คาสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่ 210/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
*********************************
ด้ว ยกระทรวงศึ กษาธิการ และสานั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ได้มีน โยบาย
ปรั บ ลดเวลาเรีย นของนั ก เรี ย น โดยให้ ป รั บลดชั่ว โมงของบางวิช าให้ น้ อยลง แต่ต้ องไม่ กระทบเนื้ อหา
หลั กที่นั กเรี ย นควรรู้ ให้ ครู ใช้ความสามารถในการอธิบ าย บูรณาการให้ ครบถ้ว นอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ
มากขึ้ น และให้ ส ถานศึ ก ษาจั ดกิจ กรรมสร้างสรรค์ให้ผู้ เ รียนอย่ างหลากหลาย เพื่อ เพิ่ม พูน ทัก ษะการ
คิดวิเ คราะห์ ความมีน้าใจต่ อกั น การทางานเป็นที ม กระตุ้น ให้ ผู้ เรียนได้ ค้นหาศั กยภาพและ
ความชอบของตนเอง
เพือ่ ให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวโรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ดังต่อไปนี้
1. ผู้ รั บ ผิ ดชอบกิจ กรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ฐานการ
ชื่อกิจกรรม
เรียนรู้ที่
1
กระดาษสื่อรัก
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2
นิทานพื้นบ้าน
3
POP UP สานวนชวนคิด
ประหยัดคิด ประดิษฐ์น้อย
4
5
6

ครูผู้สอน

นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์
นายลิขิต ศิลาเงิน
นายกิติชัย ธนะทิพากร
นางสาวธมาพร ขันหล้า
ของเล่นวิทยาศาสตร์
นายวิสุทธิ์ วงศ์วิลาศ
การเลี้ยงไก่
นายธันวา ม่วงเลี้ยง
พัฒนาทักษะชีวิตด้วยงานประดิษฐ์ นางธนพรรณ ปรางโท้
สืบสานภูปัญญาท้องถิ่น การทอ
นางปิยะพร แสนซื่อ
เสื่อกก

สถานที่
จัดกิจกรรม
ห้องสมุด
ห้อง 324
ห้องสมุด
ห้อง 223
ห้อง 221
ม.3 ห้อง 446
ม.2 ห้อง 332
ม.1 ห้อง 334

ฐานการ
เรียนรู้ที่
7
8
9

ชื่อกิจกรรม
การฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล
เกมนันทนาการ
การสานลายกระดาษ

10

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์

11
12
13

ขนมไทย
สิ่งประดิษฐ์เทคโนฯ
เกมส์ครอสเวิร์ดหรรษา
Funny English

14
15

สร้างสรรค์งานพับกระดาษ

ครูผู้สอน
นายอัศวิน บารุงสรณ์
นายสุนทร คงศิริ
นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลย
สุริเยนทร์
นางคนึงนิจ ชัยมี
นางสาวภาวินี คนดี
นายมานพ นาคชาตรี
นางเพ็ญนภา คาดา
นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์
นางสาวกนกพร อนันโต
นางสาวรุ่งระวี นนทะริ
นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ

สถานที่
จัดกิจกรรม
สนามฟุตซอล
หน้าหอประชุม
ห้อง 117
ห้อง 443
ห้อง สอร.
ห้อง 433
ห้อง 337
ห้อง 328
ห้อง 424

หน้า ที่
1. วิเคราะห์ ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล และจัดทาฐานข้อ มู ล สารสนเทศเกี่ยวกั บความสนใจความ
ถนั ดและความต้ อง จาแนกเป็ น ระดับ ชั้น เรี ยนและเป็ น รายรายบุ ค คล
2. ออกแบบกิจ กรรม เพิ่ มเวลารู้ สื่ อ แหล่ งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลั ก การและ
แนวทางจั ดกิจ กรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
3. จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจนักเรียนให้มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
4. ร่วมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติและนาผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
6. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2. คณะกรรมการนิเทศติดตาม
1. นายไพชยนต์
ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
3. นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์
กรรมการ
4. นางแพรวพัฒน์
เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
5. นางปภัสนันท์
พึงยา
กรรมการ
6. นางวัสสา
ประวะเสนัง
กรรมการ
7. นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
8. นางกฤษณา
มาเลิศ
กรรมการ
9. นายสมศักดิ์
เกตุมี
กรรมการ

10. นายกฤษณะ
อรัญสาร
กรรมการและเลขานุการ
11. นางกิติภา
โสทะ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาววาสิฏฐี
โควาบุญพิทักษ์
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามปฏิทินการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ
3. คณะกรรมการสรุปรายงานผล
1. นางสาววาสิฏฐี
โควาบุญพิทักษ์
2. นางสาวนัยนา
พงษ์ก่อสร้าง
3. นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
4. นางสาวณัฐธยาน์ รอดสิน
5. นางสาวภาวินี
คนดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ สรุปรายงานประเมินผลและเก็บประมวลภาพถ่ายการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ทั้งนี้ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียนร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลงชื่อ
(นายไพชยนต์ ศรีม่วง)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

