถนนทางเข2าโรงเรียน  บริเวณหน2าโบสถ>
วัดหลักแก2ว (ปฏิบัติตลอดภาคเรียนท่ี 2) 

 
 



 
 วันอังคาร 
  กิจกรรมการอ6าน “อ6านประจํา  เลิศล้ําปAญญา”  แนวปฏิบัติคือ 
  1.   จัดกลุ6มนักเรียนต้ังแต6ประถมศึกษาป(ท่ี 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ท่ี 3  คละกัน  เพ่ือให2
        พ่ีดูแลน2อง  โดยมีครูประจํากลุ6มละ 1 คน 
  2.   จัดหาหนังสือประเภทต6างๆ อย6างหลากหลาย  มาให2นักเรียนได2เลือกอ6าน  และเม่ืออ6าน
       แล2วให2จดบันทึกลงในสมุดท่ีทางโรงเรียนเตรียมไว2ให2  โดยมีแนวการเขียนดังนี้ 
   1)  ชื่อหนังสือ _____________ เรื่องท่ีอ6าน ______________ (ถ2ามีหลายเรื่อง) 
   2)  ใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ6าน ______________________ 
   3)  ข2อคิดท่ีได2จากเรื่องท่ีอ6าน _________________________ 
   4)  นําไปประยุกต>ใช2ในชีวิตประจําวันโดย ________________ 
  3.   นําส6งครูประจํากลุ6มเพ่ือตรวจดูความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติกิจกรรม  
  (ปฏิบัติตลอดภาคเรียนท่ี 2)  
 

 วันพุธ 
  กิจกรรมสุขภาพดี  สุนทรียภาพเด6น  แนวปฏิบัติคือ  จัดประเภทกีฬาให2กับนักเรียน  3  
 ระดับ  ดังนี้ 
  ระดับชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 1 – 3 กรีฑา  และกีฬาพ้ืนบ2าน 
  ระดับชั้นประถมศึกษาป(ท่ี  4 – 6   กรีฑา  และกีฬาสากล (ฟุตบอล  แชร>บอล  วอลเล6ย>บอล  
  และเปตอง) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ท่ี  1 – 3 กรีฑา  และกีฬาสากล (ฟุตบอล  ตะกร2อ  วอลเล6ย>บอล  
  และเปตอง) 
  ชมรมนักร2อง  ประกอบด2วยนักเรียนท่ีมีพ้ืนฐานทางการร2องเพลงประเภทต6างๆ 
  โดยแต6งต้ังครูผู2ควบคุมดูแลกิจกรรมแต6ละประเภทเป:นการวางพ้ืนฐานการคัดเลือก  ขณะเล6น
 ให2ครูแต6ละระดับชั้นควบคุมดูแลตัวนักกีฬาและนักร2องของโรงเรียน  (ปฏิบัติตลอดภาคเรียนท่ี 2)  
 

 วันพฤหัสบดี 
  กิจกรรม  “ธรรมในใจ”  แนวปฏิบัติคือ 
  1.   นิมนต>พระมาเป:นพระวิทยากรอบรม  และชี้แนะวิธีไหว2พระ  สวดมนต>  นั่งสมาธิ 
  2.   แบ6งนักเรียนสู6การปฏิบัติการไหว2พระ  สวดมนต>  นั่งสมาธิ  เป:น 2 ระดับ  คือ  ระดับ
 ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  โดยมีครูแต6ละระดับคอยควบคุมดูแล 
  (ปฏิบัติตลอดภาคเรียนท่ี 2) 
 
 
 



  
 วันศุกร" 
  กิจกรรมทักษะชีวิต  พิชิตอาชีพ  แนวปฏิบัติคือ  แบ6งนักเรียนเป:น  3  ระดับ  แต6ละระดับมี
 แนวปฏิบัติดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษาป(ท่ี 1 – 3  สิงท่ีประดิษฐ>คือ 
  1.  การประดิษฐ>ตัวหนอนจากกระดาษสา  (2 สัปดาห>) 
  2.  การประดิษฐ>ปลาตะเพียนจากขวดน้ํา  (2 สัปดาห>) 
  3.  การประดิษฐ>โมบายกระดาษรูปดาว  (2 สัปดาห>) 
  4.  การประดิษฐ>ผีเสื้อจากกระดาษ  (2 สัปดาห>) 
  5.  การประดิษฐ>ดอกไม2จากกระดาษ  (2 สัปดาห>) 
  6.  การพับกระดาษ  (2 สัปดาห>) 
  7.  การประดิษฐ>เครื่องบินจากฟYวเจอร>บอร>ด  (2 สัปดาห>) 
  8.  การพับจรวดและบอลลูน  (2 สัปดาห>) 
  9.  การประดิษฐ>ดอกไม2ติดป[ายนิเทศแบบง6ายๆ  (2 สัปดาห>) 
  10.  การประดิษฐ>ผีเสื้อจากกระดาษวารสาร  (2 สัปดาห>) 
  11.  กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงได2ตามความเหมาะสมกับบริบทของช6วงเวลานั้นๆ 
 

 ระดับประถมศึกษาป(ท่ี 4 – 6  ประดิษฐ>สิ่งต6อไปนี้ 
  1.  การประดิษฐ>ดอกกุหลาบจากกระดาษย6น  (2 สัปดาห>) 
  2.  การประดิษฐ>ไก6จากขวดน้ํา  (2 สัปดาห>) 
  3.  การประดิษฐ>ดอกไม2จากเชือดฟาง  (2 สัปดาห>) 
  4.  การประดิษฐ>โคมประดิษฐ>จากขวดน้ํา  (2 สัปดาห>) 
  5.  การประดิษฐ>พับเหรียญด2วยริบบ้ิน  (2 สัปดาห>) 
  6.  การประดิษฐ>ทําพวงมะโหด  (2 สัปดาห>) 
  7.  การประดิษฐ>ปลาตะเพียนริบบ้ิน  (2 สัปดาห>) 
  8.  การประดิษฐ>ตะกร2อจากริบบ้ิน  (2 สัปดาห>) 
  9.  การพับกระดาษเป:นรูปต6างๆ  เช6น  กบ  นก  แมว  (2 สัปดาห>) 
  10.  การประดิษฐ>เครื่องบินจากโฟม  (2 สัปดาห>) 
  11.  กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงได2ตามความเหมาะสมกับบริบทของช6วงเวลานั้นๆ 
 

   
 
 



 
 ระดับมัธยมศึกษาป(ท่ี 1 – 3  ได2แก6งานประดิษฐ>ต6อไปนี้ 
  1.  การประดิษฐ>  Basket  made  with  newspaper  (4 สัปดาห>) 
  2.  การประดิษฐ>ริบบ้ิน  สําหรับตกแต6งกล6องของขวัญ  (2 สัปดาห>) 
  3.  การประดิษฐ>ดอกกุหลาบจากกระดาษมันปู  ตกแต6งเข2าช6อ  (4 สัปดาห>) 
  4.  การประดิษฐ>ดอกไม2ประดิษฐ>เพ่ือติดป[ายนิเทศ  (4 สัปดาห>) 
  5.  การบิดลูกโปgงเป:นรูปต6างๆ  (2 สัปดาห>) 
  6.  การประดิษฐ>โมบายปลาตะเพียน  (4 สัปดาห>) 
  7.  กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงได2ตามความเหมาะสมกับบริบทของช6วงเวลานั้นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนชั้นประถมศึกษาป.ที่ 1 

      เวลา 

วัน 
8.30 – 9.30 9.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.30 

จันทร" ภาษาไทย พละ วิทยาศาสตร>  ชุมนุม คณิตศาสตร> Clean  Day 

อังคาร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร> ภาษาอังกฤษ แนะแนว ศิลปะ ภาษาไทย การอ6าน 

พุธ สุขศึกษา ภาษาไทย พระพุทธ ภาษาไทย คณิตศาสตร> กีฬา 

พฤหัสบด ี สังคมศกึษา ดนตร ี ภาษาไทย ประวัตศิาสตร> ภาษาไทย ลูกเสือ สวดมนต> 

ศุกร" ภาษาไทย คณิตศาสตร> การงานฯ หน2าที่ฯ คณิตศาสตร> อาชีพ 

 

 

 

 

พัก
กล

าง
วัน

 



ตารางสอนชั้นประถมศึกษาป.ที่ 2 

      เวลา 

วัน 
8.30 – 9.30 9.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.30 

จันทร" ดนตร ี คณิตศาสตร> พละ  ภาษาไทย ชุมนุม Clean  Day 

อังคาร คณิตศาสตร> ภาษาไทย ศิลปะ ภาษาไทย สุขศึกษา แนะแนว การอ6าน 

พุธ สังคมศกึษา พระพุทธ คณิตศาสตร> อังกฤษ ภาษาไทย กีฬา 

พฤหัสบด ี คณิตศาสตร> การงานฯ วิทยาศาสตร> ประวัตศิาสตร> ลูกเสือ สวดมนต> 

ศุกร" ภาษาอังกฤษ หน2าที่ฯ ภาษาไทย วิทยาศาสตร> ภาษาไทย เขียนไทย อาชีพ 

 

 

 
พัก

กล
าง

วัน
 



 

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาป.ที่ 3 

      เวลา 

วัน 
8.30 – 9.30 9.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.30 

จันทร" ภาษาอังกฤษ แนะแนว สังคมศกึษา ภาษาไทย  พละ วิทยาศาสตร> Clean  Day 

อังคาร พระพุทธ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาไทย คณิตศาสตร> การอ6าน 

พุธ คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> ศิลปะ ชุมนุม วิทยาศาสตร> กีฬา 

พฤหัสบด ี ภาษาไทย คณิตศาสตร> สุขศึกษา คณิตศาสตร> ลูกเสือ สวดมนต> 

ศุกร" ดนตร ี การงาน ประวัตศิาสตร> หน2าที่ คณิตศาสตร> เขียนไทย อาชีพ 

 

 

 

พัก
กล

าง
วัน

 



 

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาป.ที่ 4 

      เวลา 

วัน 
8.30 – 9.30 9.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.30 

จันทร" คณิตศาสตร> สังคมศกึษา ภาษาไทย การงานฯ  การงานฯ ชุมนุม Clean  Day 

อังคาร วิทยาศาสตร> คณิตศาสตร> ภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร> การอ6าน 

พุธ ภาษาไทย ประวัตศิาสตร> ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ดนตร ี กีฬา 

พฤหัสบด ี พระพุทธ วิทยาศาสตร> ภาษาอังกฤษ แนะแนว วิทยาศาสตร> ลูกเสือ สวดมนต> 

ศุกร" คณิตศาสตร> ภาษาไทย หน2าที่ พละ ประชุม อาชีพ 

 

 

 

พัก
กล

าง
วัน

 



 

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาป.ที่ 5 

      เวลา 

วัน 
8.30 – 9.30 9.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.30 

จันทร" คณิตศาสตร> ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พระพุทธ  ประวัตศิาสตร> ชุมนุม Clean  Day 

อังคาร คณิตศาสตร> ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร> วิทยาศาสตร> แนะแนว การอ6าน 

พุธ ภาษาไทย การงานฯ พละ ศิลปะ ดนตร ี กีฬา 

พฤหัสบด ี สังคมศกึษา สุขศึกษา คณิตศาสตร> คอมพิวเตอร> ลูกเสือ สวดมนต> 

ศุกร" ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร> หน2าที่ฯ ประชุม อาชีพ 

 

 

 

พัก
กล

าง
วัน

 



 

 

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาป.ที่ 6 

      เวลา 

วัน 
8.30 – 9.30 9.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.30 

จันทร" ภาษาไทย พระพุทธ สุขศึกษา คณิตศาสตร>  พละ วิทยาศาสตร> Clean  Day 

อังคาร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร> การงานฯ สังคมศกึษา การอ6าน 

พุธ ภาษาไทย สังคมศกึษา วิทยาศาสตร> ภาษาไทย คอมพิวเตอร> ศิลปะ กีฬา 

พฤหัสบด ี ภาษาไทย คณิตศาสตร> ประวัตศิาสตร> ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ สวดมนต> 

ศุกร" วิทยาศาสตร> ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หน2าที่ฯ ดนตร ี แนะแนว (พระ) อาชีพ 

 

 

พัก
กล

าง
วัน

 



 

 

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ 1 

      เวลา 

วัน 
8.30 – 9.30 9.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.30 

จันทร" ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร> การงานฯ  การงานฯ ภาษาไทย Clean  Day 

อังคาร คณิตศาสตร> สังคมศกึษา ภาษาไทย ภาษาไทย (เพิ่ม) สังคมศกึษา แนะแนว การอ6าน 

พุธ ประวัตศิาสตร> ภาษาอังกฤษ หน2าที่ฯ (เพิ่ม) ภาษาอังกฤษ 
(เพิ่ม) 

วิทยาศาสตร> ชุมนุม กีฬา 

พฤหัสบด ี การงานฯ 
(เพิ่ม) 

ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร> ภาษาอังกฤษ 
(เพิ่ม) 

ลูกเสือ สวดมนต> 

ศุกร" คณิตศาสตร> ศิลปะ สังคมศกึษา พลศึกษา วิทยาศาสตร> 
(เพิ่ม) 

สุขศึกษา อาชีพ 

 

 

พัก
กล

าง
วัน

 



 

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ 2 

      เวลา 

วัน 
8.30 – 9.30 9.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.30 

จันทร" สังคมศกึษา คณิตศาสตร> ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  สุขศึกษา ศิลปะ Clean  Day 

อังคาร ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> สังคมศกึษา วิทยาศาสตร> 
(เพิ่ม) 

แนะแนว การอ6าน 

พุธ การงานฯ 
(คอมฯ เพิ่ม) 

หน2าที่ฯ (เพิ่ม) คณิตศาสตร> ศิลปะ พลศึกษา ชุมนุม กีฬา 

พฤหัสบด ี วิทยาศาสตร> ประวัตศิาสตร> ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ลูกเสือ สวดมนต> 

ศุกร" สังคมศกึษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
(เพิ่ม) 

การงานฯ การงานฯ ภาษาไทย (เพิ่ม) อาชีพ 

 

 
พัก

กล
าง

วัน
 



 

 

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ 3 

      เวลา 

วัน 
8.30 – 9.30 9.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.30 

จันทร" คณิตศาสตร> ภาษาอังกฤษ แนะแนว สังคมศกึษา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
(เพิ่ม) 

Clean  Day 

อังคาร การงานฯ การงานฯ (เพิ่ม) ศิลปะ คณิตศาสตร> ภาษาไทย การอ6าน 

พุธ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร> หน2าที่ฯ (เพิ่ม) สังคมศกึษา ชุมนุม กีฬา 

พฤหัสบด ี คณิตศาสตร> ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศกึษา ประวัตศิาสตร> ลูกเสือ สวดมนต> 

ศุกร" วิทยาศาสตร> ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร> 
(เพิ่ม) 

ภาษาไทย (เพิ่ม) สุขศึกษา พลศึกษา อาชีพ 

 

 

พัก
กล

าง
วัน

 


