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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม  ฐานการเลีย้งปลาน า้จืด  เวลา  24  ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/ฝึกทกัษะอาชีพ  วนัจัดกจิกรรม  พุธ  เวลา  13.50-15.30 น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน  Head  Heart  Hand   Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม  ครูบดินทร์  โพธิเวชกุล  และครูขวัญใจ  เจริญสุข 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ในชนิดของปลาน ้าจืดแต่ละชนิด 
3. เพื่อใหน้กัเรียนวางแผนการด าเนินงานในการเล้ียงปลาน ้าจืดท่ีตนสนใจได ้
4. เพื่อใหน้กัเรียนปฏิบติัการเล้ียงปลาน ้าจืดในบ่อเล้ียงปลาของโรงเรียนได ้
5. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ในการผลิตอาหารเสริมจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 
6. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ในการผลิตจุลินทรียบ์  าบดัน ้าในบ่อเล้ียงปลาของโรงเรียนได ้
7. เพื่อใหน้กัเรียนค านวณอตัราการใหอ้าหารปลาได้ 
8. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ในการจบัปลา 
9. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ในการท าอาหารจากปลา 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 4 พ.ย.58 1. สืบคน้ความรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในอินเทอร์เน็ต 
2. อภิปรายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

นกัเรียนสามารถ
ตอบค าถามได ้

2 11 พ.ย.58 1. สืบคน้ความรู้ของปลาน ้าจืดแต่ละชนิด 
2. อภิปรายเร่ืองชนิดของปลาน ้ าจืด 

คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

3 18 พ.ย.58 1. สืบคน้ขอ้มูลในการเล้ียงปลาน ้าจืดท่ี
ตนเองสนใจ 

2. จดบนัทึกขอ้มูลท่ีตนสนใจ 

คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้
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คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

4 2 ธ.ค.58 1. สืบคน้ขอ้มูลในการเล้ียงปลาน ้าจืดท่ี
ตนเองสนใจ(ต่อ) 

2. ด าเนินการวางแผนด าเนินงานในการเล้ียง
ปลาน ้าจืดท่ีตนสนใจ 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. สมุดบนัทึก 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

5 9 ธ.ค.58 1. ด าเนินการวางแผนด าเนินงานในการเล้ียง
ปลาน ้าจืดท่ีตนสนใจ(ต่อ) 

2. ออกมารายงานแผนด าเนินงานในการเล้ียง
ปลาน ้าจืดท่ีตนสนใจ 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. สมุดบนัทึก 
3. PowerPoint 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

6 16 ธ.ค.58 ปฏิบติัการเล้ียงปลาน ้าจืดในบ่อเล้ียงปลาของ
โรงเรียน เช่น การใหอ้าหาร, การท าความ
สะอาดบริเวณบ่อเล้ียง, การเก็บเศษวชัพืชใน
บ่อเล้ียง ฯลฯ 

1. บ่อเล้ียงปลา
โรงเรียนดอนพุด
วทิยา 

2. สวงิ 
3. เรือ 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

7 6 ม.ค.59 1. สืบคน้ขอ้มูลในการท าอาหารเสริมจาก
วตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 

2. อภิปรายเร่ืองท าอาหารเสริมจากวตัถุดิบใน
ทอ้งถ่ิน 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. สมุดบนัทึก 
3. PowerPoint 

นกัเรียนตอบ
ค าถามและลง
มือปฏิบติัได ้

8 11 ม.ค.59 1. ปฏบติัการผลิตจุลินทรียบ์  าบดัน ้าในบ่อ
เล้ียงปลา 

2. อภิปรายสรุป 

1. ถงัน ้าขนาดใหญ่ 
2. หวัเช้ือจุลินทรีย ์

ปม.1 
3. กากน ้าตาล 
4. ปลาป่น 
5. ไมส้ าหรับคนน ้า

จุลินทรีย ์

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้
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คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

9 20 ม.ค.59 1. เรียนรู้วธีิค านวณอตัราการให้อาหารปลา 
2. ฝึกค านวณอตัราการใหอ้าหารปลา 

1. กระสอบอาหาร
ปลา 

2. กระดาษค านวณ 
3. แบบฝึกการค านวณ

อตัราการให้อาหาร
ปลา 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

10 3 ก.พ.59 เรียนรู้และฝึกปฏิบติัการจบัปลาดว้ยแห แห นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

11 10 ก.พ.59 เรียนรู้และฝึกปฏิบติัการจบัปลาดว้ยการตก
ปลา 

เบด็ตกปลาพร้อม
อุปกรณ์ 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

12 17 ก.พ.59 1. สืบคน้ขอ้มูลในการท าอาหารจากปลาแต่
ละชนิด 

2. ออกมารายงานหนา้ชั้นเรียน 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. PowerPoint 

นกัเรียนอธิบาย
ได ้
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา   อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม  คนเผาถ่าน     เวลา   24 ชัว่โมง 

กลุ่มกิจกรรม   ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ   วนัจดักิจกรรม  พุธ    

 เวลา   13.50-15.30 

กิจกรรมพฒันานกัเรียนดา้น    √   Head   √   Heart   √  Hand     √    Health   

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม   ครูสุภาพ   พานิชตระกลูและ ครูชูชีพ     ศรีโชติ 

วตัถุประสงค ์

1) เพื่อฝึกทกัษะดา้นการประกอบอาชีพเผาถ่าน และสร้างมูลค่าของไมท่ี้มีในทอ้งถ่ิน 

2) เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1-2 

วนัท่ี 4  
พฤศจิกายน 

2558  
 

-ส ารวจจดัท ารายช่ือสมาชิกกลุ่มพุดดารา
ราย G1, G2 พร้อมทั้งแจง้จุดประสงค ์วาง
แผนการด าเนินกิจกรรม แบ่งหนา้ท่ีสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

-สมุดกิจกรรมการมา
เรียนสมุดสีเขียว 
-เรือนเผาถ่าน 

-แบบบนัทึก
พฤติกรรม 
-สมุดบนัทึกกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

2 3-4 
วนัท่ี 11  

พฤศจิกายน 
2558  

 

-ส ารวจอุปกรณ์ประจ าเตาเผาถ่าน มีส่วนใด
ช ารุดตอ้งปรับปรุงซ่อมแซมหรือไม่ 
-ท าความสะอาดโรงเรือนเผาถ่านและรอบๆ
โรงเผาถ่านใหส้ะอาดและพร้อมใชง้านได ้
-เขา้ห้องประชุมรับทราบนโยบายการ
ด าเนินกิจกรรมของแต่ละฐานการเรียนรู้
จากวา่ท่ี รต.มานะ  สวนอุดม 

-สมุดบนัทึกกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
-อุปกรณ์ท าความสะอาด 
-เรือนเผาถ่าน 
-หอประชุม 

-สมุดบนัทึกกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
-แบบบนัทึก
พฤติกรรมการ
ท างาน 
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คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
3 5-6 

วนัท่ี 18 
พฤศจิกายน 

2558  
 

-นดัหมายสมาชิกกลุ่มพุดดาราราย G1, G2  
ท่ีฐานเผาถ่าน 
-สมาชิกแบ่งหนา้ท่ีท าความสะอาดเรือนเผา
ถ่าน 
-มอบหมายใหส้มาชิกศึกษาส ารวจแหล่ง
วตัถุดิบในการเผาถ่านในและนอก
สถานศึกษา 

-สมุดบนัทึกกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
-อุปกรณ์ท าความสะอาด 
-เรือนเผาถ่าน 

 

-สมุดบนัทึกกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
-แบบบนัทึก
พฤติกรรมการ
ท างาน 

 

4 7-8 
วนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 
2558  

 

-สมาชิกปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมอาชีพตาม
ความชอบและความถนดัของแต่ละบุคคล
คร้ังท่ี  

-อุปกรณ์ วสัดุแต่ละ
อาชีพ 
-วทิยากร 

-แบบบนัทึกการร่วม
กิจกรรม 
-แบบสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรมจริง 

5 9-10 
วนัท่ี 2 
ธนัวาคม 

2558  
 

-สมาชิกรวมกนัท่ีโรงเรือนเผาถ่าน ท าความ
สะอาด 
-ใหค้วามรู้ดา้นวชิาการ การเผาถ่านใน
หวัขอ้ เตาเผาถ่าน การเผาถ่าน และวตัถุดิบ
ไมท่ี้ใชใ้นการเผาถ่าน 
-แจง้จุดประสงคกิ์จกรรมคนเผาถ่าน 
-บรรยายและสอบถามเร่ือง  เตาเผาถ่าน 

-อุปกรณ์ท าความสะอาด 
-เรือนเผาถ่าน 
-เคร่ืองเสียง 

-แบบบนัทึกการร่วม
กิจกรรม 
-การตอบค าถามการ
มีส่วนร่วมของสมา
ชิดพุดดาราราย G1, 
G2  
 

6 11-12 
วนัท่ี 9 
ธนัวาคม 

2558  
 

-สมาชิกฐานคนเผาถ่านรวมกนัท่ีโรงเรือน
เผาถ่าน ท าความสะอาด 
-บรรยายใหค้วามรู้ดา้นวชิาการเร่ืองวตัถุดิบ 
ไมท่ี้น ามาเผาถ่าน  ระยะเวลา การเรียงไม ้
ผลผลิตท่ีไดจ้ากการเผาถ่าน 

-เรือนเผาถ่าน 
-เคร่ืองเสียง 
-แผน่พบั 

-แบบบนัทึกการร่วม
กิจกรรม 
-การตอบค าถามและ
การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ครูกบันกัเรียน 
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คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
7 13-14 

วนัท่ี 16 
ธนัวาคม 

2558  
 

-สมาชิกฐานคนเผาถ่านรวมกนัท่ีโรงเรือน
เผาถ่าน ท าความสะอาด 
-มอบหมายใหส้มาชิกรวบรวมวตัถุดิบท่ีจะ
น ามาเผาถ่าน 
-จดัเตรียมเตาเผาถ่าน  และด าเนินการเผา
ถ่านในวนัศุกร์-เสาร์-อาทิตย ์โดยแบ่งและ
มอบหมายใหส้มาชิกบางส่วนหมุนเวยีนมา
ดูแลเตาเผาถ่าน 

-เรือนเผาถ่าน 
-ไมเ้ผาถ่าน 
-วตัถุดิบ เช่น ดิน ทราย
ส าหรับท าเตาเผา 

-แบบบนัทึกการร่วม
กิจกรรม 
-ถ่านท่ีเผาส าเร็จ 
-น ้าส้มควนัไม ้

8 15-16 
วนัท่ี 23 
ธนัวาคม 

2558  
 

นกัเรียนเขา้ฐานฝึกอาชีพ   

9 17-18 
วนัท่ี 30 
ธนัวาคม 

2558  
 

-สมาชิกฐานคนเผาถ่านรวมกนัท่ีโรงเรือน
เผาถ่าน ท าความสะอาด 
-วทิยากรประจ าฐานใหค้วามรู้เร่ือง การเผา
ถ่าน ไมท่ี้น ามาเผาถ่าน น ้าส้มควนัไมแ้ละ
ประโยชน์ของน ้าส้มควนัไม ้
-ตอบปัญหาขอ้สงสัย เร่ือง การเผาถ่าน 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกและ
วทิยากรเร่ือง การเผาถ่าน 

-เรือนเผาถ่าน 
-แผน่พบั 
-วทิยากร 
 

-แบบบนัทึกการร่วม
กิจกรรม 
-ถ่านท่ีเผาส าเร็จ 
-น ้าส้มควนัไม ้

10 19-20 
วนัท่ี 6 
มกราคม 

2559  
 

-สมาชิกกลุ่มพุดดาราราย G1, G2 ท่ีฐานเผา
ถ่าน จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบในการ
เผาถ่าน เพื่อเตรียมเผาถ่าน  โดยแบ่งหนา้ท่ี
รับผดิชอบดูแลเตาเผาในช่วงเวลากลางคืน
และกลางวนั ประมาณ 2 วนั 
 

-วทิยากร 
- ไมท่ี้เผาถ่าน 
-อุปกรณ์ประจ าเตาเผา
ถ่าน 
 

-แบบบนัทึกการร่วม
กิจกรรม 
-ถ่านท่ีเผาส าเร็จ 
-น ้าส้มควนัไม ้

 

 



7 
 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
11 21-22 

วนัท่ี 13 
มกราคม 

2559  
 

-สมาชิกกลุ่มพุดดาราราย G1, G2 แบ่งกลุ่ม
ปฏิบติัการเผาถ่าน 
-สมาชิกจดัหาวตัถุดิบ และเตรียมท่ีเผาถ่าน
เป็นกลุ่ม ๆ โดยก าหนดความพร้อมในวนั
ศุกร์ (นอกเวลาในคาบหลงัสวดมนต)์ 

- ไมท่ี้เผาถ่าน 
-อุปกรณ์ประจ าเตาเผา
ถ่าน 
 

-แบบบนัทึกการร่วม
กิจกรรม 
-ถ่านท่ีเผาส าเร็จ 
-น ้าส้มควนัไม ้

12 23-24 
วนัท่ี 20 
มกราคม 

2559  
 

นกัเรียนเขา้ฐานฝึกอาชีพ   

13 25-26 
วนัท่ี 27 
มกราคม 

2559  
 

-สมาชิกพุดดาราราย G1, G2 กลุ่มท่ียงัไม่ได้
ปฏิบติัการเผาถ่านใหล้งมือปฏิบติัการเผา
ถ่านต่อเน่ืองจากกลุ่มจากสัปดาห์ท่ี 11 

- ไมท่ี้เผาถ่าน 
-อุปกรณ์ประจ าเตาเผา
ถ่าน 
 

-แบบบนัทึกการร่วม
กิจกรรม 
-ถ่านท่ีเผาส าเร็จ 
-น ้าส้มควนัไม ้

14 27-28 
วนัท่ี 3 

กุมภาพนัธ์ 
2559  

 

-ฝึกปฏิบติัเพิ่มความเช่ียวชาญดา้นการเผา
ถ่าน หมุนเวยีนในแต่ละกลุ่ม 
-สังเกตขอ้บกพร่อง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
เผาถ่าน 
-ด าเนินการแกไ้ขตามท่ีวทิยากรประจ าฐาน
ใหค้วามรู้ 

- ไมท่ี้เผาถ่าน 
-อุปกรณ์ประจ าเตาเผา
ถ่าน 
 

-แบบบนัทึกการร่วม
กิจกรรม 
-ถ่านท่ีเผาส าเร็จ 
-น ้าส้มควนัไม ้

15 29-30 
วนัท่ี 10 
กุมภาพนัธ์ 

2559  
 
 
 
 
 

-สมาชิกพุดดาราราย G1, G2 ร่วมกนัจดัท า
แพก็เก็จ สินคา้ถ่าน โดยมีสติกเกอร์ตรา
สัญลกัษณ์ของโรงเรียนติดอยูท่ี่ถุงถ่าน 
ส ารวจลูกคา้และออกจ าหน่ายตามตลาดนดั 
และร้านคา้ท่ีสั่งซ้ือ 
-แผน่พบัการด าเนินกิจกรรมฐานคนเผาถ่าน 
-ท าบญัชีรายรับ – รายจ่ายในการจ าหน่าย
ถ่าน 

-ถ่านท่ีไดจ้ากการเผา 
-ถุงใส่ผลผลิต 
-บญัชีรายรับ – รายจ่าย 
-แผน่พบั 
 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจในการร่วม
กิจกรรมฐานคนเผา
ถ่าน 
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คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

  -ใหน้กัเรียนประเมินความพึงพอใจในการ
จดัท าฐานคนเผาถ่าน พร้อมทั้งบอกถึง
ปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งแกไ้ข
ปรับปรุงในการเรียนต่อไป 
-สรุปผลการด าเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
คนเผาถ่าน 

-ถ่านท่ีไดจ้ากการเผา 
-ถุงใส่ผลผลิต 
-บญัชีรายรับ – รายจ่าย 
-แผน่พบั 
 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจในการร่วม
กิจกรรมฐานคนเผา
ถ่าน 

16 29-30 
วนัท่ี 17 
กุมภาพนัธ์ 

2559  
 

นกัเรียนเขา้ฐานฝึกอาชีพ   
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม    ฐานน ้าหมกั                       เวลา    24      ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ วนัจัดกจิกรรม พุธ เวลา 13.50 – 15.30 น.  
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน  Head    Heart  Hand  Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   นายประยทุธ ไทยกลาง 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเรียนรู้การท าน ้าหมกัเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใชชีวิตประจ าวนัได ้
2. เพื่อส่งเสริมการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

1 
 

1 
4 พ.ย. 58 

นกัเรียนช่วยกนัดูแลท าความสะอาด
ฐานน ้าหมกั 

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
ใจกนัท าความ

สะอาด 
2 
 

2 
11 พ.ย. 58 

นกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบคุณภาพ
ของน ้าหมกัโดยดูจากปริมาณของน ้า
หมกัและวตัถุดิบท่ีใชใ้นการหมกั 

สมุดจดบนัทึกขอ้มูลน ้า
หมกั 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ช่วยเหลือกนั
ตรวจสภาพน ้า
หมกั 

3 
 

3 
18 พ.ย. 58 

นกัเรียนช่วยกนัเติมน ้า น ้าตาล และ
ผลไมห้รือพืชชนิดต่างๆลงไปในขวด
น ้าหมกั 

สมุดจดบนัทึกขอ้มูลน ้า
หมกั 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
ใจกนัท ากิจกรรม 

4 
 

4 
25 พ.ย. 58 

นกัเรียนและครูปรึกษาหารือกนั
เก่ียวกบัการน าน ้าหมกัมาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑต่์างๆ 

กระดาษ A4, หอ้งสมุด
โรงเรียน 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 
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คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

5 
 

5 
2 ธ.ค. 58 

นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์ส าหรับแปรรูป
น ้าหมกัเป็นสบู่ 

อุปกรณ์และวสัดุส าหรับ
การท าสบู่ 

สังเกต, นกัเรียน 
ร้อยละ 80 เตรียม
อุปกรณ์และวสัดุ
มาครบตามท่ี
ก าหนดไว ้

6 
 

6 
9 ธ.ค. 58 

นกัเรียนทดลองการน าน ้าหมกัมาแปร
รูปเป็นสบู่ 

สมุดจดบนัทึกอตัราส่วน
ของน ้าหมกัและ
ส่วนประกอบของสบู่, 
สูตรการท าสบู่จาก
อินเตอร์เน็ต 

สังเกต, นกัเรียน
ท าการทดลอง
ตามท่ีก าหนดไว้
อยา่งครบถว้น 

7 
 

7 
16 ธ.ค. 58 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเร่ือง 
“การท าแบบพิมพส์บู่เป็นรูปต่างๆ” 

สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น 

8 
 

8 
23 ธ.ค. 58 

นกัเรียนท าแม่พิมพส์ าหรับสบู่เป็นรูป
ต่างๆ เช่น รูปการ์ตูน รูปตราโรงเรียน 
เป็นตน้ 

วสัดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ท าแม่พิมพ ์

สังเกต, นกัเรียน
ผลิตแม่พิมพไ์ด้
อยา่งนอ้ย 2 ช้ิน 

9 
 

9 
30 ธ.ค. 58 

นกัเรียนท าน ้าสบู่ตามสูตรท่ีไดจ้าก
การทดลอง เทใส่ลงในแม่พิมพเ์พื่อท า
เป็นสบู่รูปต่างๆ 

วสัดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ท าสบู่ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมมือกนัท า
กิจกรรม 

10 
 

10 
6 ม.ค. 59 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเร่ือง 
“การท ากล่องบรรจุสบู่” 

สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

11 
 

11 
13 ม.ค. 59 

นกัเรียนร่วมกนัผลิตกล่องบรรจุสบู่ อุปกรณ์ส าหรับผลิต
กล่องบรรจุสบู่ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 
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คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

12 
 

12 
20 ม.ค. 59 

นกัเรียนน ากล่องท่ีผลิตไดจ้ากคร้ัง
ก่อนมาบรรจุสบู่ 

กล่องและวสัดุส าหรับ
บรรจุสบู่ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

13 
 

13 
27 ม.ค. 59 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเร่ือง 
“การท าน ้ายาปรับผา้นุ่ม” 

สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

14 
 

14 
3 ก.พ. 59 

นกัเรียนลงมือท าน ้ายาปรับผา้นุ่มตาม
สุตรและอุปกรณ์ท่ีไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ 

สูตรน ้ายาปรับผา้นุ่ม, 
อุปกรณ์ส าหรับท าน ้ายา
ปรับผา้นุ่ม 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

15 
 

15 
10 ก.พ. 59 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเร่ือง 
“การออกแบบบรรจุภณัฑน์ ้ายาปรับ
ผา้นุ่ม” 

สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

16 
 

16 
17 ก.พ. 59 

นกัเรียนร่วมกนัลงมือออกแบบบรรจุ
ภณัฑต์ามท่ีไดว้างแผนไวก่้อนหนา้น้ี 

อุปกรณ์ส าหรับท าบรรจุ
ภณัฑ ์

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

17 
 

17 
24 ก.พ. 59 

นกัเรียนร่วมมือกนับรรจุน ้ายาปรับผา้
นุ่มท่ีเตรียมไวล้งในบรรจุภณัฑท่ี์
เตรียมไวแ้ลว้ 

บรรจุภณัฑ์ สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

18 
 

18 
2 มี.ค. 59 

นกัเรียนน าสินคา้ท่ีผลิตไดไ้ปจ าหน่าย
ตามสถานท่ีตอ้งๆ 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการ
น าน ้าหมกัมาแปรรูป 

สังเกต,นกัเรียน
ขายของไดร้้อย
ละ 20 จาก
ผลิตภณัฑ์
ทั้งหมด 
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คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

19 
 

19 
9 มี.ค. 59 

นกัเรียนน าสินคา้ท่ีผลิตไดไ้ปจ าหน่าย
ตามสถานท่ีตอ้งๆ 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการ
น าน ้าหมกัมาแปรรูป 

สังเกต,นกัเรียน
ขายของไดร้้อย
ละ 80 จาก
ผลิตภณัฑ์
ทั้งหมด 

20 
 

20 
16 มี.ค. 59 

นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการจดั
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจในการจดักิจกรรม 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยะ 80  มีความ
พึงพอใจในการ
จดักิจกรรมอยู่
ในระดบั ดี ข้ึน
ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 1 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 3 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 4 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 5 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 6 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 7 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 8 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
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บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 9 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 10 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 11 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 12 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 13 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 14 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 15 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 16 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
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บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 17 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 18 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 19 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 20 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 
 

ช่ือกจิกรรม ปุ๋ยหมกั  เวลา  24  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ    

วนัจัดกจิกรรม วนัพุธ   เวลา  13.50-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล 

วตัถุประสงค์ 

1. นกัเรียนบอกความหมาย  ประเภท  และประโยชน์ของปุ๋ยหมกัได ้

2. นกัเรียนบอกวธีิการท าปุ๋ยหมกัจากเศษใบไมแ้หง้ได ้

3. นกัเรียนท าปุ๋ยหมกัจากเศษใบไมแ้หง้ได ้

4. นกัเรียนท าแผน่พบั  และน าเสนอเก่ียวกบัการท าปุ๋ยหมกัจากเศษใบไมแ้หง้ได ้

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 4  
พฤศจิกายน 

2558 

ปฐมนิเทศ - - 

2 11 
พฤศจิกายน 

2558 

- นกัเรียนศึกษาความหมาย  ประเภท  
และประโยชน์ของปุ๋ยหมกั  จาก
อินเตอร์เน็ต 
- นกัเรียนอธิบายความหมาย  ประเภท  
และประโยชน์ของปุ๋ยหมกั ใหเ้พื่อน
และครูฟัง 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 

นกัเรียนบอก
ความหมาย ประเภท 
ประโยชน์ของปุ๋ย
หมกัไดถู้กตอ้ง 

3 18 
พฤศจิกายน 

2558 

นกัเรียนศึกษาขั้นตอน  วธีิการการท า
ปุ๋ยหมกัจากเศษใบไมแ้หง้จาก
อินเตอร์เน็ต 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 

นกัเรียนบอกวธีิการ
ท าปุ๋ยหมกัจากใบไม้
แหง้ไดถู้กตอ้ง  

คร้ัง สัปดาห์ที่ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และ การวดัและ
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ที่ วนั เดือน ปี แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล 
4 2 

ธนัวาคม 
2558 

- นกัเรียนคดัแยกเศษขยะออกจาก
ใบไมแ้หง้ 
- นกัเรียนฝึกปฏิบติัการท าปุ๋ยหมกัแหง้
จากเศษใบไมต้ามขั้นตอนท่ีไดศึ้กษามา 

ฐานปุ๋ยหมกั ความถูกตอ้งของ
การท าปุ๋ยหมกั 

5 9 
ธนัวาคม 
2558 

- นกัเรียนช่วยกนัน าเศษใบไมแ้หง้
ภายในโรงเรียนมาใส่กองปุ๋ยหมกั 
- นกัเรียนคดัแยกเศษขยะออกจาก
ใบไมแ้หง้จากกองปุ๋ยหมกัอีกกองเพื่อ
เตรียมไวท้  าปุ๋ยหมกัแหง้ต่อไป 

ฐานปุ๋ยหมกั ความถูกตอ้งของ
การท าปุ๋ยหมกั 

6 16 
ธนัวาคม 
2558 

- นกัเรียนช่วยกนัน าเศษใบไมแ้หง้
ภายในโรงเรียนมาใส่กองปุ๋ยหมกั 
- นกัเรียนคดัแยกเศษขยะออกจาก
ใบไมแ้หง้จากกองปุ๋ยหมกัอีกกองเพื่อ
เตรียมไวท้  าปุ๋ยหมกัแหง้ต่อไป 

ฐานปุ๋ยหมกั ความถูกตอ้งของ
การท าปุ๋ยหมกั 

7 6 
มกราคม 
2559 

นกัเรียนท าการกลบักองปุ๋ยหมกั และ
รดน ้าใหชุ่้ม 

ฐานปุ๋ยหมกั ความถูกตอ้งของ
วธีิการกลบักอง 
ปุ๋ยหมกั 

8 13 
มกราคม 
2559 

- นกัเรียนช่วยกนัน าเศษใบไมแ้หง้
ภายในโรงเรียนมาใส่กองปุ๋ยหมกั 
- นกัเรียนคดัแยกเศษขยะออกจาก
ใบไมแ้หง้จากกองปุ๋ยหมกัอีกกองเพื่อ
เตรียมไวท้  าปุ๋ยหมกัแหง้ต่อไป 

ฐานปุ๋ยหมกั ความถูกตอ้งของ
การท าปุ๋ยหมกั 

9 20 
มกราคม 
2559 

- นกัเรียนช่วยกนัน าเศษใบไมแ้หง้
ภายในโรงเรียนมาใส่กองปุ๋ยหมกั 
- นกัเรียนคดัแยกเศษขยะออกจาก
ใบไมแ้หง้จากกองปุ๋ยหมกัอีกกองเพื่อ
เตรียมไวท้  าปุ๋ยหมกัแหง้ต่อไป 

ฐานปุ๋ยหมกั ความถูกตอ้งของ
การท าปุ๋ยหมกั 

 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 
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10 3 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

นกัเรียนท าการกลบักองปุ๋ยหมกั และ
รดน ้าใหชุ่้ม 

ฐานปุ๋ยหมกั ความถูกตอ้งของ
วธีิการกลบักอง 
ปุ๋ยหมกั 

11 10 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

นกัเรียนน าปุ๋ยหมกัท่ีหมกัเสร็จแลว้
บรรจุใส่ถุง 

ฐานปุ๋ยหมกั ผลงาน 

12 17 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

นกัเรียนท าแผน่พบัการท าปุ๋ยหมกัจาก
เศษใบไมแ้หง้ 

คอมพิวเตอร์ ผลงาน 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม ปลูกผกัปลอดสาร          เวลา 24 ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ    วนัจดักิจกรรม  วนัพุธ   

                           เวลา 13.50 – 15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียน ด้าน  Head    Heart     Hand     Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม  ครูสมถวลิ  คลา้ยกรุด     คุณครูพจนีย ์ ป้อมเรือง 

วตัถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เก่ียวกบัพืชผกัสวนครัวและพืชผกัเศรษฐกิจ 
2. นกัเรียนรู้จกัและบอกชนิดของดิน วธีิการเตรียมดิน รวมทั้งการบ ารุงดิน 
3. นกัเรียนใชเ้คร่ืองมือ / อุปกรณ์ทางการเกษตรไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกบังาน   
4. นกัเรียนรู้วธีิการปลูกผกัสวนครัว การบ ารุงรักษา และการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชรู้ การเก็บเก่ียวผลผลิต  

จ  าหน่ายผลผลิต  การจดัท าบญัชีรับจ่าย  
5. นกัเรียนรู้จกัวางแผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน และรักการท างาน   

  
กจิกรรมการเรียนรู้ 
คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 

วนั เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดัและ
ประเมินผล 

1 สัปดาห์ท่ี 1 
4 พฤศจิกายน 58 

ประชาสัมพนัธ์รับสมคัร
นกัเรียน  ท าความเขา้ใจและ
สร้างขอ้ตกลงในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งแจง้
วตัถุประสงคข์องกิจกรรม 

- - 

2 สัปดาห์ท่ี 2 
11 พฤศจิกายน 58 

นกัเรียนแบ่งกลุ่มสืบคน้ช่ือของ
พืชผกัสวนครัวต่าง ๆ  พืชผกั
เศรษฐกิจ และประโยชน์ของ
ผกัแต่ละชนิด และวธีิการปลูก
พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูล พร้อม
ทั้งสรุปความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
สืบคน้/คน้ควา้ 

คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัทมื์อถือ 
อินเตอร์เน็ต 
เวบ็ไซตต่์าง ๆ 

ใบงาน 
 

สังเกตการ
น าเสนอขอ้มูล 

 
ตรวจใบงาน

สรุปความรู้ของ
นกัเรียน 
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คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

3 สัปดาห์ท่ี 3 
18 พฤศจิกายน 58 

นกัเรียนแบ่งกลุ่มสืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบัดินแต่ละชนิดท่ีใชใ้น
การปลูกพืช กลุ่มละ ๑ ชนิด  
เช่น ดินเหนียว ดินร่วน ดิน
ทราย ดินปนทราย เป็นตน้  
พร้อมทั้งวธีิการปรับปรุงบ ารุง
ดิน และตวัแทนกลุ่มน าเสนอ
ขอ้มูล นกัเรียนทุกคนสรุป
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการสืบคน้
และการน าเสนอของตวัแทน
กลุ่ม  

คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัทมื์อถือ 
อินเตอร์เน็ต 
เวบ็ไซตต่์าง ๆ 

ใบงาน 
 

สังเกตการ
สืบคน้ / คน้ควา้
การน าเสนอ

ขอ้มูล 
ตรวจใบงาน

สรุปความรู้ของ
นกัเรียน 

4 สัปดาห์ท่ี 4 
25 พฤศจิกายน 58 

ทกัษะอาชีพ (อาหารไทย) ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหารไทย 

ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหาร

ไทย 
5 สัปดาห์ท่ี 5 

2 ธนัวาคม 58 
นกัเรียนช่วยกนัน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาชนิดของดินมา
วเิคราะห์ชนิดของดินของพื้นท่ี
การเกษตรของโรงเรียนวา่เป็น
ดินชนิดใด เม่ือทราบแลว้ให้
นกัเรียนวางแผนเตรียมวสัดุ 
(ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั แกลบ แกลบ
ด า ขยุมะพร้าวฯ) และอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงดิน  

 สังเกตการ
วเิคราะห์และ
การใหเ้หตุผล
ของนกัเรียน 

6 สัปดาห์ท่ี 6  
9 ธนัวาคม 58 

ลงมือปรับปรุงดิน  ดิน วสัดุ
ประกอบการ
ปรับปรุงดิน 
อุปกรณ์ทาง

การเกษตร เช่น 
จอบ เสียม ฯ 

สังเกตการ
ท างาน การใช้
อุปกรณ์ทาง
การเกษตรของ

นกัเรียน 
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คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

7 สัปดาห์ท่ี 7 
16 ธนัวาคม 58 

 

เตรียมพื้นท่ีส าหรับท า
การเกษตร (ขดุแปลง แต่ง
แปลง ขดุหลุม รองกน้หลุมฯ) 
โดยใชอุ้ปกรณ์ทางการเกษตรท่ี
เหมาะสมกบังาน  พร้อมทั้ง
เตรียมเมล็ดผกัท่ีตอ้งการปลูก
ใหพ้ร้อม (คะนา้ กวางตุง้ 
ผกับุง้จีนฯ) 

ดิน วสัดุ
ประกอบการ
ปรับปรุงดิน 
อุปกรณ์ทาง

การเกษตร เช่น 
จอบ เสียม ฯ 

สังเกตการ
ท างาน การใช้
อุปกรณ์ทาง
การเกษตรของ

นกัเรียน 

8 สัปดาห์ท่ี 8 
23 ธนัวาคม 58 

ทกัษะอาชีพ (อาหารไทย) ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหารไทย 

ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหาร

ไทย 
9-11  สัปดาห์ท่ี 9-11 

30 ธนัวาคม 58 
6 มกราคม 59 

13 มกราคม 59 

นกัเรียนลงมือปลูกผกั และ
บ ารุง  ดูแลรักษาตามประเภท
ของผกัแต่ละชนิด 

พื้นท่ีการเกษตร 
เมล็ดผกั 

อุปกรณ์ทาง
การเกษตร 

สังเกตการ
ท างาน 

12 สัปดาห์ท่ี 12 
20 มกราคม 59 

ทกัษะอาชีพ (อาหารไทย) ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหารไทย 

ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหาร

ไทย 
13-15 สัปดาห์ท่ี 13 –15 

27 มกราคม 59 
3 กุมภาพนัธ์ 59 

10 กุมภาพนัธ์ 59 

นกัเรียนเก็บเก่ียวผลผลิตผกัแต่
ละชนิดตามอายกุารเก็บเก่ียว 
บรรจุหีบห่อ ติดตราผกัปลอด
สารของโรงเรียน และจ าหน่าย
ผลผลิตทั้งในและนอก
โรงเรียน (ตลาดเยน็วนัพุธ 
ตลาดเยน็วนัศุกร์) 
 

ผลผลิต 
การบรรจุหีบห่อ 

สังเกตการ
ท างานของ
นกัเรียนเร่ือง
การเตรียม

ผลผลิตเพื่อการ
จ าหน่าย 
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คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

16 สัปดาห์ท่ี 16 
17 กุมภาพนัธ์ 59 

ทกัษะอาชีพ (อาหารไทย) ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหารไทย 

ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหาร

ไทย 
17 สัปดาห์ท่ี 17  

24 กุมภาพนัธ์ 59 
นกัเรียนจดัท ารายรับ –รายจ่าย  
พร้อมสรุปผลของงาน 

สมุดบญัชี ตรวจสอบการ
ท าบญัชี 

18-19 สัปดาห์ท่ี 18 –19 
2 มีนาคม 59 
9 มีนาคม 59 

 

เคลียร์พื้นท่ีการเกษตรเพื่อ
เตรียมลงผลผลิตทางการเกษตร
ชุดใหม่ (ปลูกพืชหมุนเวยีน) 

พื้นท่ีการเกษตร
และอุปกรณ์
ทางการเกษตร 

สังเกตการ
ท างาน 

20 สัปดาห์ท่ี 20 
16 มีนาคม 59 

ทกัษะอาชีพ (อาหารไทย) ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหารไทย 

ดูจากแผนทกัษะ
อาชีพอาหาร

ไทย 
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แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม พลงังานทางเลือก         เวลา   ๒๔ ช่ัวโมง 

กลุ่มกิจกรรม  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ 

                         วนัจดักิจกรรม   วนัพธุ    เวลา  ๑๓.๕๐-๑๕.๓๐ น. 

กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้าน         Head           Heart           Hand           Health 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม  นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด    นางสาวปฐมา อ่ิมสมยั 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้นกัเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 

 ๒. เพ่ือให้นกัเรียนน าความรู้เร่ืองการประหยดัพลงังานและสิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้  

ครัง้
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

๑ ๔ พ.ย.๕๘ ท าความเข้าใจกบันกัเรียนเก่ียวกบั
ฐานพลงังานทางเลือก 

ใต้ถนุอาคาร ๑ -สงัเกตพฤตกิรรม
นกัเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๒ ๑๑ พ.ย.๕๘ แบง่กลุม่นกัเรียนรับผิดชอบหน้าท่ี
ในฐานพลงังานทางเลือก 

ฐานพลงังานทางเลือก -นกัเรียนมีกลุม่และ 
รู้หน้าท่ีท่ีตวัเอง
รับผิดชอบ 

๓ ๑๘ พ.ย.๕๘ จดันกัเรียนดแูลฐานพลงังาน
ทางเลือก 

-จกัรยานสบูน า้ 

-ผลิตกระดาษจากฟางข้าว 

-ดแูลสวนกระเจ๊ียบ 

-ผลิตน า้กระเจ๊ียบ 

-การตลาด 

-จกัรยานสบูน า้ 

-ฟางข้าว 

-อปุกรณ์ผลิตกระดาษ
จากฟางข้าว 

-กระเจ๊ียบ 

-อปุกรณ์ขายน า้กระเจ๊ียบ 

-สินค้ากระดาษฟางข้าว 

-นกัเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีนกัเรียนเลือก
ได้อยา่งมีคณุภาพ 

๔ ๒๕ พ.ย.๕๘ ผลิตและปฏิบตักิิจกรรมในแตล่ะ
ฐานยอ่ย  

ฐานพลงังานทางเลือก -นกัเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีนกัเรียนเลือก
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(ทกัษะอาชีพ) ได้อยา่งมีคณุภาพ 
ครัง้
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

๕ ๒ ธ.ค. ๕๘ ผลิตและปฏิบตักิิจกรรมในแตล่ะ
ฐานยอ่ย  

ฐานพลงังานทางเลือก -นกัเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีนกัเรียนเลือก
ได้อยา่งมีคณุภาพ 

๖ ๙ ธ.ค. ๕๘ ผลิตและปฏิบตักิิจกรรมในแตล่ะ
ฐานยอ่ย  

ฐานพลงังานทางเลือก -นกัเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีนกัเรียนเลือก
ได้อยา่งมีคณุภาพ 

๗ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ ผลิตและปฏิบตักิิจกรรมในแตล่ะ
ฐานยอ่ย  

ฐานพลงังานทางเลือก -นกัเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีนกัเรียนเลือก
ได้อยา่งมีคณุภาพ 

๘ ๒๓ ธ.ค. ๕๘ นกัเรียนน าผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ 
ออกจ าหนา่ย 

(ทกัษะอาชีพ)  

ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ จาก
ฐานพลงังานทางเลือก 

-สงัเกตพฤตกิรรมใน
การร่วมกิจกรรมและ
ความส าเร็จของงาน 

๙ ๓๐ ธ.ค. ๕๘ นกัเรียนน าผลการตอบรับ
ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ จากฐานพลงังาน
ทดแทนมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและ
พฒันาให้ดีขึน้ 

ผลการประเมินกิจกรรม สงัเกตพฤติกรรมการ
อภิปรายในแตล่ะกลุม่
ยอ่ย 

๑๐ ๖ ม.ค. ๕๙ ให้นกัเรียนเวียนฐานยอ่ยโดยให้ไป
ศกึษาหาความรู้จากฐานย่อยอ่ืน 

ฐานพลงังานทางเลือก -อธิบายความรู้ในฐาน
ยอ่ยตา่ง ๆ และปฏิบตัิ
กิจกรรมได้ 

๑๑ ๑๓ ม.ค. ๕๙ ร่วมกนัวิเคราะห์และผลิตผลิตภณัฑ์
รวมกนัในกลุม่ใหญ่ ฐานพลงังาน
ทดแทน 

ฐานพลงังานทางเลือก -นกัเรียนร่วมมือกนั
ผลิตผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ 
จากฐานพลงังาน
ทดแทนได้ 

๑๒ ๒๐ ม.ค. ๕๙ น าผลิตภณัฑ์ท่ีได้ออกจ าหน่ายโดย
ชว่ยกนัทัง้กลุม่ใหญ่ 

(ทกัษะอาชีพ) 

โรงเรียนดอนพดุวิทยา
หรือภายนอกโรงเรียน 

-นกัเรียนร่วมมือกนัหา
รายได้เข้ากลุม่และ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

๑๓ ๒๗ ม.ค. ๕๙ ผลิตผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ไว้จ าหนา่ย ฐานพลงังานทางเลือก -คณุภาพของ
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ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ 

 
ครัง้
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

๑๔ ๓ ก.พ.๕๙ ผลิตผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ไว้จ าหนา่ย ฐานพลงังานทางเลือก -คณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ 

๑๕ ๑๐ ก.พ.๕๙ ผลิตผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ไว้จ าหนา่ย 

พร้อมท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 

ฐานพลงังานทางเลือก 

หนงัสือบญัชีครัวเรือน 
-คณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ 

-ผลการท าบญัชี

รายรับ-รายจา่ย 
๑๖ ๑๗ ก.พ.๕๙ น าผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้ออกจ าหนา่ย 

(ทกัษะอาชีพ) 
โรงเรียนดอนพดุวิทยา
หรือภายนอกโรงเรียน 

-บญัชีรายรับ รายจา่ย
ของกิจกรรมในโครงการ 

๑๗ ๒๔ ก.พ.๕๙ อภิปรายถึงการประหยดัพลงังาน
และการลดภาวะโลกร้อน 

๑.ไวท์บอร์ด 

๒.ปากกา 

๓.กระดาษรายงาน 

-การแสดงความคดิเห็น
เก่ียวกบัการประหยดั
พลงังานและลดภาวะ
โลกร้อน 

๑๘ ๒ มี.ค.๕๙ ระดมความคิดเพ่ือพฒันา
ผลิตภณัฑ์ท่ีชว่ยลดภาวะโลกร้อน 

ฐานพลงังานทางเลือก สงัเกตพฤติกรรมการ
แสดงความคิดเห็น 

๑๙ ๙ มี.ค.๕๙ ผลิตผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีระดม
ความคดิแล้ว 

ฐานพลงังานทางเลือก -คณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ 

๒๐ ๑๖ มี.ค.๕๙ จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้ และ
สรุปและอภิปรายผลกิจกรรม 

 ฐานพลงังานทดแทน 

(ทกัษะอาชีพ) 

 
โรงเรียนดอนพดุวิทยา
หรือภายนอกโรงเรียน 

-บญัชีรายรับ รายจา่ย 
กิจกรรมฐานพลงังาน
ทดแทน 

-คะแนนจากแบบ
ประเมิน 

  

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 1  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 2  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 3 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 4  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 5  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 6 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 7  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 8  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 9  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 10 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 11 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 12  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 13 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 14 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 15 

 …………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 16  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 17  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 18  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 19  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 20  

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา อ าเภอดอนพดุ จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม ฐานเพาะพนัธ์ุกลา้ไม ้       เวลา  26 ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วนัจัดกจิกรรม พุธ  เวลา 14.50 น. – 15.30 น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน    Head    Heart    Hand    Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม 1. นางดวงตา     แสนสวย  2. วา่ท่ีร้อยตรีมานะ   สวนอุดม  3. นางสาวกิตติมา      ชนะรส 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาเรียนรู้การเพาะพนัธ์ุกลา้ไมแ้ละขยายพนัธ์ุพืช 
 2. เพื่อผลิตกลา้ไมอ้อดจ าหน่ายหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

1 1 
4 พ.ย. 58 

ประชุมกลุ่ม วางแผน แบ่งหนา้ท่ี 
มีสมาชิก 2 กลุ่มสี คือ Y1 และ V2 

 - เช็คช่ือสมาชิก 
- บนัทึกลงสมุด 

2 2 
11 พ.ย. 58 

ท าความสะอาดสถานท่ีโรงเพาะช า 
เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

 ตรวจความสะอาด
และความเรียบร้อย 

3 3 
18 พ.ย. 58 

- ดูแลรักษาพนัธ์ุไมใ้นถุงเพาะช า 
- เปล่ียนดินตน้โกศลในกระถาง 
  จ  านวน 10 กระถาง 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 

 

4 4 
25 พ.ย. 58  

แยกกลุ่มฝึกทกัษะอาชีพ คร้ังท่ี 1 - - 

5 5 
2 ธ.ค. 58 

- รดน ้า ใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ปลูกปาลม์งาชา้งลงกระถาง 
  จ  านวน 10 กระถาง 
- ตดัก่ิงตอนฝร่ังชาววงัปลูกลงถุงด า  
  เพาะช า 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 

ตรวจผลงาน 

 
 
คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 
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6 6 
9 ธ.ค. 58 

- รดน ้าใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ฝึกการปักช าก่ิงไมป้ระดบั  
  เช่น เทียนทอง มะลิ โกศล 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 

ตรวจผลงาน 

7 7 
15 ธ.ค. 58 

- รดน ้าใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ฝึกการปักช าก่ิงไมป้ระดบั เช่น เขม็ 
  ล้ินกระบือ พลูด่าง 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 

ตรวจผลงาน 

8 8 
23 ธ.ค. 58 

แยกกลุ่มฝึกทกัษะอาชีพ คร้ังท่ี 2 - - 

9 9 
30 ธ.ค. 58 

- รดน ้าใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ฝึกทกัษะการตอนก่ิงไมผ้ลต่างๆ 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 

ตรวจผลงาน 

10 10 
6 ม.ค. 59 

- รดน ้าใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ฝึกทกัษะการตอนก่ิงไมด้อก 
  ไมป้ระดบั 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 

ตรวจผลงาน 

11 11 
13 ม.ค. 59 

- รดน ้าใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ฝึกทกัษะการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยเมล็ด 
 โดยการเพาะเมล็ดไมด้อก  
  เช่น ดาวเรือง ทานตะวนั 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 

ตรวจผลงาน 

12 12 
20 ม.ค. 59 

- รดน ้า ใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ฝึกทกัษะการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการ 
  ทาบก่ิง ฝึกทาบก่ิงมะม่วง 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 

ตรวจผลงาน 

13 13 
27 ม.ค. 59 

แยกกลุ่มฝึกทกัษะอาชีพ คร้ังท่ี 3 - - 

14 14 
3 ก.พ. 59 

- รดน ้าใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ฝึกทกัษะการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการ 
  เสียบยอด 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 

ดูการปฏิบติั 

 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

15 15 
10 ก.พ. 59 

- รดน ้าใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ศึกษาคน้ควา้วธีิการป้องกนัและก าจดั 
  ศตัรูไมด้อกไมป้ระดบั 

สืบคน้ขอ้มูลใน
เวบ็ไซตไ์มด้อกไม้
ประดบั 
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16 16 
17 ก.พ. 59 

- รดน ้าใส่ปุ๋ยพนัธ์ุไมใ้นโรงเพาะช า 
- ท  าแผน่พบัความรู้เก่ียวกบัฐาน 
   เพาะพนัธ์ุกลา้ไมเ้ผยแพร่     
   ประชาสัมพนัธ์ 

ตวัอยา่งแผน่พบั สังเกตความสนใจ
ในกิจกรรม 

17  17 
24 ก.พ. 59 

แยกกลุ่มฝึกทกัษะอาชีพ คร้ังท่ี 4 - - 

 1-5 
2 มี.ค. 59 

สอบปลายภาค   
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 
 

ช่ือกจิกรรม ฐานเพาะเห็ด  เวลา  24  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ วนัจัดกจิกรรม วนัพุธ  

เวลา  13.50-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม นายเลอศกัด์ิ จนัทร์นาค 

วตัถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถบอกชนิดของเห็ดได ้

2. นกัเรียนบอกถึงลกัษณะของโรงเรือนเพาะเห็ดท่ีเหมาะสมได ้

3. นกัเรียนสามารถเพาะพนัธ์เห็ดและดูแลเห็ดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. นกัเรียนสามารถน าเห็ดออกจ าหน่ายสู่ชุมชนได ้

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 4  
พฤศจิกายน 

2558 

ปฐมนิเทศ - - 

2 11 
พฤศจิกายน 

2558 

- นกัเรียนศึกษาการเพาะพนัเห็ดแต่ละ
ชนิด 
- นกัเรียนอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหวา่งเห็ดนางฟ้า และ เห็ดขอนด า 
ใหเ้พื่อนและครูฟัง 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 

นกัเรียนอธิบาย
ความแตกต่าง
ระหวา่งเห็ดนางฟ้า 
และ เห็ดขอนด า ได้
ถูกตอ้ง 

3 18 
พฤศจิกายน 

2558 

นกัเรียนศึกษาขั้นตอนการท าน ้ายา
ก าจดัศตัรูเห็ดจากสมุนไพร 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 

นกัเรียนบอกวธีิการ
ท าน ้ายาก าจดัศตัรู
เห็ดจากสมุนไพรได้
ถูกตอ้ง  
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คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

4 2 
ธนัวาคม 
2558 

นกัเรียนท าความสะอาดโรงเรือน และ
บริเวณโดยรอบโรงเรือน 

ฐานเพาะเห็ด ความสะอาดของ
โรงเรือนและบริเวณ
โดยรอบ 

5 9 
ธนัวาคม 
2558 

นกัเรียนลงมือท าการท าน ้ายาก าจดัศตัรู
เห็ดจากสมุนไพร 

ฐานเพาะเห็ด น ้ายาก าจดัศตัรูเห็ด
จากสมุนไพร และ
ความร่วมมือของ
สมาชิก 

6 16 
ธนัวาคม 
2558 

นกัเรียนลงมือท าการท าน ้ายาก าจดัศตัรู
เห็ดจากสมุนไพร 

ฐานเพาะเห็ด น ้ายาก าจดัศตัรูเห็ด
จากสมุนไพร และ
ความร่วมมือของ
สมาชิก 

7 6 
มกราคม 
2559 

นกัเรียนเรียนรู้การท าเช้ือเห็ด - ฐานเพาะเห็ด 
- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 

นกัเรียนบอกวธีิการ
และการท าเช้ือเห็ด
ได ้

8 13 
มกราคม 
2559 

นกัเรียนน าน ้ายาก าจดัศตัรูเห็ดจาก
สมุนไพรท่ีท าไวม้าใชใ้นการก าจดั
แมลง 

ฐานเพาะเห็ด ความร่วมมือของ
สมาชิก 

9 20 
มกราคม 
2559 

- นกัเรียนช่วยกนัดูแลศตัรูเช่นหนอน
หรือแมลงต่างๆวา่ยงัมีหลงเหลืออยู่
หรือไม่ 

ฐานเพาะเห็ด ความร่วมมือของ
สมาชิก 
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คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

10 3 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

นกัเรียนฝึกปฏิบติัท าเช้ือเห็ด ฟาร์เห็ด ช.พานิชย ์ นกัเรียนท าเช้ือเห็ด
ส่งคนละ 1 กอ้น 

11 10 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

นกัเรียนน าเก็บผลผลิตออกจ าหน่ายสู่
ชุมชน 

ฐานเพาะเห็ด การวางแผนในการ
จ าหน่ายและความ
ร่วมมือของสมาชิก 

12 17 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

นกัเรียนน าเก็บผลผลิตออกจ าหน่ายสู่
ชุมชน 

ฐานเพาะเห็ด การวางแผนในการ
จ าหน่ายและความ
ร่วมมือของสมาชิก 
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แผนการจดักิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จงัหวดัสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม  ไมผ้ล    เวลา    24   ชัว่โมง 
กลุ่มกิจกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพ  วนัจดักิจกรรม    วนัพุธ เวลา  13.50  -  15.30น. 
กิจกรรมพฒันานกัเรียนดา้น   Head    Heart    Hand     Health 
ครูท่ีปรึกษากิจกรรม    นายนิพนธ์   อ่ึงกลู  , นางถนอม   สุ่นประเสริฐ  และนายพิเชษฐ ์  ทองประสาท 
วตัถุประสงค ์

1.  เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจความส าคญัของไมผ้ล 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าทกัษะท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั  เดือน   ปี 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 
4 พ.ย. 58 

ท าความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวกบั
ฐานไมผ้ล 

- โรงอาหาร - สังเกตพฤติกรรมใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2 
11 พ.ย. 58 

แบ่งกลุ่มนกัเรียนรับผดิชอบหนา้ท่ี
ในฐานไมผ้ล - ฐานไมผ้ล 

- นกัเรียนมีกลุ่มและ 
รู้หนา้ท่ีท่ีตวัเอง
รับผดิชอบ 

3 

18 พ.ย. 58 

ใหน้กัเรียนดูแลฐานไมผ้ล 
- บ ารุงดิน 
- ตดัแต่งก่ิง 
- ตอนก่ิง 
- ห่อฝร่ัง 

- แปลงปลูกฝร่ัง 
- ตน้ฝร่ัง 
- จอบ 
- กรรไกรตดัก่ิงไม ้
- อุปกรณ์ห่อลูกฝร่ัง 

- นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมท่ีนกัเรียน 
เลือกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

4 - 6 2 ธ.ค. 58 
9 ธ.ค. 58 
16 ธ.ค. 58 

ผลิตและปฏิบติักิจกรรมในฐานยอ่ย - ฐานไมผ้ล 
- นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมท่ีนกัเรียน 
เลือกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

7 
30 ธ.ค. 58 

นกัเรียนน าผลการตอบรับผลิตภณัฑ ์
ต่างๆ จากฐานมาปรับปรุง และ 
พฒันาใหดี้ข้ึน 

- ผลการประเมิน
กิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรม
การอภิปรายในแต่ละ
กลุ่มยอ่ย 

8 
6 ม.ค. 59 

ใหน้กัเรียนเวยีนฐานยอ่ยโดยให้
ไปศึกษาหาความรู้จากฐานยอ่ยอ่ืน - ฐานไมผ้ล 

- อธิบายความรู้ในฐาน 
ยอ่ยต่างๆ และปฏิบติั 
กิจกรรมได ้
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คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั  เดือน   ปี 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

9 
13 ม.ค. 59 

ร่วมกนัวิเคราะห์และผลผลิตภณัฑ ์
รวมกนัในกลุ่มใหญ่ ฐานไมผ้ล - ฐานไมผ้ล 

- นกัเรียนร่วมมือกนั 
ผลิตภณัฑต่์างๆ จาก 
ฐานไมผ้ล 

10 27 ม.ค. 59 ผลิตภณัฑต่์างๆ ไวจ้  าหน่าย 
- ฐานไมผ้ล 

- คุณภาพของ
ผลิตภณัฑท่ี์ได ้

11 - 12 
3 ก.พ. 59 
10 ก.พ. 59 

น าผลผลิตจ าหน่าย พร้อมท าบญัชี
รายรับ – รายจ่าย 

 
 

- ฐานไมผ้ล 

- คุณภาพของ
ผลิตภณัฑท่ี์ได ้
- ผลการท าบญัชี
รายรับ – รายจ่าย 

13 

24 ก.พ. 59 การขยายไมผ้ลและการแปรรูป 

- ไวทบ์อร์ด 
- ปากกา 
- กระดาษรายงาน 

- การแสดงความ
คิดเห็น เก่ียวกบัการ
ขยายไมผ้ลและการ
แปรรูป 

14 2 มี.ค. 59 ระดมความคิดเพื่อพฒันาผลผลิต - ฐานไมผ้ล - สังเกตพฤติกรรม 
การแสดงความคิดเห็น 

15 9 มี.ค. 59 ลงมือท าผลผลิตท่ีระดมความคิด
แลว้ 

- ฐานไมผ้ล - คุณภาพของผลผลิต 

16 16 มี.ค. 59 จ าหน่ายผลผลิตท่ีท าได ้สรุปและ
อภิปรายผลกิจกรรม 

- โรงเรียนดอนพุด
วทิยา หรือภายนอก
โรงเรียน 

- บญัชีรายรับ–รายจ่าย
กิจกรรมฐานไมผ้ล 
- คะแนนจากแบบ
ประเมิน 

 
บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 1 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
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บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 2 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 3 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 4 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 5 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 6 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 7 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 8 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 9 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 10 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 11 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
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บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 12 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 13 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 14 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 15 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

บนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี 16 
 ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 
 

ช่ือกจิกรรม การปลูกดอกทานตะวนั เวลา  24  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม ชุมนุมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ  

วนัจัดกจิกรรม วนัพุธ เวลา  13.50-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม นายบุญเลิศ มีฤกิจ และนางสาวเกศณี  วา่บา้นพลบั 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้สายพนัธ์ุดอกทานตะวนั 

2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถบอกประโยชนข์องดอกทานตะวนั 

3. เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัเรียนไปประกอบอาชีพในอนาคต 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 4  
พฤศจิกายน 

2558 

ปฐมนิเทศ วางแผน  แบ่งหนา้ท่ี - -เช็คช่ือสมาชิก 
-บนัทึกลงสมุด 

2 11 
พฤศจิกายน 

2558 

- นกัเรียนศึกษาความหมาย  ประเภท  
และประโยชน์ของดอกทานตะวนั  
- นกัเรียนอธิบายความหมาย  ประเภท  
และประโยชน์ของดอกทานตะวนัให้
เพื่อนและครูฟัง 

 
- 

นกัเรียนบอก
ความหมาย ประเภท 
ประโยชน์ของดอก
ทานตะวนัไดถู้กตอ้ง 

3 18 
พฤศจิกายน 

2558 

นกัเรียนศึกษาขั้นตอน  วธีิการการปลูก 
ดอกทานตะวนั 
 

- นกัเรียนบอกวธีิการ
ปลูกดอกทานตะวนั
ไดถู้กตอ้ง 
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คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 

4 2 
ธนัวาคม 
2558 

นกัเรียนเตรียมศึกษาสายพนัธ์ุดอก
ทานตะวนั 

 
ฐานดอกทานตะวนั 

 
ความถูกตอ้งของการ 
ปลูกดอกทานตะวนั 

5 9 
ธนัวาคม 
2558 

- นกัเรียนช่วยกนัเลือกสายพนัธ์ุดอก
ทานตะวนั 
 

 
ฐานดอกทานตะวนั 

 
ความถูกตอ้งของการ 
ปลูกดอกทานตะวนั 

6 16 
ธนัวาคม 
2558 

นกัเรียนการเตรียมดิน การเตรียมดิน
ก่อนปลูก ควรไถดินใหลึ้กในระดบั 30 
เซนติเมตรหรือลึกกวา่นั้นเพราะวา่เม่ือ
ฝนตกดินจะสามารถรับน ้าใหซึ้มซบัอยู่
ในดินไดม้ากข้ึน การไถดินลึกจะช่วย
ท าลายการอดัแน่นของดินในชั้นไถ
พรวน ท าใหน้ ้าซึมลงในดินชั้นล่างได้
มากข้ึน ควรก าจดัวชัพืชในแปลงให้
สะอาด และไถยอ่ยดินคร้ังสุดทา้ยให้
ร่วนซุย หากมีการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมกัลงไปพร้อมกบัการยอ่ยดินคร้ัง
สุดทา้ยจะช่วยเสริมธาตุอาหารต่าง ๆ 
เพื่อใหพ้ืชน าไปใชป้ระโยชน์ 

 
 

ฐานดอกทานตะวนั 

 
 
ความถูกตอ้งของการ 
ปลูกดอกทานตะวนั 

7 6 
มกราคม 
2559 

นกัเรียนเตรียมดินเสร็จแลว้ ควรท าร่อง
ส าหรับหยอดเมล็ดโดยใหแ้ต่ละร่อง
ห่างกนั 70-75 เซนติเมตร  
 

 
ฐานดอกทานตะวนั 

 
ความถูกตอ้งของการ 
ปลูกดอกทานตะวนั 

8 
 
 
 
 
 

13 
มกราคม 
2559 

 
 
 

นกัเรียนเตรียมหลุมปลูกในร่องห่างกนั 
25-30 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 2 
เมล็ด แลว้กลบดินโดยใหเ้มล็ดอยูลึ่ก  
5-8 เซนติเมตร 
 
 

 
ฐานดอกทานตะวนั 

 
 
 
 

 
ความถูกตอ้งของการ 
ปลูกดอกทานตะวนั 
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คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 

9 20 
มกราคม 
2559 

นกัเรียนเตรียมเม่ือพืชงอกได ้10 วนั 
หรือมีใบจริง 2-4 คู่ใหถ้อนแยกเหลือไว้
เฉพาะตน้ท่ีแขง็แรงเพียงหลุมละ 1 ตน้ 

 
ฐานดอกทานตะวนั 

 

 
ความถูกตอ้งของการ 
ปลูกดอกทานตะวนั 

10 3 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

นกัเรียนเตรียมใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีพืช
ตอ้งการตามสภาพดินท่ีปลูกดว้ย
ส าหรับปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมท่ีแนะน าคือ
สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อตัรา 30-
50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองพื้นพร้อม
ปลูกและใชปุ๋้ยยเูรีย 46-0-0 อตัรา 20-30 
กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือทานตะวนัอายไุด ้30 
วนั หรือมีใบจริง 6-7 คู่ ซ่ึงเป็นระยะ
ก าลงัจะออกดอก หากมีการตรวจ
วเิคราะห์ดินก่อนปลูก จะช่วยใหก้ารใช้
ปุ๋ยมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและในกรณีท่ี
เป็นดินทรายและขาดธาตุโบรอน ควร
ใส่ผงโบแรกซ์ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อ
ไร่ จะท าใหเ้พิ่มผลผลิตไดม้ากและท า
ใหคุ้ณภาพของเมล็ดทานตะวนัดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
ฐานดอกทานตะวนั 

 

 
 
 
 
 
 
ความถูกตอ้งของการ 
ปลูกดอกทานตะวนั 

11 10 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

นกัเรียนเตรียมการใหน้ ้าท่ีเหมาะสมแก่
ดอกทานตะวนัจึงจะท าใหไ้ดรั้บ
ผลผลิตดีดว้ย 

 
ฐานดอกทานตะวนั 

 

 
ความถูกตอ้งของการ 
ปลูกดอกทานตะวนั 

12 17 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

เม่ือทานตะวนัมีอายไุด ้95-120 วนั  
จานดอกจะเร่ิมเปล่ียนสีเหลืองเป็นสี 
น ้าตาล ใหเ้ก็บเก่ียว 
-นกัเรียนท าแผน่พบัการปลูกดอก
ทานตะวนั 

 
ฐานดอกทานตะวนั 

 

 
ความถูกตอ้งของการ 
ปลูกดอกทานตะวนั 
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แผนการจดักิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จงัหวดัสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม  ขนมไทย                                                                             เวลา  8   ชัว่โมง 

กลุ่มกิจกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ             วนัพุธ   เวลา  13.50  -  15.30  น. 

กิจกรรมพฒันานกัเรียนดา้น   Head    Heart    Hand     Health 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม    นางถนอม   สุ่นประเสริฐ  และวา่ท่ีร้อยตรีมานะ   สวนอุดม 

วตัถุประสงค ์    1.เพื่อให้นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้และฝึกทกัษะการท าขนมไทย 

             2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ไปท าขนมรับประทานท่ีบา้นและเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ

ในอนาคต 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั  เดือน   ปี 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 
ส.1 

25  พ.ย. 58 

- นกัเรียนชมวดีีทศัน์เร่ืองการท าขนมไทยใน
ทอ้งถ่ิน 
-แบ่งนกัเรียนเป็น  2  กลุ่ม   
กลุ่มแรกเรียนรู้เร่ืองการห่อขนมดว้ยใบตอง
(กระทงทรงกรวย  กระทง4มุม)จากใบ
ความรู้เร่ืองการท ากระทงใบตองห่อขนมโดย
ครูสาธิตใหดู้ 
กลุ่มสองเรียนรู้เร่ืองการท าขนมกลว้ย 
จากใบความรู้เร่ืองการท าขนมกลว้ยโดยมีครู
เป็นท่ีปรึกษาคอยแนะน า 

 -หอ้งสมุด 
-ร้านขายขนมไทย 
-วดีีทศัน์ 
-ใบตอง 
-กลว้ย 
 -ไมก้ลดั 
-แป้งขา้วเจา้ 
-แป้งมนั 
-แป้งทา้ว 
-น ้าตาลทราย 
-เกลือ 
-กะทิ 
-มะพร้าวขดูขาว 
-ลงัถึง 
-กะละมงัผสม 
-ถว้ยตวง 
-ชอ้นตวง 
-เตาแก๊ส 
 

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

2 
ส.2 

23  ธ.ค.  58 

แบ่งนกัเรียนจากกลุ่มเดิม 
กลุ่มแรกเรียนรู้การท าขนมกลว้ยจากใบ
ความรู้เร่ืองการท าขนมกลว้ยโดยมีครูเป็นท่ี
ปรึกษาคอยแนะน า 
กลุ่มท่ีสองเรียนรู้เร่ืองการห่อขนมดว้ย
ใบตอง(กระทงทรงกรวย กระทง4มุม) 
จากใบความรู้เร่ืองการท ากระทงใบตองห่อ
ขนมโดยมีครูสาธิตใหดู้ 
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คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั  เดือน   ปี 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

3 
ส. 3 

27  ม.ค.  59 

- แบ่งนกัเรียนจากกลุ่มเดิม 
-กลุ่มแรกเรียนรู้การท าขนมฟักทอง
จากใบความรู้เร่ืองการท าขนมฟักทอง
โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาคอยแนะน า 
-กลุ่มท่ีสองเรียนรู้เร่ืองการห่อขนม
ดว้ยใบตอง(กระทงทรงสูง กระทง2
มุม)จากใบความรู้เร่ืองการท ากระทง
ใบตองห่อขนมโดยมีครูสาธิตใหดู้ 
 

-หอ้งสมุด 
-ร้านขายขนมไทย 
-วดีีทศัน์ 
-ใบตอง 
-ฟักทอง 
 -ไมก้ลดั 
-แป้งขา้วเจา้ 
-แป้งมนั 
-แป้งทา้ว 
-น ้าตาลทราย 
-เกลือ 
-กะทิ 
-มะพร้าวขดูขาว 
-ลงัถึง 
-กะละมงัผสม 
-ถว้ยตวง 
-ชอ้นตวง 
-เตาแก๊ส 
-ชอ้นตกัหยอดขนม 

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

4 
ส.  4 

24  ก.พ.  59 

-แบ่งนกัเรียนเป็น  2  กลุ่มเดิม   
-กลุ่มแรกเรียนรู้เร่ืองการห่อขนมดว้ย
ใบตอง(กระทงทรงสูง  กระทง2มุม) 
จากใบความรู้เร่ืองการท ากระทง
ใบตองห่อขนมโดยมีครูสาธิตใหดู้ 
-กลุ่มสองเรียนรู้เร่ืองการท าขนม
ฟักทองจากใบความรู้เร่ืองการท าขนม
ฟักทองโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาคอย
แนะน า 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



47 
 

ภาพกิจกรรม 

 



48 
 

แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม ท าน า้นมข้าวโพด     เวลา  8ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพวนัจัดกจิกรรม    วนัพุธเวลา  14.40 – 15.30 น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้านHead  Heart  Hand  Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรมครูปฏิมา ปาลศรี และครูอมรินทร์ อินทร์โส 
วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการท าน ้านมขา้วโพด 
2.เพื่อใหน้กัเรียนไดน้ าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และ

ประเมินผล 
 

1. 1-2 
25 พ.ย 58 

ช้ีแจง อธิบายวตัถุประสงคแ์ละ
ขั้นตอนการท าน ้านมขา้วโพด 

 -ใบความรู้ - 

2. 
 

3-4 
23  ธ.ค  58 

แบ่งกลุ่มนกัเรียน เตรียมอุปกรณ์ความ
พร้อม  ศึกษาวธีิการท าน ้านมอยา่ง
ละเอียด 

  -บรรยาย 
 - ตวัอยา่งพนัธ์ขา้วโพด 
  -ตวัอยา่งภาชนะใส่ผลิตภณัฑ ์

- 

3. 5-6 
17 พ.ย 58 

ด าเนินการท าน ้านมขา้วโพด จด
บนัทึกการท ากิจกรรม บรรจุ
ผลิตภณัฑใ์ส่ภาชนะ 

  -ใบงาน/ยทููป 
 -สมุดจดบนัทึก 

แบบประเมิน 

4. 7-8 
24 พ.ย 58 

สรุปผลการท างาน  ส่งสมุดบนัทึก 
 

-สมุดจดบนัทึก 
 

แบบประเมิน 
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ภาพกิจกรรม 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา   อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม     ปลูกผกัไร้ดิน           เวลา        8 ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ                    วนัจัดกจิกรรม  วนัพุธ          เวลา  

14.40-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน    Head        Heart       Hand          Health   
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   ครูขวญัใจ  เจริญสุข   ครูประยทุธ  ไทยกลาง     

วตัถุประสงค์  

1)  เพื่อท าใหไ้ดพ้ืชผกัท่ีมีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกคา้ง เกิดความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค 

2) เพื่อช่วยใหน้กัเรียนปลูกผกัมีสุขภาพอนามยัดี 

3) เพื่อช่วยใหน้กัเรียนมีรายไดเ้สริม และสามารถขายผลผลิตได ้

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

1 
1-2 

25 พ.ย. 2558 
ช้ีแจง อธิบาย ขั้นตอนการปลูกผกัไร้ดิน 
วธีิการเลือกปลูกผกัไร้ดิน 

 
-อินเทอรเนต 

- 

2 
3-4 

23 ธ.ค 2558 
นกัเรียนจบัคู่ พร้อมตกลงในเร่ืองการปลูก
ผกั หาเมล็ดพนัธ์ุ อุปกรณ์การปลูกผกั 

 
เมล็ดพนัธ์ุผกั 

- 

3 
5-6 

20 ม.ค.2559 
ด าเนินการปลูกผกัไร้ดิน และติดตามจด
บนัทึกการเจริญเติบโต ของผกั 
น าผกัออกจ าหน่าย 

สมุดจดบนัทึก แบบประเมิน 

4 
7-8 

24 ก.พ.2559 
สรุปผลการท างาน ส่งสมุดบนัทึก  สมุดจดบนัทึก แบบประเมิน 
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ภาพกิจกรรม 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม ผลิตภณัฑ์จากกระดาษฟางขา้ว        เวลา    8 ชัว่โมง 
กลุ่มกจิกรรม   ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ  
วนัจัดกจิกรรม          วนัพุธ  สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน          เวลา  13.50 – 15.30 น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน     Head         Heart        Hand       Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   นางสาวปฐมา  อ่ิมสมยั   และนางสาวสมพิศ  เผอืกสอาด 
วตัถุประสงค์ 

1. ฝึกทกัษะการคิด และผลิตผลงานอยา่งสร้างสรรค ์
2. เพื่อฝึกทกัษะการสร้างอาชีพและการหารายได ้

กจิกรรมการเรียนรู้ 
คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
1 1 

26 พ.ย. 58 
1.ครูท่ีปรึกษาช้ีแจงวตัถุประสงค ์และ
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2. นกัเรียนร่วมเสนอแนวทางในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ และออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อจดัท าช้ินงานในการ
เรียนคร้ังต่อไป 

1. เวบ็ไซดก์ารสร้าง
ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 

1. สังเกต
พฤติกรรม
นกัเรียน 
2. สังเกตการ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑข์อง
นกัเรียน 

2 2 
23 ธ.ค. 58 

 

1. นกัเรียนสร้างผลิตภณัฑจ์าก
กระดาษฟางขา้วตามใบงานท่ี
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
2. นกัเรียนลงบญัชีค านวณตน้ทุนการ
ผลิต ก าหนดราคาจ าหน่าย และส ารวจ
หาแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

1. กระดาษฟางขา้ว 
2. กรรไกร 
3. กาว 
4. สีเมจิก สีไม ้
5. ร้ิบบิ้น 
6. ไมบ้รรทดั 
7. คตัเตอร์ 
9. อุปกรณ์ตกแต่งอ่ืนๆ 

ประเมินช้ินงาน
ผลิตภณัฑท่ี์
นกัเรียนผลิตได ้
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คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
3 3 

27 ม.ค. 59 
 

1. วทิยากรปราชญชุ์มชน แนะน า
อุปกรณ์การท าดอกไมจ้นัทน์โดยใช้
กระดาษจากฟางขา้ว 
2. นกัเรียนฝึกท าดอกไมจ้นัทน์โดยใช้
กระดาษจากฟางขา้ว  
3. นกัเรียนลงบญัชีค านวณตน้ทุนการ
ผลิต ก าหนดราคาจ าหน่าย และส ารวจ
หาแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

1. อุปกรณ์จดัท า
ดอกไมจ้นัทน์ 
2. กระดาษฟางขา้ว 

ประเมินการท า
ดอกไมจ้นัทน์
ของนกัเรียน 

4 4 
24 ก.พ. 59 

1. นกัเรียนสร้างผลิตภณัฑจ์าก
กระดาษฟางขา้วตามความสนใจ  
โดยคน้ควา้จาก www.youtube.com  
เร่ือง ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษสา 
2. นกัเรียนลงบญัชีค านวณตน้ทุนการ
ผลิต ก าหนดราคาจ าหน่าย และส ารวจ
หาแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

1. อุปกรณ์สร้างช้ินงาน
ของนกัเรียน 
2. www.youtube.com  
เร่ือง ผลิตภณัฑจ์าก
กระดาษสา 
 

ประเมินช้ินงาน
ผลิตภณัฑท่ี์
นกัเรียนผลิตได ้

 
 

ภาพกิจกรรม 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 
 

ช่ือกจิกรรม พบัเหรียญ  เวลา  8  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ  

วนัจัดกจิกรรม วนัพุธสัปดาห์ท่ี 4  ของเดือน เวลา  13.50-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล,  นายบดินทร์  โพธิเวชกุล 

วตัถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสามารถพบัเหรียญรูปดอกบวัได ้

2. นกัเรียนสามารถพบัเหรียญรูปดาวได ้

3. นกัเรียนสามารถพบัเหรียญรูปดอกกุหลาบได ้

4. นกัเรียนสามารถพบัเหรียญรูปท่ีนกัเรียนสนใจได ้

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 25 
พฤศจิกายน 

2558 

1. เปิด YouTube การพบัเหรียญ
รูปดอกบวัใหน้กัเรียนดู 

2. ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการพบั
เหรียญรูปดอกบวัคนละ 2 
เหรียญ  

- คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 
https://www.youtube.com/
watch?v=nn9ev-PNnm4 

นกัเรียนพบัเหรียญ
รูปดอกบวัได ้

2 23 ธนัวาคม 
2558 

1. เปิด YouTube การพบัเหรียญ
รูปดาวให้นกัเรียนดู 

2. ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการพบั
เหรียญรูปดาวคนละ 2 เหรียญ 

- คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 
https://www.youtube.com/
watch?v=LVMK-
T2U9LU 

นกัเรียนพบัเหรียญ
รูปดาวได ้
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คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

3 27 มกราคม 
2559 

1. เปิด YouTube การพบัเหรียญ
รูปดอกกุหลาบใหน้กัเรียนดู 

2. ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการพบั
เหรียญรูปดอกกุหลาบคนละ 2 
เหรียญ 

- คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 
https://www.youtube.com
/watch?v=G-ATM_HrrkI 

นกัเรียนพบัเหรียญ
รูปดอกกุหลาบได ้

4 20 กุมภาพนัธ์ 
2559 

1. ใหน้กัเรียนเปิด YouTube การ
พบัเหรียญรูปท่ีนกัเรียนสนใจ 

2. ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการพบั
เหรียญรูปท่ีนกัเรียนสนใจ 
คนละ 2 เหรียญ  

- คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 

นกัเรียนพบัเหรียญ
รูปท่ีนกัเรียน
สนใจได ้
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ภาพกิจกรรม 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 
 

ช่ือกจิกรรม การเพาะถัว่งอกในขวดพลาสติก  เวลา  8  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ 

วนัจัดกจิกรรม วนัพุธสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน   เวลา 13.50-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน   Head   Heart   Hand         Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม นายบุญเลิศ   มีฤกิจ,   นางสาวเกศณี    วา่บา้นพลบั 

วตัถุประสงค์ 

5. นกัเรียนสามารถรู้หลกัการเพาะถัว่งอกไร้สารพิษได ้

6. นกัเรียนสามารถรู้หลกัการแปรรูปเมล็ดถัว่เขียวมาเป็นถัว่งอกได ้

7. นกัเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพสร้างรายได ้

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 

1 25 พฤศจิกายน 
2558 

-ช้ีแจงอธิบายวตัถุประสงคแ์ละ
ขั้นตอนการเพาะถัว่งอกในขวด
พลาสติก  

-ใบความรู้  
- 

2 23 ธนัวาคม 
2558 

-แบ่งกลุ่มนกัเรียน เตรียมอุปกรณ์
ความพร้อม ศึกษาวธีิการเพาะถัว่งอก
ในขวดพลาสติก 

-บรรยาย 
-ตวัอย่างการเพาะถั่วงอกใน
ขวดพลาสติก 
-ตวัอยา่งภาชนะใส่ผลิตภณัฑ์ 

นกัเรียนสามารถเลือก
การเพาะถัว่งอกในขวด
พลาสติกได ้                                                           

3 
 

20 มกราคม 
2558 

ด าเนินการเพาะถัว่งอกในขวด
พลาสติกจดบนัทึกการ ท ากิจกรรม 
บรรจุผลิตภณัฑใ์ส่ภาชนะ 

-ใบงาน 
-สมุดจดบนัทึก 

   
แบบประมาณ 

4 24 กุมภาพนัธ์ 
2559 

สรุปผลการท างาน ส่งสมุดบนัทึก -สมุดจดบนัทึก แบบประมาณ 
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ภาพกิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ชื่อกิจกรรม ลมโชยบาร์เบอร์                                               เวลา 8  ชั่วโมง 

กลุ่มกิจกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทักษะอาชีพ    วันจัดกิจกรรม พุธที่ 4 ของเดือน เวลา 2 
ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูที่ปรึกษา ครูสุภาพ พานิชตระกูล , ครูดวงตา แสนสวย และครูนิพนธ์ อึ่งกูล 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมทักษะประสบการณ์อาชีพตัดผมและด าเนินชีวิตตามแนวของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ความมีวินัย ความสามัคคี การท างานร่วมกัน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครั้งที ่
สัปดาห์ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัด และ 
การประเมินผล 

1. ส 1 
25 พ.ย. 
2558 

- รับสมัครสมาชิกฝึกทักษะอาชีพ 
- ติดต่อวิทยากรสาธิตการตัดผม จัดหา
อุปกรณ์ สถานที่ 
- สมาชิกจับคู่สาธิตตัดผมจากลูกโป่ง 
- ทดลองตัดผมหัวหุ่นสมาชิก 

- ใต้ถุนอาคาร 216ค 
- วิทยากรท้องถิ่น 
( คุณเกรียงศักดิ์ สีมา ) 

- แบบบันทึกเข้าร่วม
กิจกรรม 
- สังเกตการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

2. ส 2 
30 ธ.ค. 2558 

- สมาชิกพร้อมบริเวณใต้ถุนอาคาร 216ค 
- วิทยากรคุณเกรียงศักดิ์สาธิตการตัดผมจาก
หุ่น 
- สมาชิกจับคู่กันทดลองตัดผมจากหุ่นสมาชิก
ด้วยกันโดยวิทยากรคอยให้ค าแนะน า 

- ใต้ถุนอาคาร 216ค 
- วิทยากรท้องถิ่น 
( คุณเกรียงศักดิ์ สีมา ) 

- แบบบันทึกเข้าร่วม
กิจกรรม 
- สังเกตการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

3. ส 3 
27 ม.ค. 
2558 

- สมาชิกลมโชยบาเบอร์รวมตัวกันลงชื่อสมาชิก 
- วิทยากรจับคู่สมาชิกฝึกการตัดผมจากหัวหุ่น
สมาชิกโดยวิทยากรให้ค าแนะน าและให้สมาชิก
ทุกคน ทุกคู่ ได้มีโอกาสแสดงการตัดผม 

- ใต้ถุนอาคาร 216ค 
- วิทยากรท้องถิ่น 
( คุณเกรียงศักดิ์ สีมา ) 

- แบบบันทึกเข้าร่วม
กิจกรรม 
- สังเกตการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 
- แบบประเมินความ
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พึงพอใจ 
4. ส 4 

25 ก.พ. 2558 
- สมาชิกพร้อมบริเวณใต้ถุนอาคาร 216ค 
- วิทยากรให้ความรู้และจุดที่สมาชิกต้อง
แก้ไข 
- สมาชิกจับคู่เรียงล าดับออกมาฝึกหัดการตัด
ผมจากช่างโดยมีอาสาสมัครเป็นหัวหุ่นให้
ผู้เรียน 

- ใต้ถุนอาคาร 216ค 
- วิทยากรท้องถิ่น 
( คุณเกรียงศักดิ์ สีมา ) 

- แบบบันทึกเข้าร่วม
กิจกรรม 
- สังเกตการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา   อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม  สานพดั     เวลา  8  ชัว่โมง 

กลุ่มกิจกรรม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ วนัจดักิจกรรม  พุธ  เวลา  13.50-15.30น. 

กิจกรรมพฒันานกัเรียนดา้น    √   Head          Heart   √  Hand           Health 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม   ครูชูชีพ     ศรีโชติ 

วตัถุประสงค ์

3) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนสานพดัดว้ยลวดลายต่าง ๆ ได ้

4) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีสมาธิในการท างาน 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1 

วนัท่ี 25  
พฤศจิกายน 

2558  
 

-ครูและนกัเรียนร่วมกนัประชุมและช้ีแจง
จุดประสงคก์ารร่วมกิจกรรม 
-ใหน้กัเรียนจบัคู่กนั และแลกกระดาษแขง็
ท่ีนกัเรียนตดัมาจากบา้นท่ีมีขนาดความ
กวา้ง 0.5 ซม. 
-นกัเรียนแต่ละคู่ เร่ิมสานกระดาษแขง็ โดย
ลายแรกท่ีนกัเรียนเร่ิมสานคือลายพื้นฐาน
ลายขดัสลบัไปมา   

- -แบบสังเกตจาก
ผลงานของนกัเรียน 
-ภาพถ่ายการด าเนิน
กิจกรรม 

2 2 
วนัท่ี 23  
ธนัวาคม 

2558  
 

 -ใหน้กัเรียนจบัคู่เดิมของนกัเรียนเหมือนท่ี
เคยฝึกเม่ือชัว่โมงท่ีแลว้ 
-แลกกระดาษแขง็ท่ีนกัเรียนตดัมาจากบา้น
ท่ีมีขนาดความกวา้ง 0.5 ซม. 
-นกัเรียนแต่ละคู่ เร่ิมสานกระดาษแขง็ โดย
ลายท่ีสองคือลายขั้นบนัได 

ผลงานจากรุ่นพี่ท  า 
ไวใ้หดู้ 

-แบบสังเกตจาก
ผลงานของนกัเรียน 
-ภาพถ่ายการด าเนิน
กิจกรรม 
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คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
3 3 

วนัท่ี 20  
มกราคม 

2559  
 

-ครูและนกัเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
จดัสานพดัคือ ตอก จากแหล่งชุมชน 
-ใหน้กัเรียนแต่ละคู่เร่ิมสานพดัโดย
ด าเนินการตามครูพี่เล้ียง  และพี่ท่ีมีความรู้
จากการสานพดั 

ผลงานจากรุ่นพี่ท  า 
ไวใ้หดู้ 

-แบบสังเกตจาก
ผลงานของนกัเรียน 
-ภาพถ่ายการด าเนิน
กิจกรรม 

4 4 
วนัท่ี 17  
กุมภาพนัธ์ุ 

2559  
 

-ใหน้กัเรียนแต่ละคู่ด าเนินการสานพดัต่อ
จากสัปดาห์ท่ีแลว้ ใหแ้ลว้เสร็จเป็นรูปร่าง
พดัท่ีสามารถใชง้านได ้โดยด าเนินการตาม
ครูพี่เล้ียง  และพี่ท่ีมีความรู้จากการสานพดั 
-เก็บผลงานนกัเรียนไวเ้พื่อแสดงโชวใ์นงาน
แสดงนิทรรศการผลงานนกัเรียนเพื่อให้
นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในฝีมือของ
ตนเอง 

ผลงานจากรุ่นพี่ท  า 
ไวใ้หดู้ 

-แบบสังเกตจาก
ผลงานของนกัเรียน 
-ภาพถ่ายการด าเนิน
กิจกรรม 
 

 

ภาพกิจกรรม 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 
 

ช่ือกจิกรรม เห็ดสวรรค ์  เวลา  8  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ  วนัจัดกจิกรรม วันพุธ ท่ี  3   ของเดือน เวลา 

 13.50-15.30 น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม นายเลอศกัด์ิ จนัทร์นาค 

วตัถุประสงค์ 

8. นกัเรียนสามารถน าเห็ดจากฐานเศรษฐกิจพอเพียงมาท าอาหารได ้

9. นกัเรียนสามารถรู้วธีิน าเห็ดมาผา่นวธีิถนอมอาหารได ้

10. นกัเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 25 
พฤศจิกายน 

2558 

3. ศึกษาการน าเห็ดมาท าอาหาร
ประเภทต่างๆ 

4. ใหน้กัเรียนบอกช่ืออาหาร 
อุปกรณ์และอธิบายวธีิ
ท าอาหารท่ีสนใจ  

- คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 
https://www.youtube.com 

นกัเรียนอธิบายวธีิ
ท าอาหารท่ีสนใจ 

2 23 ธนัวาคม 
2558 

3. นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการ
ท าอาหาร 

4. ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการ
ท าอาหารจากเห็ด 

- คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 
https://www.youtube.com 

อาหารจากเห็ดท่ี
นกัเรียนท าและ
สังเกตุความ
ร่วมมือของ
นกัเรียน 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
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คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

3 27 มกราคม 
2559 

3. นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการ
ท าอาหาร 

4. ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการ
ท าอาหารจากเห็ด 

วิทยากรในชุมชน และ
อาจารย์ถนอม สุ่นประเส
ริฐ  

อาหารจากเห็ดท่ี
นกัเรียนท าและ
สังเกตุความ
ร่วมมือของ
นกัเรียน 

4 20 กุมภาพนัธ์ 
2559 

3. นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการ
ท าอาหาร 

4. ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการ
ท าอาหารจากเห็ด 

- คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 

อาหารจากเห็ดท่ี
นกัเรียนท าและ
สังเกตุความ
ร่วมมือของ
นกัเรียน 

 

ภาพกิจกรรม 
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม ..อาหารไทย.. เวลา.....8....ช่ัวโมง 
กลุ่มกิจกรรม..ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทกัษะอาชีพ วันจัดกิจกรรม..วนัพธุ...เวลา. 13.50 - 15.30..น. 
กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านHead  Heart  Hand  Health 
ครูท่ีปรึกษากิจกรรม...นางสาวสมถวิลคล้ายกรุด.....นางพจนีย์  ป้อมเรือง.......................... 
วัตถุประสงค์ 
 1. นกัเรียนเข้าใจความส าคญัของเอกลกัษณ์ วฒันธรรม และประเภทของอาหารไทย 

2. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัสว่นประกอบ วิธีการปรุง รวมถึงการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการ 
                 ประกอบอาหาร 
             3. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการค านวณต้นทนุของการท าอาหาร เพ่ือการประมาณคา่ใช้จา่ย 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครัง้ท่ี 
สปัดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 
และแหลง่เรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

1 1 
25 พ.ย.58 

 

-ครูและนกัเรียนประชมุชีแ้จงจดุประสงค์ 
 การจดักิจกรรม ก าหนดช่ือและรายการ 
 อาหารท่ีจะท า(ย ารวมมิตร) 
-ครูสาธิตขัน้ตอนและวิธีการท าให้นกัเรียน 
  ดโูดยมีครูและนกัเรียนปฏิบตัร่ิวมกนั 

- -แบบสงัเกตการ
ท างานกลุม่ 

2 2 
23 ธ.ค.58 

 

-นกัเรียนแบง่กลุม่ๆละ 10 คน แบง่หน้าท่ี 
 รับผิดชอบในการน าวสัดอุปุกรณ์มาใช้ใน 
 ประกอบอาหาร 
-นกัเรียนปฏิบตัิตามขัน้ตอนตามท่ีครู 
  อธิบายในครัง้ท่ีแล้ว 
- แตล่ะกลุม่จดัใสจ่านสง่ครูเพ่ือให้คะแนน 
-ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ใหมห่รือกลุม่เดมิคดิ 
  รายการอาหารท่ีจะท าในครัง้ตอ่ไปพร้อม 
  แบง่หน้าท่ีในการน าวสัดอุปุกรณ์และ 
  สืบค้นขัน้ตอนและอปุกรณ์ในการ 
  ประกอบอาหารท่ีนกัเรียนแตล่ะกลุม่เลือก 
  เพ่ือจะเรียนในครัง้ตอ่ไป 

อินเตอร์เน็ต 
วิทยากร 

-แบบสงัเกตการณ์ 
 ท างานกลุม่ 
-แบบประเมิน 
-รูปถ่ายในการ
ปฏิบตัิกิจกรรม 
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ครัง้ท่ี 
สปัดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 
และแหลง่เรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

3. 3 
20 ม.ค.59 

 

-นกัเรียนแตล่ะกลุม่น าวสัดอุปุกรณ์ท่ี
เตรียม 
 มา และลงมือปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีสืบค้น 
 หรือเขียนมา โดยมีครูเป็นผู้แนะน าและ 
 ชว่ยเหลือเพิ่มเตมิ 
-จดัอาหารสง่ครูเพ่ือให้คะแนน 
-ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ๆละ 10 คน คดิ 
 รายการอาหารท่ีจะท าในครัง้ตอ่ไปพร้อม 
 แบง่หน้าท่ีในการน าวสัดอุปุกรณ์และ 
 สืบค้นขัน้ตอนและอปุกรณ์ในการ 
 ประกอบอาหารท่ีนกัเรียนแตล่ะกลุม่เลือก 
 เพ่ือจะเรียนในครัง้ตอ่ไป 
 

อินเตอร์เน็ต 
วิทยากร 

-แบบสงัเกตการณ์ 
 ท างานกลุม่ 
-แบบประเมิน 
-รูปถ่ายในการ
ปฏิบตัิกิจกรรม 

4. 4 
17 ก.พ.59 

 

 นกัเรียนแตล่ะกลุม่น าวสัดอุปุกรณ์ท่ีเตรียม 
 มา และลงมือปฏิบตัิตามขัน้ตอนตามท่ี 
 สืบค้นหรือเขียนมา โดยมีครูเป็นผู้แนะน า 
 และชว่ยเหลือเพิ่มเตมิ 
- จดัอาหารสง่ครูเพ่ือให้คะแนน 
- ท าแบบประเมินกิจกรรมโครงการ 
- นกัเรียนรวมกลุม่สรุปผลการปฏิบตัิ 
  กิจกรรมทัง้หมดรวบรวมเป็นรูปเลม่ 
  ประกอบภาพกิจกรรมสง่ครูท่ีปรึกษา 
  โครงการ 

อินเตอร์เน็ต 
วิทยากร 

-เอกสารรูปเลม่ 
-แบบประเมิน
กิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


