
แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม Crossword แสนสนุก          เวลา ๒๐ ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม ส่งเสริม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วนัจดักิจกรรม วนัองัคาร  เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๓๐ น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียน ด้าน  Head    Heart     Hand    Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม  ครูสมถวลิ  คลา้ยกรุด 

วตัถุประสงค์ 

๑. นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์และใชภ้าษาในการแสวงหาความรู้ ความสนุกสนาน  
เพลิดเพลินได ้

๒. นกัเรียนรู้กฎ  กติกา และเทคนิคการเล่นเกมต่อศพัทภ์าษาองักฤษ  
๓. นกัเรียนเล่นเกมต่อศพัทภ์าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีน ้าใจนกักีฬา รู้แพ ้ รู้ชนะ และรู้อภยั 
๔. นกัเรียนวางแผนการเล่น การลงคะแนน และวเิคราะห์ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มไดอ้ยา่งมีระบบเป็น

ขั้นตอน 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 

วนั เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดัและ
ประเมินผล 

๑ สัปดาห์ท่ี ๑ 
๓ พฤศจิกายน ๕๘ 

ท าความเขา้ใจและขอ้ตกลงใน
การท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
รวมทั้งแจง้วตัถุประสงคข์อง
กิจกรรม 

- - 

๒ สัปดาห์ท่ี ๒ 
๑๐ พฤศจิกายน 

๕๘ 

ท าความรู้จกัอุปกรณ์
ประกอบการเล่นเกมต่อศพัท์
ภาษาองักฤษ (Crossword 
Game)ไดแ้ก่ ตวักระดาน 
(Board game) ตวัเกม (Tiles) 
แป้นวางตวัอกัษร (Rack)  
คะแนนประจ าตวัอกัษรแต่ละ
ตวั (Score) และวธีิการลง
ตวัอกัษร  พจนานุกรม 
  

อุปกรณ์
ประกอบการเล่น

เกม 

พดูคุยซกัถาม 



คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

 สัปดาห์ท่ี ๒ 
๑๐ พฤศจิกายน 

๕๘ (ต่อ) 

เฉพาะทางส าหรับการเล่นเกม 
Crossword ท่ีมีค  าท่ีประกอบ 
ดว้ยตวัอกัษรตั้งแต่ ๑ - ๔ ตวั) 
รวมทั้งความส าคญัของ
อุปกรณ์ประกอบแต่ละอยา่งท่ี
ส่งผลต่อการเล่น รวมทั้งการ
ส้ินสุดเกม 

  

๓ สัปดาห์ท่ี ๓ 
๑๗ พฤศจิกายน 

๕๘ 

เรียนรู้กฏและกติกาในการเล่น
เบ้ืองตน้ (ขั้นพื้นฐาน) และฝึก
การลงตวัอกัษรใหถู้กตอ้ง
ตามท่ีกติกาก าหนดไว ้

ใบปลิวอธิบายกฎ
และกติกาการ

เล่น 

สังเกตการเล่น
เกม 

๔ สัปดาห์ท่ี ๔ 
๒๔ พฤศจิกายน 

๕๘ 

ฝึกการลงตวัอกัษรใหถู้กตอ้ง 
และเพิ่มความช านาญในการลง
ตวัอกัษร 

ชุดเกม สังเกตการเล่น
เกม 

๕ สัปดาห์ท่ี ๕ 
๑ ธนัวาคม ๕๘ 

เรียนรู้ช่องคะแนนพิเศษต่าง ๆ 
เช่น ช่องสีแดง (คะแนนทั้งค า 
คูณดว้ย ๓ ) ช่องสีชมพ ู
(คะแนนทั้งค าคูณดว้ย ๒) ช่อง
สีน ้าเงิน (คะแนนเฉพาะ
ตวัอกัษรคูณดว้ย ๓) ช่องสีฟ้า
(คะแนนเฉพาะตวัอกัษรคูณ
ดว้ย ๒) ฝึกการลงตวัอกัษร
และคิดคะแนนใหถู้กตอ้งและ
แม่นย  า 

ชุดเกม สังเกตการเล่น
เกม 

๖ สัปดาห์ท่ี ๖ 
๘ ธนัวาคม ๕๘ 

เรียนรู้วธีิการใชพ้จนานุกรม
ส าหรับการเล่นเกม Crossword
ท่ีมีค  าท่ีประกอบดว้ยตวัอกัษร
มากกวา่ ๔ ตวัข้ึนไป และกติกา
สากลเพิ่มเติม เช่น การท าบิงโก 
เพื่อคะแนนพิเศษ  

พจนานุกรม
Crossword ฉบบั

สมบูรณ์ 
และชุดเกม 

สังเกตการเล่น
เกม 



คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

๗ สัปดาห์ท่ี ๗ 
๑๕ ธนัวาคม ๕๘ 

เรียนรู้วธีิการลงตวัอกัษรหรือ
ค าท่ีลงในคร้ังเดียวแต่ไดค้  า
มากกวา่ ๑ ค าข้ึนไปเพื่อการ
เพิ่มคะแนนซ่ึงเป็นเทคนิค
พิเศษในการเล่นเกม พร้อมทั้ง
ฝึกฝนการลงค าดงักล่าว 

ชุดเกม สังเกตการเล่น
เกม การลงค า 

๘ สัปดาห์ท่ี ๘ 
๒๒ ธนัวาคม ๕๘ 

ฝึกฝนการลงค าแบบพิเศษให้
ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว และ
มองเห็นแนวทางในการ
ลงคะแนน 

ชุดเกม สังเกตการลงค า 

๙ สัปดาห์ท่ี ๙ 
๒๙ ธนัวาคม ๕๘ 

เรียนรู้การวิเคราะห์การลง 
คะแนนของผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้ม
จากตวัเกมท่ีถูกใชไ้ป รวมทั้ง
วางแผนในการใชต้วัอกัษร
พิเศษท่ีเป็นเหมือนดาบ ๒ คม 
คือหากมีในครอบครองแลว้
ลงคะแนนได ้จะเป็นคุณ แต่
หากลงมีแลว้ไม่สามารถใช้
ตวัอกัษรได ้จะกลายเป็น
จุดอ่อนท่ีให้โทษแก่ผูเ้ล่น 

ชุดเกม สังเกตการเล่น
เกม และการ
พดูคุยซกัถาม 

๑๐ สัปดาห์ท่ี ๑๐ 
๕ มกราคม ๕๘ 

ศึกษาค าท่ีใชต้วัอกัษรพิเศษต่าง 
ๆ ในพจนานุกรม  ลงตวัอกัษร 
และวเิคราะห์ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้ม
จากการเล่นเกม 

พจนานุกรม
Crossword ฉบบั

สมบูรณ์ 
และชุดเกม 

สังเกตการเล่น
เกมและพดูคุย

ซกัถาม 

๑๑ สัปดาห์ท่ี ๑๑ 
๑๒ มกราคม ๕๘ 

ศึกษากฎและกติกาสากลท่ีใช้
ในการเล่นเพิ่มเติม เช่น การท า
Whole  การขอเปล่ียนตวัอกัษร
เม่ือถึงคราวคบัขนั  การขอ 
challenge รวมทั้งผลท่ีจะเกิด
จากการกระท าดงักล่าว 

ใบปลิวอธิบายกฎ
และกติกาการ
เล่น และชุดเกม 

สังเกตการเล่น
เกม และพดูคุย

ซกัถาม 



คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

๑๒ สัปดาห์ท่ี ๑๒ 
๑๙ มกราคม ๕๘  

ฝึกการลงค าพร้อมทั้งวิเคราะห์
และบอกจุดแขง็ จุดอ่อนของ
ตนเองและผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้ม 
พร้อมทั้งบอกวธีิการแกไ้ข 

ชุดเกม พดูคุยซกัถาม 

๑๓ สัปดาห์ท่ี 
๑๓ – ๑๖ 

๒๖ มกราคม ๕๘ 
๒,๙,๑๖ 

กุมภาพนัธ์ ๕๘ 

ฝึกการเล่นใหถู้กตอ้ง
คล่องแคล่ว ตามกฎกติกาสากล 
การเพิ่มวงค าศพัทจ์ากการเล่น 
รู้ความหมายของค าศพัทท่ี์ใช้
ในการเล่น   

ชุดเกม และ
อุปกรณ์

ประกอบการเล่น 

เก็บคะแนนจาก
การเล่น 

๑๔ สัปดาห์ท่ี ๑๗ –๑๙ 
๒๓ กุมภาพนัธ์ 

๕๘ 
๑,๘ มีนาคม ๕๘ 

ประเมินผลการเรียนดว้ยการ
จดักิจกรรมการแข่งขนัแบบพบ
กนัหมดเพื่อการเก็บแตม้
คะแนนของผูเ้ล่นแต่ละคน หา
ผูช้นะเลิศ พร้อมทั้งแจกของ
รางวลัใหแ้ก่นกัเรียน 

ชุดเกม เก็บคะแนนจาก
แตม้ในการ
แข่งขนั 

๑๕ สัปดาห์ท่ี 
๒๐ 

๑๕ มีนาคม ๕๘ 

ประเมินความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อกิจกรรม 
Crossword แสนสนุก ดว้ยการ
ใชแ้บบสอบถาม / การเขียน
บรรยายแบบปลายเปิดตาม
ความเหมาะสม และสรุปผล
การประเมิน 

- แบบสอบถาม / 
การเขียน

บรรยายความพึง
พอใจ 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ชื่อกิจกรรม ส่งเสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                  เวลา 
20  ชั่วโมง 

กลุ่มกิจกรรม การละเล่นเด็กไทย                                       วันจัดกิจกรรม อังคาร 
เวลา 1 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูที่ปรึกษา ครูสุภาพ พานิชตระกูล , ครูดวงตา แสนสวย และครูนิพนธ์ อึ่งกูล 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม การละแล่นอันทรงคุณค่าของคนไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ความมีวินัย ความสามัคคี การท างานเป็นหมูคณะ 
3. เพ่ือส่งเสริมสติปัญญา ไหวพริบ การคิดค านวณ วางแผน และพัฒนาอารมณ์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครั้งที ่
สัปดาห์ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัด และ 
การประเมินผล 

1. ส 1 - 2 
3 พ.ย. 2558 

10 พ.ย. 
2558 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน
ทราบ 
- นักเรียนลงชื่อร่วมกิจกรรม 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม – จับคู่ ระดม
ความคิดแล้วเขียนชื่อการละเล่นที่สนใจ 
- น าการละเล่นที่มีผู้เสนอมากมาสาธิต ให้
นักเรียนดูและศึกษา 
-นักเรียนจับคู่วาดภาพการละเล่น เพ่ือ
จัดแสดงผลงาน 

- รูปภาพการละเล่น
ชนิดต่างๆ 
- ห้องสมุด 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ส 3 - 4 
17 พ.ย. 
2558 

24 พ.ย. 
2558 

- แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ 
- นักเรียนศึกษาและวาดภาพการละเล่น 
- เตรียมอุปกรณ์ศึกษากติกา มารยาท 
ของการละเล่นแต่ละชนิดที่จะน ามาเล่น 
- สาธิตการละเล่น โดยนักเรียนทุกคน 
ร่วมเล่น 

- หนังสือการละเล่น 
- กระดาษวาดภาพ 
- สีระบาย 
- ดินสอด าวาดภาพ 
- สนามที่ร่มส าหรับ
การละเล่น 

การเข้าร่วมกิจกรรม 



- สรุปประโยชน์ที่ได้จากการละเล่น 
3. ส 5 - 6 

1 ธ.ค. 2558 
8 ธ.ค. 2558 

- ศึกษากติกา 
- เตรียมอุปกรณ์ 
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 
- สาธิตการละเล่น 
- วาดภาพลายเส้นการละเล่นแต่ละ
ประเภท 
- สรุปประโยชน์ที่ได้รับ ว่ามีไรบ้าง ด้านใด 

- กระดาษวาดภาพ 
- สีระบาย 
- ดินสอด า 
- สนามการละเล่น 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

ครั้งที ่
สัปดาห์ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัด และ 
การประเมินผล 

4. ส 7 - 9 
15 ธ.ค. 2558 
24 ธ.ค. 2558 
29 ธ.ค. 2558 

- แต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลการละเล่นชนิด 
ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ  จ า ก ห นั ง สื อ  สื่ อ 
อินเตอร์เน็ต จากค าบอกเล่า 
- สรุปความรู้ที่ได้รับจัดแสดง จัดป้าย
นิเทศประชาสัมพันธ์ให้เพ่ือนๆ ได้รับ
ทราบผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
- แต่ละกลุ่มสาธิตการละเล่น 

- หนังสือการละเล่น 
- ห้องสมุด 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- โทรศัพท์มือถือ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

5. ส 10 – 18 
5 ม.ค. 2559 

ถึง 
1 มี.ค. 2559 

- แบ่งกลุ่มเป็นทีมๆทเพ่ือสาธิตการละเล่นที่ 
สนใจ 
- นักเรียนวาดภาพลายเส้นและสรุป 
ประโยชน์ของการละเล่นแต่ละชนิดว่า 
เล่นแล้วเกิดประโยชน์พัฒนาร่างกาย 
จิตใจ ปัญญาอย่างไร 

- แบบบันทึกการละเล่น 
- ภาพวาด
การละเล่น 
- หนังสือการละเล่น 
- ห้องสมุด 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- หนังสือต่างๆ ที่มี
เรื่องการละเล่น 
- ดินสอและสี 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

6. ส 19 – 20 
8 มี.ค. 2559 

15 มี.ค. 

- แต่ละกลุ่มออกมาน า เสนอปัญหา 
อุปสรรค  ความส า เ ร็ จ ในการร่ ว ม
กิจกรรมการละเล่นของไทย 

- หนังสือการละเล่น 
- แบบรายงาน แบบ
สรุป 

การเข้าร่วมกิจกรรม 



2559 - นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิตการละเล่นที่
ควรอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติ 
- จัดนิทรรศการการละเล่น โดยภาพวาด 
ภาพถ่าย 

- กระดาษวาดภาพ 
ดินสอ และสี 
- สนามบริเวณท่ีร่ม
เหมาะสมกับ
การละเล่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา   อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม  คณิตคิดสร้างสรรค์    เวลา  20  ชัว่โมง 

กลุ่มกิจกรรม เสริมสร้าง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  วนัจดักิจกรรม  วนัองัคาร เวลา 14.40 – 15.30 

กิจกรรมพฒันานกัเรียนดา้น    √   Head          Heart   √  Hand           Health 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม   ครูชูชีพ     ศรีโชติ 

วตัถุประสงค ์

1) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรรคใ์นการออกแบบลวดลายคณิตศิลป์ 

2) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนใชง้านศิลปะบูรณาการกบัรูปทรงเรขาคณิต 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัประชุมและ ช้ีแจง

จุดประสงคก์ารร่วมกิจกรรมคณิตคิด
สร้างสรรค ์ บอกแนวทางท่ีนกัเรียนจะ
ไดรั้บประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมน้ี 

- - 

2 2 ใหน้กัเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น  
ช่วยกนัออกแบบรูปทรงงานศิลปะอยา่งง่าย 
คือการใชเ้ส้นดา้ยปักรูปทรงเรขาคณิตใน
รูปทรงต่างๆ ตามท่ีตนเองตอ้งการ  

หนงัสือรูปทรงเรขาคณิต
และภาพท่ีรุ่นพี่ไดท้  าไว ้

แบบสังเกตการร่วม
กิจกรรม 

3 3-4 -นกัเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์ไวล่้วงหนา้ เช่น 
กระดาษแขง็  เส้นดา้ย  เขม็  วงเวยีน  ดินสอ  
ยางลบและเร่ิมลงมือวาดรูปทรงเรขาคณิตท่ี
ตนเองสนใจ  
-ใหน้กัเรียนจบัคู่ เพื่อลงมือปฏิบติังาน
ศิลปะตามรูปทรงท่ีตนเองวางแผนไว ้

หนงัสือรูปทรงเรขาคณิต
และภาพท่ีรุ่นพี่ไดท้  าไว ้

แบบส ารวจการ
เตรียมพร้อมอุปกรณ์

ในการเรียน 

4 5-9 -ใหน้กัเรียนจบัคู่เดิม ลงมือปฏิบติังานศิลปะ
ท่ีท าคา้งไวจ้ากสัปดาห์ท่ีแลว้ ตามรูปทรงท่ี
ตนเองวางแผนไว ้และใชเ้ส้นดา้ยท่ีมีสีสัน
สวยงามตดักบักระดาษท่ีคู่ตนเองเลือกไว ้

หนงัสือรูปทรงเรขาคณิต
ภาพท่ีรุ่นพี่ไดท้  าไวแ้ละ
คน้หาจาก อินเตอร์เน็ต 

แบบสังเกตการ
ท างานเป็นทีม 



คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

5 10 -นกัเรียนแต่ละคู่ร่วมกนัประเมินผลงาน
ของคู่ตนเองและของคู่เพื่อน คู่อ่ืน ๆ เพื่อ
คน้หาคู่ท่ีท  าผลงานไดส้วยงามท่ีสุด เพื่อรับ
รางวลัจากครูประจ ากิจกรรม 

หนงัสือรูปทรงเรขาคณิต
ภาพท่ีรุ่นพี่ไดท้  าไว ้
และคน้หาจาก 
อินเตอร์เน็ต 

แบบประเมินช้ินงาน 
ภาพถ่ายผลงานท่ี
ไดรั้บรางวลั 

6 11 -ครูและนกัเรียนแต่ละคู่ร่วมกนัคดัเลือก
ผลงานท่ีมีความโดดเด่นน ามาเขา้กรอบ 
ฟิวเจอร์บอร์ดและหุม้ดว้ยพลาสติกใส   
ติดไวท่ี้ห้องเรียนของนกัเรียน  เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

 - แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

7 12-13 -ใหน้กัเรียนจบัคู่ใหม่  และร่วมกนัคน้หารูป
สัตว ์ท่ีสามารถใชง้านศิลปะเส้นดา้ยในการ
ปัก โดยใชรู้ปทรงเรขาคณิตเขา้ช่วย ร่างดว้ย
ดินสอ 

หนงัสือรูปทรงเรขาคณิต 
และคน้หาจาก 
อินเตอร์เน็ต 

แบบสังเกตการ
ท างานเป็นทีม 

8 14-17 -นกัเรียนแต่ละคู่ลงมือปฏิบติังานศิลปะ ปัก
เป็นรูปสัตวต์ามท่ีคู่ตนเองออกแบบไวโ้ดย
ใหเ้วลาในการกิจกรรมดงักล่าว 4 คร้ังและ
ในแต่ละคร้ังน าผลงานมาให้ครูตรวจดู
ความกา้วหนา้ทุกชัว่โมง 

หนงัสือรูปทรงเรขาคณิต 
และคน้หาจาก 
อินเตอร์เน็ต 

แบบประเมินช้ินงาน 

9 18 -นกัเรียนแต่ละคู่น าผลงานของคู่ตวัเอง
ออกมาแสดง เพื่อเผยแพร่ฝีมือนกัเรียนสู่
กิจกรรมอ่ืน ๆ  

- แบบประเมินช้ินงาน 

10 19 -ประเมินผลงานของนกัเรียนแต่ละคู่โดยให้
ตวันกัเรียนเอง ครูผูส้อนและเพื่อน ๆ เป็นผู ้
ประเมิน และคดัเลือกผลงานท่ีโดดเด่นท่ีสุด
รับรางวลัจากครูผูส้อน ดา้นบูรณาการคณิต
ศิลป์เขา้กบัรูปทรงสัตวช์นิดต่าง ๆ 

- แบบประเมินช้ินงาน 
ของครูและนกัเรียน

แต่ละคู่  

11 20 สรุปผลการด าเนินการจดักิจกรรม คณิตคิด
สร้างสรรค ์

 แบบสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม ภาพถ่าย

ผลงานท่ีไดรั้บรางวลั 



แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ชื่อกิจกรรม ส่งเสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                  เวลา 
20  ชั่วโมง 

กลุ่มกิจกรรม ตามรอยนักข่าว                                                 วันจัดกิจกรรม อังคาร 
เวลา 1 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูที่ปรึกษา ครูสุภาพ พานิชตระกูล , ครูดวงตา แสนสวย และครูนิพนธ์ อึ่งกูล 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูล การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และสรุปรวบรวม
องค์ความรู้ 

2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครั้งที ่
สัปดาห์ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัด และ 
การประเมินผล 

1. ส 1 - 2 
3 พ.ย. 2558 

10 พ.ย. 
2558 

- วางแผนประชาสัมพันธ์รับสมัครร่วม
กิจกรรม 
- นักเรียนลงชื่อร่วมกิจกรรม 
- แบ่งนักเรียนออกเป็นคู่หรือกลุ่มแล้วแต่
สมัครใจ 
- มอบหมายนักเรียนศึกษา สืบค้น สื่อ
ประเภท ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี 
วิทยุ ดาวเทียม อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
- น าเสนอสื่อที่ได้สืบค้นเป็นกลุ่มๆ 

- เครื่องเสียง 
- หนังสื่อพิมพ์ 
- ห้องสมุด 
- ส านักงาน ต่างๆ  
- ร้านค้า หนังสือ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ส 3 - 4 
17 พ.ย. 
2558 

24 พ.ย. 
2558 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มน าหนังสือพิมพ์ ใน
รายสัปดาห์มาน าเสนอ ในเรื่องข่าวเหตุ 
การณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารายละเอียด
คอลัมน์ นามปากกา รวมอ่ืนๆ ที่ปรากฏ
ในสื่อหนังสือ พิมพ์ในแต่ละวัน 

- หนังสือพิมพ์ 
- ทีวี 

การเข้าร่วมกิจกรรม 



- น าเสนอข้อมูลที่สืบค้น 
3. ส 5 - 6 

1 ธ.ค. 2558 
8 ธ.ค. 2558 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา ค้นคว้า
รายละเอียด เว็บไซด์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
ค้นข่าว 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอเหตุการณ์ข่าว
ความรู้ที่ได้จากเว็บไซด์ 

- อินเตอร์เน็ต 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- โทรศัพท์มือถือ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

ครั้งที ่
สัปดาห์ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัด และ 
การประเมินผล 

4. ส 7 - 9 
15 ธ.ค. 2558 
24 ธ.ค. 2558 
29 ธ.ค. 2558 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มน าหนังสือพิมพ์ฉบับ
ต่างๆ  
ที่มีในโรงเรียน บ้าน และจากร้านค้ามา
น าเสนอ และศึกษารายละเอียดจาก
คอลัมน์ประเด็นกรณี ในความสนใจของ
สังคมขณะนั้น 
- น าเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นมาจัดแสดง 
เพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาในรูปแบบของ
ป้ายนิเทศหรือประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายของโรงเรียน 

- หนังสือพิมพ์ฉบับ
ต่างๆ ที่มีใน
ท้องตลาด 
- ห้องสมุด 
 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

5. ส 10 – 18 
5 ม.ค. 2559 

12 ม.ค. 
2559 

19 ม.ค. 
2559 

26 ม.ค. 
2559 

2 ก.พ. 2559 
9 ก.พ. 2559 

- นักเรียนแต่ละคน แต่ละคู่ แต่ละกลุ่ม 
น าเสนอข่าวเหตุการณปัจจุบันที่เกิดข้ึน 
ทั้งในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 
- นักเรียนจัดป้ายนิเทศศึกษา จาก
หนังสือพิมพ์ และน าเสนอผ่านกิจกรรม
หน้าเสาธง 
- นักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญญาความรู้ 
จากข่าวที่จัดขึ้น 

- หนังสือพิมพ์ 
- วารสาร 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- ห้องสมุด
ประชาชน 
-  สื่อต่างๆ เช่น ทีวี 
อินเตอร์เน็ต 
ดาวเทียม 

การเข้าร่วมกิจกรรม 



16 ก.พ. 2559 
23 ก.พ. 2559 
1 มี.ค. 2559 

6. ส 19 – 20 
8 มี.ค. 2559 

15 มี.ค. 
2559 

- นักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละคน ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นที่ได้ร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมตามรอยนักข่าวว่าได้รับอะไร 
บ้าง ปัญหาอุปสรรคการท ากิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- การแสดงความ
คิดเห็น 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม  ท่องโลกไซเบอร์  เวลา  20  ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม  ส่งเสริม  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วนัจัดกจิกรรม  องัคาร  เวลา  14.40-15.30 น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน  Head  Heart  Hand   Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม  ครูบดินทร์  โพธิเวชกุล  และครูขนิษฐา  โพธิเวชกุล 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยเีพิ่มมากข้ึน 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 3 พ.ย.58 การติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ นกัเรียนลงมือ

ปฏิบติัได ้
2 10 พ.ย.58 การเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัภายในเครือข่าย 

(แชร์งาน, ส่งงานผา่นเครือข่าย) 
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
เขา้กบัระบบเครือข่าย 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

3 17 พ.ย.58 การเก็บบนัทึกภาพจากอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

4 24 พ.ย.58 การเก็บบนัทึกวดีิโอจากเวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการ
ดา้นวดีิโอ 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. เวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการ
ดา้นวดีิโอ 

3. เวบ็ไซตส์ าหรับ
ดาวน์โหลดวดีิโอ
จากเวบ็ไซตผ์ู ้
ใหบ้ริการดา้น
วดีิโอ 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 

 

 

 



 

 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

5 1 ธ.ค.58 การน าไฟลว์ดีิโอ จากเวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการดา้น
วดีิโอ มาแปลงเป็นไฟลเ์พลง mp3 เพื่อเก็บไว้
ฟังเล่นๆ (โหลดและแปลงไฟล)์ 
 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. เวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการ
ดา้นวดีิโอ 

3. เวบ็ไซตส์ าหรับ
ดาวน์โหลดวดีิโอ
จากเวบ็ไซตผ์ู ้
ใหบ้ริการดา้น
วดีิโอ 

4. โปรแกรมแปลง
ไฟลว์ดีิโอ 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

6 8 ธ.ค.58 การแคปหนา้จอคอมพิวเตอร์ 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม 
Microsoft Word 
2010 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

7 15 ธ.ค.58 ตั้งเวลาเปิดเพลงโดย Windows Task 
Scheduler 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม 
Windows Task 
Scheduler 

3. ไฟลเ์พลง .mp3 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 

 



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

8 22 ธ.ค.58 เทคนิคการท่องเวบ็ 
- การก าหนดเวบ็ไซตท่ี์ช่ืนชอบข้ึนมา

ทนัทีท่ีเปิด  Internet 
- วธีิท าหนา้เวบ็ให้เตม็จอแบบง่ายๆ

(F11) 
- วธีิปรับขนาดหนา้เวบ็แบบง่ายๆ

(CTRL+SCROLL) 
- ดูประวติัการเขา้ชมเวบ็แบบง่ายๆ

(CTRL+H) 
- สั่งพิมพห์นา้เวบ็แบบง่ายๆ(CTRL+P) 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Google 
Chome 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

9 29 ธ.ค.58 ใชมื้อซา้ยใหเ้ป็นประโยชน์(คดัลอก, ตดั, วาง, 
ยอ้นกลบั, เดินหนา้ ฯลฯ) 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม 
Microsoft Word 
2010 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

10 5 ม.ค.59 การใชแ้ป้นพิมพย์ามจ าเป็นท่ีไม่มีเมาส์ 
(ปุ่ม Start, Tab, Enter, Spacebar, Alt+F4, 
ลูกศร ฯลฯ) 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม 
Microsoft 
Windows 7 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

11 12 ม.ค.59 เปล่ียนสีรถใน Photoshop 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS2 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 

 

 



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

12 19 ม.ค.59 การลบสิวใน Photoshop 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS2 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

13 26 ม.ค.59 ลบพื้นหลงัรูปภาพใน Photoshop 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS2 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

14 2 ก.พ.59 ท ารูปสมาชิกหนา้ชั้นเรียน(ภาพคนมาใส่
กรอบ) 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS2 

3. โปรแกรม 
Microsoft Word 
2010 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

15 9 ก.พ.59 การใชง้าน  Google แผนท่ี 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Google 
Map 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

16 16 ก.พ.59 การใชง้าน  Gmail (สมคัร, รับ-ส่ง อีเมล)์ 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Google 
Chome 

3. เวบ็ไซต ์ Gmail 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

17 23 ก.พ.59 การใชง้าน  Google Drive 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Google 
Chome 

3. Google 
Application 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

18 1 มี.ค. 59 การใช ้ Kahoot (สมคัร) 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Google 
Chome 

3. เวบ็ไซต ์ Kahoot.it 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

19 8 มี.ค. 59 การใช ้ Kahoot (สมคัร) 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Google 
Chome 

3. เวบ็ไซต ์ Kahoot.it 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

20 15 มี.ค. 59 เล่น  Kahoot 1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. โปรแกรม Google 
Chome 

3. เวบ็ไซต ์ Kahoot.it 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 
 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา   อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม     นกัข่าว พิราบ นอ้ย      เวลา  20  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม  ส่งเสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้      วนัจัดกิจกรรม  วนัองัคาร         เวลา  14.40-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน    Head        Heart       Hand          Health   
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   ครูดวงตา แสนสวย    ครูขวญัใจ  เจริญสุข  

วตัถุประสงค์  

1) เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ต่างๆ ตลอดเวลา 

2) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและทศันะอยา่งถูกตอ้ง 

3) เพื่อใหน้กัเรียนฝึกฝนตนเองในการเสาะแสวงหาความรู้ท่ีถูกตอ้งและการน ามาเผยแพร่อยา่ง

ถูกตอ้ง 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1 

3 พ.ย. 2558 
ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั
ระหวา่งครูและนกัเรียน 

- - 

2 2 
10 พ.ย. 2558 

นกัเรียนศึกษาขั้นตอนในการท าข่าว 
 ยทููป - 

3 3 
17 พ.ย. 2558 

นกัเรียนลงภาคสนามหาข่าว 
ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 

แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

4 4 
24 พ.ย. 2558 

นกัเรียนร่วมกนัเขียนข่าว 
ข่าวประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 

แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

5 5-6 
1-8 ธ.ค. 2559 

นกัเรียนรวบรวมข่าวท่ีเขียนน ามาจดัพิมพ์
ลงบนหนงัสือพิมพจ์ าลอง 

ข่าวประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 

แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

6 7-9 
15-29 ธ.ค. 
2559 

นกัเรียนลงมือเขียนข่าว รูปแบบท่ี 1 
นกัเรียนน าเสนอข่าว เสียงตามสาย 

ข่าวประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 

แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

 
 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 



7 
10 

5 ม.ค.2559 
นกัเรียนลงมือเขียนข่าว รูปแบบท่ี 1 
นกัเรียนน าเสนอข่าว เสียงตามสาย 

ข่าวประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 

แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

8 
11 

12 ม.ค. 2559 
นกัเรียนสรุปข่าวรอบสัปดาห์ รูปแบบท่ี 1 
เสียงตามสาย  

ข่าวประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 

แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

9 
12-13 

19-26 ม.ค. 
2559 

นกัเรียนลงมือเขียนข่าว รูปแบบท่ี 2 
(ฝึกพดูโดยบนัทึกการถ่ายภาพ) 
นกัเรียนน าเสนอข่าว เสียงตามสาย 

ข่าวประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 
หนงัสือพิมพร์ายวนั 

แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

10 
14 

2 ก.พ. 2559 
นกัเรียนลงมือเขียนข่าว รูปแบบท่ี 2 
(ฝึกพดูโดยบนัทึกการถ่ายภาพ) 
นกัเรียนน าเสนอข่าว เสียงตามสาย 

ข่าวประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 
หนงัสือพิมพร์ายวนั 

แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

11 
15 

9 ก.พ. 2559 
-นกัเรียนน าภาพข่าวท่ีบนัทึกการอ่านข่าว 
น าข้ึนยทููป 
-นกัเรียนน าเสนอข่าว เสียงตามสาย 

ยทููป แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

12 
16-17 

16-23 ก.พ.
2559 

-นกัเรียนตรวจภาพข่าวท่ีบนัทึกการอ่าน
ข่าว ท่ีน าข้ึนยทููป 
-นกัเรียนน าเสนอข่าว เสียงตามสาย 

ยทููป แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

13 
18 

1 มี.ค. 2559 
นกัเรียนสรุปข่าวรอบสัปดาห์ รูปแบบท่ี 2 
นกัเรียนน าเสนอข่าว เสียงตามสาย 

ข่าวประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนดอนพุดวทิยา 

แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

14 
19 

8 มี.ค. 2559 
นกัเรียนน าเสนอรูปแบบการท าข่าวใหค้รูท่ี
ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

รูปแบบข่าวทั้งหมด แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

15 
20 

15 มี.ค. 2559 
สรุปผลการท างาน แฟ้มผลงาน แบบประเมินการ

ท างานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม        นกับินนอ้ย                      เวลา    20      ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม     ส่งเสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    วนัจัดกิจกรรม    องัคาร    เวลา 14.40 – 15.30 น.  
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน  Head    Heart  Hand  Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม นายประยทุธ ไทยกลาง และ นางสาวปฐมา อ่ิมสมยั 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได ้
2. เพื่อส่งเสริมทกัษะการออกแบบโดยใชค้วามคิดอยา่งสร้างสรรค ์

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

1 
 

1 
3 พ.ย. 58 

นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกนั เพื่อ
สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองบินชนิด
ต่างๆท่ีนกัเรียนสนใจ 

หอ้งปฏิบติัการเคมี สังเกต, นกัเรียน
มีกลุ่มทุกคนท่ี
สนใจในเร่ือง
เดียวกนั 

2 
 

2 
10 พ.ย. 58 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้มูลท่ี
ตนเองสนใจเก่ียวกบัเคร่ืองบินท่ี
ตนเองชอบ 

กระดาษขอ้มูลท่ีนกัเรียน
ไดสื้บคน้, 

หอ้งปฏิบติัการเคมี 

สังเกต, นกัเรียน
แต่ละกลุ่ม
น าเสนอหมดทุก
กลุ่ม 

3 
 

3 
17 พ.ย. 58 

พบักระดาษเคร่ืองบินท่ีตนเองชอบ
พร้อมระบายสี 

กระดาษ A4, สี สังเกต, นกัเรียน
ส่งเคร่ืองบินท่ี
ตนเองชอบครบ
ทุกคน 

4 
 

4 
24 พ.ย. 58 

ฝึกพบัเคร่ืองบินกระดาษตามแบบท่ี 
1- 6 ตามแบบท่ีก าหนดให้ 

กระดาษ A4, แบบ
เคร่ืองบินกระดาษ 

สังเกต, นกัเรียน
พบัเคร่ืองบินได้
ครบทุกแบบ 



คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

5 
 

5 
1 ธ.ค. 58 

โรงเรียนจดัสอบธรรมศึกษา   

6 
 

6 
8 ธ.ค. 58 

ฝึกพบัเคร่ืองบินกระดาษตามแบบท่ี 
7- 12 ตามแบบท่ีก าหนดให้ 

กระดาษ A4, แบบ
เคร่ืองบินกระดาษ 

สังเกต, นกัเรียน
พบัเคร่ืองบินได้
ครบทุกแบบ 

7 
 

7 
15 ธ.ค. 58 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเร่ือง 
เพราะเหตุใดเคร่ืองบินจึงสามารถบิน
ได ้

กระดาษขอ้มูลสืบคน้, 
หอ้งสมุด 

สังเกต, นกัเรียน
อธิบายตาม
หลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ได้
ร้อยละ 80 

8 
 

8 
22 ธ.ค. 58 

นกัเรียนน าเคร่ืองบินกระดาษท่ีพบัใน
แบบต่างๆมาทดลองการบิน 

เคร่ืองบินกระดาษ, 
ปากกาเคมี, แบบบนัทึก
การบิน 

สังเกต, นกัเรียน
เก็บขอ้มูลใน
แบบบนัทึกการ
บินไดค้รบถว้น 

9 
 

9 
29 ธ.ค. 58 

ครูและนกัเรียนอภิปรายร่วมกนัใน
หวัขอ้ “เพราะเหตุใดเคร่ืองบินแต่ละ
แบบบินไดต่้างกนั” 

เคร่ืองบินกระดาษ, แบบ
บนัทึกการบิน 

สังเกต,นกัเรียน
อธิบายความ
แตกต่างของบิน
ในเคร่ืองบินแต่
ละแบบได ้   
ร้อยละ 80 

10 
 

10 
5 ม.ค. 59 

ครูและนกัเรียนอภิปรายร่วมกนัใน
หวัขอ้ “กระดาษต่างชนิดกนัจะบินได้
ต่างกนัหรือไม่” 

เคร่ืองบินกระดาษ, แบบ
บนัทึกการบิน 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
อธิบายไดถู้กตอ้ง 

11 
 

11 
12 ม.ค. 59 

ใหน้กัเรียนฝึกบินดว้ยเคร่ืองบิน
กระดาษของตนเองในระยะ 5 เมตร 

เคร่ืองบินกระดาษ, แบบ
บนัทึกการบิน 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
สามารถท าการ
บินไดพ้อดีกบั
ระยะท่ีก าหนด 

 



คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

12 
 

12 
19 ม.ค. 59 

ใหน้กัเรียนฝึกบินดว้ยเคร่ืองบิน
กระดาษของตนเองในระยะ 10 เมตร 

เคร่ืองบินกระดาษ, แบบ
บนัทึกการบิน 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
สามารถท าการ
บินไดพ้อดีกบั
ระยะท่ีก าหนด 

13 
 

13 
26 ม.ค. 59 

ใหน้กัเรียนฝึกบินดว้ยเคร่ืองบิน
กระดาษของตนเองในระยะ 20 เมตร 

เคร่ืองบินกระดาษ, แบบ
บนัทึกการบิน 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
สามารถท าการ
บินไดพ้อดีกบั
ระยะท่ีก าหนด 

14 
 

14 
2 ก.พ. 59 

นกัเรียนชมวิดิโอสาธิตการสร้าง
เคร่ืองบินพลงัยาง 

วดิิโอเก่ียวกบัการสร้าง
เคร่ืองบินพลงัยางตาม
แบบมาตรฐานของ 
สพฐ. 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 
อธิบายการสร้าง
เคร่ืองบินพลงั
ยางไดถู้กตอ้ง 

15 
 

15 
9 ก.พ. 59 

นกัเรียนฝึกออกแบบเคร่ืองบินพลงั
ยางตามแบบมาตรฐานของ สพฐ. 
(PART 1) 

กระดาษ A4, แบบ
ตวัอยา่งการออกแบบ
เคร่ืองบินพลงัยางตาม
มาตรฐานของ สพฐ. 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยะ 80
ออกแบบ
เคร่ืองบินพลงั
ยางไดต้าม
มาตรฐาน 

16 
 

16 
16 ก.พ. 59 

นกัเรียนฝึกออกแบบเคร่ืองบินพลงั
ยางตามแบบมาตรฐานของ สพฐ. 
(PART2) 

กระดาษ A4, แบบ
ตวัอยา่งการออกแบบ
เคร่ืองบินพลงัยางตาม
มาตรฐานของ สพฐ. 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยะ 80
ออกแบบ
เคร่ืองบินพลงั
ยางไดต้าม
มาตรฐาน 

 



คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

17 
 

17 
23 ก.พ. 59 

นกัเรียนฝึกสร้างเคร่ืองบินพลงัยาง 
(PART 1) 

อุปกรณ์ส าหรับสร้าง
เคร่ืองบินพลงัยาง, แบบ
ของเคร่ืองบินท่ีนกัเรียน
ไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 สร้าง
เคร่ืองบินไดต้รง
ตามแบบ 

18 
 

18 
1 มี.ค. 59 

นกัเรียนฝึกสร้างเคร่ืองบินพลงัยาง 
(PART 2) 

อุปกรณ์ส าหรับสร้าง
เคร่ืองบินพลงัยาง, แบบ
ของเคร่ืองบินท่ีนกัเรียน
ไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 สร้าง
เคร่ืองบินไดต้รง
ตามแบบ 

19 
 

19 
8 มี.ค. 59 

นกัเรียนท าการแข่งขนัเคร่ืองบินพลงั
ยางของตนเองท่ีออกแบบไว ้

นาฬิกาจบัเวลา, 
เคร่ืองบินพลงัยาง, 
สถานท่ีแข่งขนั 
หอประชุมโรงเรียน 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 เขา้
ร่วมการแข่งขนั 

20 
 

20 
15 มี.ค. 59 

นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการจดั
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจในการจดักิจกรรม 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยะ 80  มี
ความพึงพอใจ
ในการจดั
กิจกรรมอยูใ่น
ระดบั ดี ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา   อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม     นิทาน (ท า) มือ      เวลา  20  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม  ส่งเสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้      วนัจัดกิจกรรม  วนัองัคาร         เวลา  14.40-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน    Head        Heart       Hand          Health   
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   ครูดวงตา แสนสวย    ครูขวญัใจ  เจริญสุข  

วตัถุประสงค์  

1)  เพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนในดา้นการอ่าน การเขียน 

2) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

3) เพื่อพฒันาความคิด จินตนาการของนกัเรียน 

 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1 

3 พ.ย. 2558 
ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั
ระหวา่งครูและนกัเรียน 

- - 

2 2 
10 พ.ย. 2558 

นกัเรียนคดัเลือกนิทานท่ีตนเองสนใจ 
หอ้งสมุด - 

3 3 
17 พ.ย. 2558 

นกัเรียนคดัเลือกรูปเล่มท่ีตนเองสนใจ 
ตวัอยา่งหนงัสือนิทาน - 

4 4 
24 พ.ย. 2558 

นกัเรียนร่างนิทานลงบนกระดาษตน้แบบ 
ตวัอยา่งหนงัสือนิทาน - 

5 5-6 
1-8 ธ.ค. 2559 

นกัเรียนร่างนิทานลงบนกระดาษตน้แบบ ตวัอยา่งหนงัสือนิทาน - 

6 7-9 
15-29 ธ.ค. 
2559 

นกัเรียนลงมือท านิทาน(ท า)มือเล่มท่ี 1 กระดาษ 100 ปอนด ์
ขนาด เอ 4 

- 

 
 
 



 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

7 
10 

5 ม.ค.2559 
นกัเรียนลงมือท านิทาน(ท า)มือเล่มท่ี 1 กระดาษ 100 ปอนด ์

ขนาด เอ 4 
- 

8 
11 

12 ม.ค. 2559 
นกัเรียนส่งนิทาน(ท า)มือเล่มท่ี 1  รูปเล่มนิทาน แบบประเมิน 

9 
12-13 

19-26 ม.ค. 
2559 

นกัเรียนลงมือท านิทาน(ท า)มือเล่มท่ี 2 กระดาษ 100 ปอนด ์
ขนาด เอ 4 

- 

10 
14 

2 ก.พ. 2559 
นกัเรียนลงมือท านิทาน(ท า)มือเล่มท่ี 2 กระดาษ 100 ปอนด ์

ขนาด เอ 4 
- 

11 
15 

9 ก.พ. 2559 
นกัเรียนส่งนิทาน(ท า)มือเล่มท่ี 2 รูปเล่มนิทาน แบบประเมิน 

12 
16-17 

16-23 ก.พ.
2559 

นกัเรียนลงมือท านิทาน(ท า)มือเล่มท่ี 3 กระดาษ 100 ปอนด ์
ขนาด เอ 4 

- 

13 
18 

1 มี.ค. 2559 
นกัเรียนลงมือท านิทาน(ท า)มือเล่มท่ี 3 กระดาษ 100 ปอนด ์

ขนาด เอ 4 
- 

14 
19 

8 มี.ค. 2559 
นกัเรียนส่งนิทาน(ท า)มือเล่มท่ี 3 กระดาษ 100 ปอนด ์

ขนาด เอ 4 
แบบประเมิน 

15 
20 

15 มี.ค. 2559 
สรุปผลการท างานและน าเสนอผลงาน การน าผลงานวางไวท่ี้

หอ้งสมุด 
แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการจดักิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จงัหวดัสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม  ประดิษฐข์องใชอ้นุรักษภู์มิปัญญาไทยดั้งเดิม                     เวลา  20   ชัว่โมง 

กลุ่มกิจกรรม ส่งเสริม 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วนัจดักิจกรรม                    วนัองัคาร เวลา  14.40  -  15.30น. 

กิจกรรมพฒันานกัเรียนดา้น   Head    Heart    Hand     Health 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม    นางถนอม   สุ่นประเสริฐ 

วตัถุประสงค ์

1.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถตดักระดาษท าเป็นพวงมโหตร และลูกพวงมโหตร เพื่อใชใ้นการประดบั

ตกแต่งสถานท่ีในงาน/   กิจกรรมต่างๆได ้

2.  เพื่อใหน้กัเรียนอนุรักษ ์ สืบสาน  ภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและด ารงอยูสื่บต่อไป 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั  เดือน   ปี 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 

ส.1 
3  พ.ย.  58 

. -  ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบั
ความส าคญัของภูมิปัญญาพื้นบา้น  พร้อม
ทั้งใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งภูมิ ปัญญา
พื้นบา้นท่ีนกัเรียนรู้จกั 
- นกัเรียนชมการท าพวงมโหตร/ลูกมโหตร
จาก  You  Tube 
-นดัหมายชัว่โมงต่อๆไปใหน้กัเรียนเตรียม
กรรไกรมา 
 

1.ส่ือวดีีทศัน์  
2.ของจริง 
3.กระดาษวา่วสี
ต่างๆ   
4.กรรไกร 
5.กระดาษแขง็ 
6.กาวลาเทก็ซ์ 
7. เชือก,เอน็ 
 

1.สังเกต
พฤติกรรมของ
นกัเรียนขณะ
ปฏิบติักิจกรรม 
2.   ผลงานเชิง
ประจกัษข์อง
นกัเรียน 
3.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมของ
นกัเรียน   
 

2 

ส.2 
10  พ.ย.  58 

-ครูทบทวนการท าพวงมโหตรและช้ีแจง
เก่ียวกบัอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติั 
-ครูสาธิตวธีิการพบักระดาษโดยฝึกจาก
หนงัสือพิมพก่์อน(ใชก้ระดาษเพียง  1  
แผน่) 
-นกัเรียนฝึกปฏิบติัตามครู 



  

  

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั  เดือน   ปี 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

3 

ส.3 
17  พ.ย.  58 

  -ครูสาธิตวธีิการพบักระดาษโดยฝึกจาก
หนงัสือพิมพก่์อน(ใชก้ระดาษซอ้นกนั  2 
แผน่) 
-นกัเรียนฝึกปฏิบติัตามครู 

  

4 

ส.4 
24 พ.ย.  58 

 -ครูสาธิตวธีิการพบักระดาษโดยฝึกจาก
หนงัสือพิมพก่์อน(ใชก้ระดาษซอ้นกนั 3 
แผน่) 
-นกัเรียนฝึกปฏิบติัตามครู 

5 
ส.5 

1  ธ.ค.  58 
-ครูสาธิตวธีิการพบักระดาษโดยฝึกจาก
กระดาษวา่ว(ใชก้ระดาษเพียง 1แผน่) 
-นกัเรียนฝึกปฏิบติัตามครู 

6 
ส.6 

8 ธ.ค.  58 
-ครูสาธิตวธีิการพบักระดาษโดยฝึกจาก
กระดาษวา่ว(ใชก้ระดาษซอ้นกนั 2 แผน่) 
-นกัเรียนฝึกปฏิบติัตามครู 

7 
ส.7 

15 ธ.ค.  58 
-ครูสาธิตวธีิการพบักระดาษโดยฝึกจาก
กระดาษวา่ว(ใชก้ระดาษซอ้นกนั 3 แผน่) 
-นกัเรียนฝึกปฏิบติัตามครู 

8 
- 

13 

ส.8-ส.13 
22 ธ.ค.  58, 
29 ธ.ค.58, 
5  ม.ค.59, 
12 ม.ค.59, 
19 ม.ค.59, 
26 ม.ค.59 

-นกัเรียนลงปฏิบติัการท าพวงมโหตร    
ทั้งขนาดใหญ่  และขนาดเล็ก 

 

 



 

 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั  เดือน   ปี 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

14 

ส.14 
2  ก.พ.  59 

. –  ทบทวนจากการชมวีดีทศัน์เร่ือง
การท าลูกมโหตรจาก  You  Tube 
โดยใหช้มวธีิการท าอีกคร้ัง 
-ครูสาธิตแลว้ใหน้กัเรียนฝึกตาม  
ทดลองท าจากกระดาษหนงัสือพิมพ์
ก่อน 
 

  

15 
ส.15 

9  ก.พ.  59 
นกัเรียนฝึกปฏิบติัท าลูกมโหตรจาก
กระดาษหนงัสือพิมพต่์อใหส้ าเร็จ 

16 
- 
18 

ส.16-ส.18 
16  ก.พ., 
23  ก.พ., 
1  มี.ค., 
8  มี.ค.,15  
มี.ค. 

นกัเรียนฝึกปฏิบติัท าลูกมโหตรจาก
กระดาษวา่ว 

19 
- 
20 

ส.19-ส.20 
8  มี.ค., 
15  มี.ค. 

นกัเรียนตดักระดาษท าพวงมโหตร
และลูกมโหตรประกอบกนัพร้อม

น าไปตกแต่งสถานท่ีต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 
 

ช่ือกจิกรรม เพลดิเพลนิ เชิญบรรเลง    เวลา  17  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม   วนัจัดกจิกรรม วนัองัคาร  เวลา  14.40-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม นายเลอศกัด์ิ จนัทร์นาค 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเล่นดนตรีไทยไดม้ากข้ึน 

 กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 
 
 

3 
พฤศจิกายน 

2558 
 

พื้นฐานในการจบัไมตี้และการไล่เสียงเคร่ือง 
ดนตรีไทย 
 
 
 

เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

2 10 
พฤศจิกายน 

2558 

เรียนรู้การใชคู้่เสียงต่างๆของดนตรีไทย 
 
 
 

เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

3 17 
พฤศจิกายน 

2558 

เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว 
 
 
 
 

เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

4 24 
พฤศจิกายน 

2558 

เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 
 
 



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

5 1 
ธนัวาคม 
2558 

เพลงแขกบรเทศ 3 ชั้น เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

6 8 
ธนัวาคม 
2558 

บรรเลงรวมวง เพลงแขกบรเทศ เถา เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

7 15 
ธนัวาคม 
2558 

สอบปฏิบติั เพลงแขกบรเทศ เถา เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

8 22 
ธนัวาคม 
2558 

พื้นฐานการฝึกเคร่ืองป่ีพาทยม์อญ เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

9 29 
ธนัวาคม 
2558 

เพลงประจ าวดั เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

10 5 
มกราคม 
2559 

เพลงประจ าวดั เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

11 12 
มกราคม 
2559 

เพลงประจ าวดั เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 
 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

12 19 
มกราคม 
2559 

สอบปฏิบติั เพลงประจ าวดั เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

13 26 
มกราคม 
2559 

เพลงนางหงส์ เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 
 
 



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

14 2 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

เพลงนางหงส์ เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

15 9 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

เพลงนางหงส์ เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

16 16 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

เพลงนางหงส์ เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

17 23 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

สอบปฏิบติั เพลงนางหงส์ เคร่ืองดนตรีไทยจาก
หอ้งดนตรีโรงเรียนดอน
พุดวทิยา 

การทดสอบปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม        ร าร้องจากท้องทุง่          เวลา  18  ชัว่โมง 

กลุ่มกิจกรรม     สง่เสริม 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 

วันจัดกิจกรรม   วนั องัคาร                    เวลา  14.40 – 15.30 น.  

กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้าน      Head     Heart      Hand     Health 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม    นายเลอศกัดิ์  จนัทร์นาค,  นางสาวรังสินี  เฉลิมคราม 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นกัเรียนมีทกัษะในการร านาฏศลิป์ไทยได้มากขึน้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครัง้ 

ที่ 
สัปดาห์ที่ 
วัน เดือน ปี 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

และแหล่งการ
เรียนรู้ 

การวัด 
และการประเมินผล 

1 3  พ.ย.  58 พืน้ฐานในการปฏิบตัินาฏศพัท์เบือ้งต้นของนาฏศิลป์ไทย เปิด Power point 

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน 

สอบปฏิบตัิ 

    2 10 พ.ย. 58 เรียนรู้การร าเพลงพืน้บ้าน เปิด Power point 

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน 

สอบปฏิบตัิ 

3 17 พ.ย. 58 เพลง เก่ียวข้าว เปิด Power point 

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน 

สอบปฏิบตัิ 

4 24 พ.ย. 58 เพลง เรือ เปิด Power point

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน 

สอบปฏิบตัิ 

5 1 ธ.ค. 58 เพลง ฉ่อย เปิด Power point 

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน 

สอบปฏิบตัิ 



6 8 ธ.ค. 58 ร าเพลงเก่ียวข้าว เปิด Power point

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

7 15 ธ.ค. 58 ร าเพลงเก่ียวข้าว เปิด Power point 
แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

8 22 ธ.ค. 58 พืน้ฐานการฝึกปฏิบตัินาฏศพัท์เบือ้งต้น เปิด Power point 

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

9 29 ธ.ค. 58 ร าแมบ่ทเลก็ เปิด Power point

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

10 5 ม.ค. 58 ร าแมบ่ทเลก็ เปิด Power point

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

11 12 ม.ค. 58 ร าแมบ่ทเลก็ เปิด Power point 

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

12 19 ม.ค. 58 ร าแมบ่ทเลก็ เปิด Power point

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

13 26 ม.ค. 58 สอบปฏิบตัิร าแมบ่ทเลก็ - สอบปฏิบตัิ 
14 2 ก.พ. 58 ร าแมบ่ทใหญ่ เปิด Power point 

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

15 9 ก.พ. 58 ร าแมบ่ทใหญ่ เปิด Power point 

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

16 16 ก.พ. 58 ร าแมบ่ทใหญ่ เปิด Power point

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

17 23 ก.พ. 58 ร าแมบ่ทใหญ่ เปิด Power point 

แสดงทา่ร าให้นกัเรียน
ดแูละร าตามครูผู้สอน   

สอบปฏิบตัิ 

18 1 มี.ค. 58 สอบปฏิบตัิร าแมบ่ทใหญ่ - สอบปฏิบตัิ 



แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม สนกุคดิกบัวิทยาศาสตร์         เวลา   ๒๐ ช่ัวโมง 

กลุ่มกิจกรรม  สง่เสริม ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้ วนัจดักิจกรรม   วนัองัคาร  เวลา  ๑๔.๔๐-๑๕.๓๐ น. 

กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้าน         Head           Heart           Hand           Health 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม  นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด    นางพจนีย์  ป้อมเรือง 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยา่งสร้างสรรค์ 

 ๒. เพ่ือให้นกัเรียนน าความรู้เร่ืองการประหยดัพลงังานไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้  

ครัง้
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

๑ ๓ พ.ย.๕๘ ครูแบง่กลุม่นกัเรียน กลุม่ละ  

๔-๕ คน อธิบายท าความเข้าใจ
เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

ห้องปฏิบตักิารชีววิทยา -นกัเรียนแบง่กลุม่ได้
อยา่งเหมาะสม 

๒ ๑๐ พ.ย.๕๘ นกัเรียนท าความรู้จกักบัอปุกรณ์ 

และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 
อปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ -นกัเรียนบอกประโยชน์

อปุกรณ์วิทยาศาสตร์
ตา่ง ๆ ได้ถกูต้อง 

๓ ๑๗ พ.ย.๕๘ เรียนรู้การใช้กล้องจลุทรรศน์ กล้องจลุทรรศน์ -นกัเรียนใช้กล้อง
จลุทรรศน์ได้ 

๔ ๒๔ พ.ย.๕๘ น ากล้องจลุทรรศน์มาส่องดเูซลล์
ชนิดตา่ง ๆ  

๑.กล้องจลุทรรศน์ 

๒.สไลด์ถาวร 

-นกัเรียนบอกชนิดของ
เซลล์ท่ีสอ่งดดู้วยกล้อง
จลุทรรศน์ได้ 

๕ ๑ ธ.ค. ๕๘ น าน า้จากคลองหลงัตกึ
วิทยาศาสตร์มาสอ่งดดู้วย 
กล้องจลุทรรศน์ 

๑.กล้องจลุทรรศน์ 

๒.น า้ในคลอง 

๓.บีกเกอร์ 

๔.หลอดหยด 

๕.สไลด ์

-นกัเรียนท าปฏิบตักิาร
สอ่งน า้จากสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กล้องจลุทรรศน์
ได้ 

    



๖.กระจกปิดสไลด์ 
ครัง้
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

๖ ๘ ธ.ค. ๕๘ นกัเรียนส่องดสูไลด์ถาวรด้วยกล้อง
จลุทรรศน์เพ่ือเปรียบเทียบเซลล์พืช
กบัเซลล์สตัว์ 

๑.สไลด์ถาวรเซลล์พืชกบั
เซลล์สตัว์ 

๒.กล้องจลุทรรศน์ 

-นกัเรียนบอกได้วา่
เซลล์ชนิดใดเป็นเซลล์
พืชหรือเซลล์สตัว์ 

๗ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ นกัเรียนศกึษาหมูเ่ลือดของคนจาก
ตารางการให้เลือด 

ตารางการให้เลือดของคน -นกัเรียนบอกได้วา่คน
หมูเ่ลือดใดสามารถให้
เลือดคนหมูเ่ลือดใดได้ 

๘ ๒๒ ธ.ค. ๕๘ นกัเรียนศกึษาแผน่พบัให้ความรู้
เก่ียวกบัลกัษณะนิสยัของคนหมู่
เลือดตา่ง ๆ  

แผน่พบัลกัษณะนิสยัของ
คนหมูเ่ลือดตา่ง ๆ 

-นกัเรียนบอกได้วา่
ตวัเองมีหมูเ่ลือดใดและ
มีนิสยัอย่างไร พร้อม
แสดงความคิดเห็น 

๙ ๒๙ ธ.ค. ๕๘ นกัเรียนด ูวีดีทศัน์ เร่ืองพนัธุกรรม วีดีทศัน์เร่ืองพนัธุกรรม นกัเรียนเขียนแผนผงั
การถ่ายทอดลกัษณะ
ของยีนได้ 

๑๐ ๕ ม.ค. ๕๙ นกัเรียนทดสอบตาบอดสีโดยใช้
แผน่ทดสอบตาบอดสีร่วมกบัเพ่ือน 

แผน่ทดสอบตาบอดสี -นกัเรียนบอกได้วา่
ตวัเองตาบอดสีหรือไม่
และบอกผลการทดสอบ
ได้ 

๑๑ ๑๒ ม.ค. ๕๙ นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงรูปร่าง
ของดารา ของคนมีช่ือเสียงแล้ววก
มาหาตวัเอง แล้วให้นกัเรียน
ค านวณดชันีมวลกายของตวัเอง
แล้วเทียบกบัคา่มาตรฐาน 

ตารางคา่มาตรฐานของ
ดชันีมวลกาย 

-นกัเรียนยกตวัอย่าง
เพ่ือนท่ีมีดชันีมวลกาย
เกินและต ่ากวา่เกณฑ์
มาตรฐานและบอกคา่
ดชันีมวลกายของตนเอง
ได้ 

๑๒ ๑๙ ม.ค. ๕๙ ศกึษานิทรรศการด้านพลงังานใน
ศนูย์วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

ศนูย์วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน -นกัเรียนบอก
ความหมายของ
พลงังานและ
ยกตวัอย่างพลงังาน
ทดแทนได้ 



๑๓ ๒๖ ม.ค. ๕๙ นกัเรียนเลน่เกม ECO GO GAME 

และแขง่ขนักนัภายในกลุม่ 
เกม ECO GO GAME -คะแนนจากการเลน่

เกม ECO GO GAME 
ครัง้
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

๑๔ ๒ ก.พ.๕๙ นกัเรียนเลน่เกม บนัไดง ูลดโลกร้อน เกม บนัไดง ูลดโลกร้อน -คะแนนจากการเลน่
เกมบนัได้งลูดโลกร้อน 

๑๕ ๙ ก.พ.๕๙ นกัเรียนด ูวีดีทศัน์การประหยดั
พลงังานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 

๑.วีดีทศัน์ การประหยดั
พลงังาน 

๒.เคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมล าโพง 

-นกัเรียนเขียนวิธีการ
ประหยดัพลงังานเพ่ือ
ลดภาวะโลกร้อน 

๑๖ ๑๖ ก.พ.๕๙ แตล่ะกลุม่คิดโครงการเพ่ือประหยดั
พลงังานและชว่ยลดภาวะโลกร้อน
ภายในโรงเรียน 

๑.คอมพิวเตอร์พร้อม 
อินเทอร์เนต  

๒.หนงัสือเก่ียวกบัการ
ประหยดัพลงังาน 

๓.กระดาษรายงาน 

-โครงการเพ่ือประหยดั
พลงังานและลดภาวะ
โลกร้อน 

๑๗ ๒๓ ก.พ.๕๙ อภิปรายถึงการประหยดัพลงังาน
และการลดภาวะโลกร้อน 

๑.ไวท์บอร์ด 

๒.ปากกา 

๓.กระดาษรายงาน 

-การแสดงความคดิเห็น
เก่ียวกบัการประหยดั
พลงังานและลดภาวะ
โลกร้อน 

๑๘ ๑ มี.ค.๕๙ ปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงการฯ โครงการฯ สงัเกตการปฏิบตัิ
กิจกรรม 

๑๙ ๘ มี.ค.๕๙ ปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงการฯ โครงการฯ สงัเกตการปฏิบตัิ
กิจกรรม 

๒๐ ๑๕ มี.ค.๕๙ สรุปและอภิปรายผลกิจกรรม สนกุ
คดิกบัวิทยาศาสตร์ 

แบบประเมินผล -คะแนนจากแบบ
ประเมิน 
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แผนการจัดกจิกรรม  “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด จังหวดัสระบุรี 

กลุ่มกจิกรรม  ตะกร้อ        เวลา 18 ชัว่โมง 

ช่ือกจิกรรม ส่งเสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้     วนัจัดกจิกรรม วนัองัคาร  เวลา 14.40-15.30 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน        Head        Heart        Hand      Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม  ครูบุญเลิศ    มีฤกิจ 

วตัถุประสงค์ 

1. การเล่นลูกหนา้เทา้ 

2. การเล่นลูกดว้ยหลงัเทา้ 

3. การเล่นลูกดว้ยเข่าและศีรษะ 

4. การเล่นลูกเพื่อเล่นลูกท่ี 3 ในการท าคะแนน 

5. การแข่งขนัและการจดัการแข่งขนั 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1. 3 พ.ย. 58 -การสร้างความคุน้เคยกบัลูก
ตะกร้อ 
-การเคาะลูกตะกร้อดว้ยหนา้
เทา้และหลงัเทา้ 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

2. 10 พ.ย. 58 -การเคาะลูกดว้ยเข่า 
-การเคาะลูกตะกร้อดว้ยศีรษะ 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

3. 17 พ.ย. 58 -การเล่นลูกหนา้เทา้และการ
บงัคบัทิศทาง 
-การเล่นลูกหลงัเทา้และการ
บงัคบัทิศทาง 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

4. 24 พ.ย. 58 -แบบฝึกการเล่นดว้ยศีรษะ
และบงัคบัทิศทาง 
-แบบฝึกการเล่นดว้ยเข่าและ
บงัคบัทิศทาง 
 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 



5. 1 ธ.ค. 58 -แบบฝึกการเล่นลูกดว้ยหนา้
เทา้สองคนและบงัคบัทิศทาง 
-แบบฝึกการเล่นลูกดว้ยหลงั
เทา้สองคนและบงัคบัทิศทาง 
 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

6. 8 ธ.ค. 58 -แบบฝึกการเล่นตั้งลูก 2 คร้ัง 
และส่งใหก้บัคู่โดยเล่นตั้งลูก 
2 คร้ังเหมือนกนั 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

7. 15 ธ.ค. 58 -แบบฝึกการเล่นตั้งลูก 3 คร้ัง 
และส่งใหก้บัคู่โดยเล่นตั้งลูก 
3 คร้ังเหมือนกนั 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

8. 22 ธ.ค. 58 -แบบฝึกการเล่น 3 คน เล่นลูก
หนา้เทา้แลว้สลบัเคล่ือนท่ี
ตามแนวท่ีตอ้งการ 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

9. 29 ธ.ค. 58 -แบบฝึกการใชมื้อขวา้งลูก
ตะกร้อแลว้ให้รับลูกดว้ยหนา้
เทา้ตั้งลูก 1 และ 2 พร้อม
ส่งกลบั 
-แบบฝึกโดยใชมื้อขวา้งลูก
ตะกร้อให้รับดว้ยเข่าแลว้
ส่งกลบัดว้ยหนา้เทา้ 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

10. 5 ม.ค. 59 -แบบฝึกโดยใชมื้อขวา้งลูก
ตะกร้อแลว้ให้รับดว้ยศีรษะ
แลว้ส่งกลบัดว้ยลูกหนา้เทา้ 
-แบบฝึกโดยใชมื้อขวา้งลูก
ตะกร้อแลว้ให้รับดว้ยศีรษะ
แลว้ส่งกลบัดว้ยลูกหลงัเทา้ 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

11. 12 ม.ค. 59 -แบบฝึกการส่งลูกตะกร้อ
หนา้เทา้ขา้มตาข่าย 
-แบบฝึกการส่งลูกตะกร้อ
หลงัเทา้ขา้มตาข่าย 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

12. 19 ม.ค. 59 -แบบฝึกการตั้งลูกท่ี 1 และ 2 -ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ



โดยใชต้ าแหน่งหนา้เดาะสลบั
เทา้ขา้มตาข่าย 

สังเกต 

13. 26 ม.ค. 59 -แบบฝึกการตั้งลูกท่ี 1 และ 2 
โดยใชต้  าแหน่งหนา้มว้นตวั
เดาะลูกตามท่ีตอ้งการ 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

14. 2 ก.พ. 59 -แบบฝึกการตั้งลูกท่ี 1 และ 2 
โดยใชต้  าแหน่งหนา้เล่นดว้ย
ศีรษะใหไ้ดทิ้ศทางและมี
ความรุนแรง 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

15. 9 ก.พ. 59 -แบบฝึกการตั้งลูกท่ี 1 และ 2 
โดยใชต้  าแหน่งหนา้เล่นดว้ย
เข่าใหไ้ดทิ้ศทางและมีความ
รุนแรง 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

16. 16 ก.พ. 59 อธิบายกติกาเก่ียวกบัการเล่น
ตะกร้อขา้มตาข่ายอยา่ง
ละเอียดพร้อมการปฏิบติัจริง 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

17. 23 ก.พ. 59 การลงทีมในการเล่นตะกร้อ
ขา้มตาข่าย 5 รูปแบบการตั้ง
รับและการรุก 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

18. 1 มี.ค. 59 -จดัการแข่งขนัภายในกลุ่ม
สมาชิกทั้งหมดแบบแพค้ดั
ออกเพื่อหาทีมชนะเลิศ 

-ลูกตะกร้อ 10 ลูก ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม  “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด จังหวดัสระบุรี 

กลุ่มกจิกรรม  ฟุต ฟิต ฟอร์ ไฟว์ สไตร์ ปฏิมา     เวลา 18 ชัว่โมง 

ช่ือกจิกรรม ส่งเสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    วนัจัดกจิกรรม วนัองัคาร  เวลา 14.40-15.30 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน        Head         Heart        Hand        Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม  ครูปฏิมา  ปาลศรี 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนฝึกความสามารถในการสนทนาภาษาองักฤษ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆเพิ่มมากข้ึน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1. 3 พ.ย. 58 Asking  for help 
   -in the office 
  -on the telephone 

-Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

2. 10 พ.ย. 58 Useful Expression: 
   -asking for help 
   -agree to give help 
   -disagree to give help 

-Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

3. 17 พ.ย. 58 Writing:Asking for help -ใบงานหลกัการเขียนส านวน ฝึกปฏิบติั 
4. 24 พ.ย. 58 Let’s go shopping 

   -in a shop 
   -in a store 

-Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

5. 1 ธ.ค. 58 Useful Expression : For 
customers/sellers 
   -how we buy things 

-Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

6. 8 ธ.ค. 58 Asking for the price -Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

7. 15 ธ.ค. 58 Writing a conversation : 
   -in a department store 

-ใบงานหลกัการเขียนส านวน 
 

ฝึกปฏิบติั 



8. 22 ธ.ค. 58 Midterm test -Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

สอบปฏิบติั 

9. 29 ธ.ค. 58 Reservation 
  -At a restaurant 
  -booking a table 

-Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

10. 5 ม.ค. 59 Ordering food  -Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

11. 12 ม.ค. 59 Useful expressions -Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

12. 19 ม.ค. 59 Making a reservation -Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

13. 26 ม.ค. 59 Travel 
 -A flight  ticket 

-Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

14. 2 ก.พ. 59 Useful expressions -Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

15. 9 ก.พ. 59 Symbols about travel -Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

16. 16 ก.พ. 59 Vocabulary about travel -Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

17. 23 ก.พ. 59 Writing about travel -Assignment 
-ฝึกสนทนาโตต้อบ 

ฝึกปฏิบติั 

18. 1 มี.ค. 59 Final examination  สอบปฎบิัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม  “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด จังหวดัสระบุรี 

กลุ่มกจิกรรม  ฟุตซอล        เวลา 18 ชัว่โมง 

ช่ือกจิกรรม ส่งเสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้     วนัจัดกจิกรรม วนัองัคาร  เวลา 14.40-15.30 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน        Head        Heart        Hand      Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม  ครูบุญเลิศ    มีฤกิจ 

วตัถุประสงค์ 

1. การครอบครองบอล 

2. การรับ – ส่งบอลแบบต่างๆ 

3. การหยดุลูกในแบบต่างๆ 

4. แบบแนวปฏิบติัการรุก – รับในการเล่นฟุตซอล 

5. การเล่นลงทีมอยา่งถูกตอ้งตามกติกาสากล 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1. 3 พ.ย. 58 -การสร้างความคุน้เคยกบัลูก
ฟุตซอล 
-การเคาะลูกตะกร้อดว้ยหนา้
หลงัเทา้ 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 
ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกตทกัษะของ
นกัเรียน 

2. 10 พ.ย. 58 -การเล่นลูกดว้ยฝ่าเทา้และ
ปลายเทา้ 
-การเคล่ือนท่ีกบัลูกฟุตซอล 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

3. 17 พ.ย. 58 -การครอบครองลูกดว้ยขา้ง
เทา้ดา้นในและขา้งเทา้ดา้น
นอก 
-การเคล่ือนท่ีพร้อมลูกและ
ทกัษะการเล่น 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

4. 24 พ.ย. 58 -การหยดุลูกดว้ยฝ่าเทา้และ
ปลายเทา้ 
-การหยดุลูกดว้ยขา้งเทา้ดา้น

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 



ในและขา้งเทา้ดา้นนอก 
5. 1 ธ.ค. 58 -การส่งบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้น

ใน 
-การหยดุลูกบอลจากการส่ง
ลูกดว้ยฝ่าเทา้และปลายเทา้ 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

6. 8 ธ.ค. 58 -การส่งบอลดว้ยหลงัเทา้ 
-การหยดุบอลจากการส่งดว้ย
ขา้งเทา้ดา้นใน 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

7. 15 ธ.ค. 58 -การส่งบอลแบบ 2 คน อยูก่บั
ท่ี 
-การส่งบอลแบบ 2 คน กบั
การเคล่ือนท่ี 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

8. 22 ธ.ค. 58 -การส่งบอลแบบ 3 คน อยูก่บั
ท่ี 
-การส่งบอลแบบ 3 คน กบั
การเคล่ือนท่ี 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

9. 29 ธ.ค. 58 -การส่ง - รับ บอลแบบ 5 คน 
อยูก่บัท่ี 
-การส่ง – รับ บอลแบบ 5 คน 
กบัการเคล่ือนท่ี 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

10. 5 ม.ค. 59 -การเคล่ือนท่ีไปกบัลูกบอล
โดยใช ้ปลายเทา้และฝ่าเทา้ 
-การเคล่ือนท่ีไปกบัลูกบอล
โดยใชข้า้งเทา้ดา้นในและขา้ง
เทา้ดา้นนอก 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

11. 12 ม.ค. 59 -การเล่นลิงชิงบอลแบบจบั
บอล 1 คร้ัง แลว้ส่ง 
-การเล่นลิงชิงบอลแบบไม่
ตอ้งหยดุบอล 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

12. 19 ม.ค. 59 -แบบฝึกการส่งบอล 2 คร้ัง
แลว้ยงิประตู 
-แบบฝึกการส่งบอล 3 คร้ัง

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 



แลว้ยงิประตู 
13. 26 ม.ค. 59 -แบบฝึกการส่งบอลออ้มหลงั

แลว้ประตู เสา 2 
-แบบฝึกการส่งบอลดว้ยขา้ง
สนาม 2 ดา้นแลว้ยงิประตู 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

14. 2 ก.พ. 59 -แบบฝึกการส่งเซ็ทบอลอยู่
ในแดนของตวัเอง 
-แบบฝึกการเซ็ทบอลอยูใ่น
แดนคู่ต่อสู้ 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

15. 9 ก.พ. 59 -แบบฝึกการเซ็ทบอล
ต าแหน่งกลางตวัหลกัแลว้ยงิ
ประตู 
-แบบฝึกการเซ็ทบอลดา้นขา้ง
แลว้ยงิประตู 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

16. 16 ก.พ. 59 -แบบฝึกการเล่นแบบตั้งรับ – 
รุก ในแดนของตนเอง 
-แบบฝึกการเล่นแบบตั้งรับ – 
รุก ในแดนคู่ต่อสู้ 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

17. 23 ก.พ. 59 -ใหค้วามรู้เก่ียวกบักติกาการ
เล่นฟุตซอลอยา่งถูกวธีิโดย
ละเอียดและแนวปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้ง 

-ลูกฟุตซอล 10 ลูก 

-V.T.R. การเล่นฟุตซอล 

ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

18. 1 มี.ค. 59 -แบบฝึกการเล่นเป็นทีมโดย
น าแบบฝึกท่ีฝึกการปฏิบติัลง
ในสนามจริงเพื่อวดัผล
ประเมินผลทกัษะการปฏิบติั
จริง 

-ลูกฟุตซอล 20 ลูก 

 
ฝึกปฏิบติัและการ
สังเกต 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม...................เสริมปัญญาด้วยภาษาคณติ..(ซูโดกุ)...................... เวลา.....7....ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม..ส่งเสริม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   วนัจัดกจิกรรม...องัคาร......เวลา..... 14.40 -15.30....น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้านHead  Heart  Hand  Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม........นางพจนีย ์ ป้อมเรือง.......................... 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกทกัษะการแกปั้ญหา พฒันาความสามารถดา้นการคิด 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 
คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
1 
 

สัปดาห์ท่ี 1-2 
(3,10 พ.ย.58) 

-วางแผนประชาสัมพนัธ์รับสมคัรร่วม
กิจกรรม 
-นกัเรียนลงช่ือร่วมกิจกรรม 
-อธิบายวตัถุประสงคข์องการจดั
กิจกรรมให้นกัเรียนทราบ 
- ครูน าเสนอเกมซูโดกุ พร้อมวธีิการ
เล่น 
-นกัเรียนแต่ละคนน าโทรศพัทมื์อถือ
หรือกระดาษเกมท่ีนกัเรียนน ามาเพื่อ
ฝึกทกัษะการเล่นแบบง่ายๆ ก่อน 
 

-คอมพิวเตอร์  
-โทรศพัทมื์อถือ 
-หอ้งสมุด 

-การถูกตอ้งของ
เกมและเวลาท่ีใช้
ในการเล่น 

2 
 

สัปดาห์ท่ี 3-4 
(17,24 พ.ย.58) 

- นกัเรียนแต่ละคนเพิ่มทกัษะการเล่น
เพิ่มข้ึน แบบง่าย ปานกลาง และแบบ
ยาก 
 
 
 
 

-คอมพิวเตอร์  
-โทรศพัทมื์อถือ 
-หอ้งสมุด 

-การถูกตอ้งของ
เกมและจ านวน
เกมท่ีท าส าเร็จ 



คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
3 
 

สัปดาห์ท่ี 5-6 
(1,8 ธ.ค.58) 

- นกัเรียนแต่ละคนเพิ่มทกัษะการเล่น
เพิ่มข้ึน แบบยากปานกลาง และแบบ
ยาก โดยจบัเวลา 

-คอมพิวเตอร์  
-โทรศพัทมื์อถือ 
-หอ้งสมุด 

-การถูกตอ้งของ
เกมและจ านวน
เกมท่ีท าส าเร็จ
ภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

4 สัปดาห์ท่ี 7 
(15 ธ.ค.58) 

-จดัแข่งขนัโดยครูแจกแบบทดสอบ
ใหน้กัเรียนแต่ละคนท าโดยจบัเวลาใน
การท า เพื่อหาจ านวนผูท่ี้ผา่นการ
แข่งขนั 
-คดัเลือกอนัดบั 1-3 พร้อมมอบรางวลั 
 

แบบทดสอบ -การถูกตอ้งของ
เกมท่ีท าส าเร็จ
ภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม................. A-MATH............... เวลา......7......ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม เสริมปัญญาด้วยภาษาคณติ. วนัจัดกจิกรรม..องัคาร...เวลา..14.40 -15.30....น....... 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้านHead  Heart  Hand  Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม.......นางพจนีย ์ ป้อมเรือง.......................... 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกทกัษะการค านวณและพฒันาความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
1 สัปดาห์ท่ี 8 

(24 ธ.ค.58) 
ครูน าเสนอเกม A-MATHพร้อม
วธีิการเล่น 
-แบ่งนกัเรียนเป็นทีมๆละ 2 คนฝึก
ทกัษะการเล่นแบบช่วยกนัคิด 

 

อุปกรณ์เกมA-MATH -การถูกตอ้งของ
เกมและเวลาท่ีใช้

ในการเล่น 

2 
 

สัปดาห์ท่ี 9-12 
(29 ธ.ค.58 และ5, 

12, 19 ม.ค.59) 

-นกัเรียนฝึกทกัษะโดยการฝึกเป็นคู่
เพื่อหาผูช้นะในแต่ละเกมเพื่อหา 3 คู่
สุดทา้ยเพื่อแข่งขนัหาผูช้นะ 
 

อุปกรณ์เกมA-MATH -การถูกตอ้งของ
เกมและเวลาท่ีใช้
ในการเล่น 

3 สัปดาห์ท่ี 13 
(26 ม.ค.59) 

-แข่งขนัเพื่อหาผูช้นะ โดยนกัเรียนคน
อ่ืน ๆ เป็นผูช้มและใหก้ าลงัใจ 

อุปกรณ์เกมA-MATH -การถูกตอ้งของ
เกมและเวลาท่ีใช้
ในการเล่น 
 

4 สัปดาห์ท่ี 14 
2 ก.พ.58 

-สรุปการแข่งขนั มอบรางวลั พร้อม 
 ปภิปรายแสดงความคิดเห็น 

อุปกรณ์เกมA-MATH -การถูกตอ้งของ
เกมและเวลาท่ีใช้
ในการเล่น 
 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม...........รูปเรขาคณติทีผ่ลติจากใบตอง...... เวลา....6......ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม.เสริมปัญญาด้วยภาษาคณติ  วนัจัดกจิกรรม..องัคาร..เวลา.... 14.40 -15.30....น.. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้านHead  Heart  Hand  Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม.....นางพจนีย ์ ป้อมเรือง..................................... 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
2. รู้จกัใชว้สัดุจากธรรมชาติทดแทนวสัดุสังเคราะห์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

 
1 สัปดาห์ท่ี 15 

2 ก.พ.58 
ครูแนะน าการเรียนวชิาคณิตศาสตร์
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งไรบา้ง
โดยการยกตวัอยา่งใกลต้วันกัเรียน
เช่น การเรียนเร่ืองรูปเรขาคณิตแลว้
น าไปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง เช่น 
อุปกรณ์เคร่ืองใช ้แกว้น ้ารูป
ทรงกระบอก หนงัสือเรียนรูป
ส่ีเหล่ียม 
-มอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละคนไป
สืบคน้หาขอ้มูล 

-วทิยากรทอ้งถ่ิน 
-อินเตอร์เน็ต 

-ผลงานนกัเรียน 

2 
 

สัปดาห์ท่ี 16 
9 ก.พ.58 

-ครูยกตวัอยา่งการผลิตวสัดุในการห่อ
อาหารของคนในสมยัก่อน เช่นการ
ห่อขนมกลว้ยดว้ยใบตองท่ีเป็น
รูปทรงพิรามิดฐานส่ีเหล่ียม การห่อ
ขา้วตม้มดั เป็นรูปทรงต่าง ๆ การเยบ็
กระทงขนมเทียนเป็นรูปส่ีเหล่ียมทรง
ลูกบาศก ์การห่อหมูยอดว้ยใบตอง 
 

-วทิยากรทอ้งถ่ิน 
-อินเตอร์เน็ต 

-ผลงานนกัเรียน 



คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
3 สัปดาห์ท่ี 17 

16 ก.พ.58 
-นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนเพื่อ
ประดิษฐข์องใชท่ี้ท าจากใบตองกลุ่ม
ละ 1 อยา่งพร้อมศึกษาขั้นตอนการท า
จากอินเตอร์เน็ต 
 

-วทิยากรทอ้งถ่ิน 
-อินเตอร์เน็ต 

-ผลงานนกัเรียน 

4 สัปดาห์ท่ี 18-19 
23 ก.พ.58 

เตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐแ์ละฝึก
ท าจนไดรู้ปแบบท่ีสวยงามและใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงและส่งตวัแทนแต่ละ
กลุ่มออกมาสาธิตการประดิษฐใ์ห้
กลุ่มอ่ืนดูและประดิษฐไ์ด ้
 

-วทิยากรทอ้งถ่ิน 
-อินเตอร์เน็ต 

-ผลงานนกัเรียน 

5 สัปดาห์ท่ี 20 
24 ก.พ.58 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รูปภาพกจิกรรมสมรรถนะและการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระ 

 

1. นิทาน (ท า) มอื 

 

 

 

 

 

 

 

2. สนุกคดิกบัวทิยาศาสตร์ 

3.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



4. นักบินน้อย 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. การละเล่นของเด็กไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ตะกร้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ฟุตซอล 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. เพลดิเพลนิเชิญบรรเลง 

 

 

 

 

 

 

 

9. ประดิษฐ์ของใช้อนุรักษ์ภูมปัิญญาไทยดั้งเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ท่องโลกไซเบอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ฟุด ฟิต ฟอ ไฟ  สไตล์ปฏมิา 
 

 

 

 

 

 

 

 



12. Crossword  แสนสนุก 

 

 

 

 

  

 

 


