
สรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียน วัดคลองขุนศรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
1. ความพร้อมของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ตารางเรียน (มีตารางเรียนที่แสดงให้เห็นเวลา กิจกรรมที่จัด ชัดเจนทุกชั้นเรียนอย่างไร) 
หลังจากทางโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรม ก็ได้จัดท าตารางเรียนเพ่ือปรับลดเวลาเรียน และจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับนโยบายเป็นที่เรียบร้อยในทุกระดับชั้น มีตารางเรียนที่แสดงให้เห็นเวลา กิจกรรมที่จัดอย่าง
ชัดเจน  โดยมี หมวดที่ 1 คือ ชมรม  แนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และหมวดที่ 2-4  
อีก 6 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม 9  ชั่วโมง/สัปดาห์   

1.2 การด าเนินการ (กิจกรรมที่จัดในแต่ละ H ด าเนินการอย่างไร)  
มิติที่ใช้ในการ

พัฒนา 
หมวด/ข้อ กิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ สถานที่ที่ใช้ในการจัด

กิจกรรม 
Head 

(ด้านการพัฒนา
สมองและองค์

ความรู้) 
 

 

(พิจารณาจากข้อย่อย
ในแต่ละหมวด หน้า 26 
ในคู่มือบริหารจัดการ
เวลาเรียน) 

1. Fut  fit four fun 
2. โป๊ะโป่งเล่าเรื่อง 
3. ตามล่าหาคู่ 
4. ภาษาพาเพลิน 
5. อยากดู อยากเล่า อยากเรียน 
6. Seven-buzz 
7. ปริศนาท้าทาย 
8. จับคู่รู้ค า 
9. แรลลี่เกษตรน่ารู้ 
10. ต้นไม้พูดได้ 
11. โลกของฉัน 
12. ระบบสุริยะ 
13. ภาษาสู่อาเซียน 
14. การแสดงทางวิทยาศาสตร ์
15. ธนาคารโรงเรียน 
16. English Easy Style 
17. fun for fit 

 

ห้องประชุม 
ห้องเรียน 
ห้องเรียน 
ห้องเรียน 
ห้องสมุด 
ห้องเรียน 
ห้องเรียน 
ห้องเรียน 
บริเวณรอบๆรร. 
บริเวณรอบๆรร. 
ห้องประชุม 
ห้องประชุม 
ห้องเรียน 
ห้องประชุม 
ธนาคาร 
ห้องเรียน 
ห้องเรียน 

Heart  
(ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ค่านิยม) 

 

(พิจารณาจากข้อย่อย
ในแต่ละหมวด หน้า 26 
ในคู่มือบริหารจัดการ
เวลาเรียน) 

1. รักเธอประเทศไทย 
2. วิถีไทย วิถีพุทธ 
3. เล่นแบบไทย 
4. โรงหนังพุทธศาสนา 
5. โรงหนังพระนเรศวร 
6. ตามรอยพ่อ 
7. ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
8. คุณธรรม จริยธรรมของเด็กไทย  

เพาะบ่มได้ด้วยศาสนา 
     9.งามอย่างไทยด้วยมารยาท  ไทย 

ห้องเรียน 
ห้องประชุม 
ห้องประชุม 
ห้องประชุม 
ห้องประชุม 
ห้องประชุม 
เวทีห้องประชุม 
ห้องเรียน 
 
ห้องเรียน 

Hand 
(ด้านทักษะ

(พิจารณาจากข้อย่อย
ในแต่ละหมวด หน้า 26 

1. ลูกเต๋ามหัศจรรย์ 
2. การท าที่คั่นหนังสือ 

ห้องเรียน 
ห้องเรียน 



จากการลงมือ
ปฏิบัติ) 

ในคู่มือบริหารจัดการ
เวลาเรียน) 

3. ปลูกถ่ัวงอก 
4. ท าไข่เจียว 
5. ท าพรหมเช็ดเท้า 
6. วัสดุหรรษา 
7. เสียงตามสาย 
8. สร้างสรรค์จานผัก 
9. ก าจัดยุงลาย 

 
10. ช่างคอมตัวน้อย 
11. ของเล่นฟันเฟือง 
12. พ้ืนที่โลกของฉัน 
13. Mini  copter 
14. ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ 
15. งานปั้นประวัติ 
16. เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
17. เมล่อนไร้ดิน 
18. น้ าสมุนไพร 
19. มาล้างผักกันเถอะ 
20. สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์
21. สกรีนเสื้อ 
22. การท าเหรยีญโปรยทาน 
23. งานใบตอง 
24. การท าตุ๊กตาการบูร 
25. กินอยู่ รู้คิด 
26. Project food and drink by 

Technology 
27.ผีเสื้อแมลงปีกสวย 
28. Sudoku 

     29.เมนูอ่อนหวานรอดช่อง  
       สิงคโปร์ ทับทิมกรอบ 

โรงอาหาร 
โรงอาหาร 
ห้องเรียน 
ห้องเรียน 
ห้องคอม 
โรงอาหาร 
อาคารและบริเวณ
รอบๆรร. 
ห้องคอม 
ห้องคอม 
ห้องคอม 
ห้องคอม 
ห้องเรียน 
ลานหน้าห้องอนุบาล 
โรงเห็ด 
หลังอาคารเรียน 
โรงอาหาร 
โรงอาหาร 
ห้องเรียน 
ลานหน้าห้องอนุบาล 
ห้องเรียน 
ห้องเรียน 
ห้องเรียน 
โรงอาหาร 
ห้องคอม 
 
ห้องเรียน 
ห้องคณิตศาสตร์ 
โรงอาหาร 

Health 
(ด้านสุขภาพ

และสมรรถภาพ
ทางกาย) 

(พิจารณาจากข้อย่อย
ในแต่ละหมวด หน้า 26 
ในคู่มือบริหารจัดการ
เวลาเรียน) 

1. รักความสะอาด 
2. เพลิดเพลิน 
3. วันกีฬาครอบครัว 
4. สืบสานต านานการร้องเพลง 

       ไทย/ไทยสากล/ไทยลูกทุ่ง 
5. อย.น้อย 

ห้องเรียน 
ห้องประชุม 
สนาม 
ห้องดนตรี 
 
ห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 



 
1.3 ความพร้อมของครูในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” แยกตามประเภทของโรงเรียน 
     - ครูในโรงเรียนระดับประถม  
     ครูทุกคนมีความพร้อมพอสมควร  
 

2. หน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

3. ข้อคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
นักเรียน  มีความสนใจ  ไม่เครียดจากการเรียน  สนุกสนานในกิจกรรมที่ได้ท า  ภูมิใจในผลงานของตัวเอง 
คร ู ต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการจัดกิจกรรม 
ผู้ปกครอง  ให้ความสนใจ และเข้าใจในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน 
 

4. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่โรงเรียนจัด มีกิจกรรมใดท่ีจัดแล้วสามารถพัฒนาได้ทั้ง Head Heart  
Hand Health ให้ระบุชื่อกิจกรรม 
 เมล่อนไร้ดิน  การเพาะเห็ดภูฐาน 
 

5. โรงเรียนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือติวเด็กท่ีเรียนอ่อน เช่น พ่ีสอนน้อง เพื่อนสอนเพ่ือน 
ฯลฯ หรือไม่  
มี ในชมรม  รักการอ่าน  แต่เป็นกิจกรรม พ่ีสอนน้อง เพื่อนสอนเพ่ือน 
 

6. หลักในการจัดตารางเรียน“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ควรเป็นอย่างไร เช่น วันจันทร์ Head วันอังคาร Heart 
วันพุธ Hand วันพฤหัสบดี Health วันศุกร์ Head Heart Hand Health 
การจัดตารางสอนเราจัดเป็นรายชั้น และกิจกรรมจะจัดให้เกิดความต่อเนื่องเช่นกิจกรรม ช่างคอมตัวน้อย 3 
ชั่วโมง  จะจัดตารางจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันในสัปดาห์นั้น แล้วค่อยเริ่มกิจกรรมใหม่  แต่บางกิจกรรมที่ควรมี
ทุกสัปดาห์เช่น  วิถีไทยวิถีพุทธ จะมีทุกวันศุกร์และท ากิจกรรมพร้อมกันทุกชั้น 
 

7. ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีวิธีการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” อย่างไร ที่เอ้ือให้
นักเรียนได้เลิกเรียนพร้อมกัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     

ลงชื่อ   ผู้ให้ข้อมูล 
                                                 (   นางวัชราภรณ์   พลโลก         ) 

ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

    ลงชื่อ    ผู้รับรองข้อมูล 
                                                 (   นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร ) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 


