
แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา   อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม  โครงงานขยะพารวย    โครงงานแต่งชุดผิดคิดเสียใหม่       เวลา  20  ชัว่โมง 

กลุ่มกิจกรรม  โครงงานคุณธรรม    วนัจดักิจกรรม  พฤหสับดี    เวลา  14.40 – 15.30 น. 

กิจกรรมพฒันานกัเรียนดา้น    √   Head   √     Heart       Hand           Health   

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม   ครูชูชีพ     ศรีโชติ 

วตัถุประสงค ์

1) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเขียนขั้นตอนการท าโครงงานคุณธรรมได ้

2) เพือ่ฝึกใหน้กัเรียนมีคุณธรรมในเร่ือง การแต่งกายใหถู้กระเบียบ ใหถู้กวนั 

3) เพื่อฝึกใหน้กัเรียน รู้จกัการแยกขยะ และน าขยะมาสร้างรายไดใ้หก้บัคณะสีของตนเอง 

4) เพื่อฝึกนกัเรียนใหท้ างานเป็นหมู่คณะ มัน่ใจและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1 

วนัท่ี 5  
พฤศจิกายน 

2558  
 

-จดันกัเรียน G1 เป็น 2 กลุ่ม คือ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
-ใหน้กัเรียน G1ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
เขียนปฏิทินการปฏิบติัโครงงานคุณธรรม
ของกลุ่มตนเอง  

- -แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

2 2 
วนัท่ี 12  

พฤศจิกายน 
2558  

 

-ใหน้กัเรียน G1ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ร่วมกนัท าตารางตรวจเช็คนกัเรียน
ท่ีแต่งกายไม่ถูกวนั ทุกระดบัชั้น 
-ใหน้กัเรียน G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จดัเวรเก็บขวดและแกว้พลาสติก
น าไปเก็บท่ีตะแกรงท่ีทางโรงเรียนจดัไวใ้ห้ 
 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

-แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

 

 



คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
3 3 

วนัท่ี 19  
ธนัวาคม 

2558 
 

-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายจดัท าบญัชีรายรับต่อจากภาคเรียนท่ี 1 
และใหน้กัเรียนท่ีเป็นเวรเก็บขยะขวด
พลาสติก ขวดแกว้  กระดาษด าเนินการ
จดัเก็บ 
-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ รณรงคก์ารแต่งกายใหถู้กวนัตามท่ี
ทางโรงเรียนก าหนด   

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

-แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

4-5 4-5 
วนัท่ี 26,3 
ธนัวาคม 

2558 
 

-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายรณรงคใ์หน้กัเรียนในสมาชิกสีเขียว
น าขวด  แกว้ พลาสติก และกระดาษน ามา
ทิ้งในถงัของสีเขียวเพื่อน าขยะเหล่าน้ีไป
ขายสร้างรายไดใ้หก้บัคณะสี และเวร
รับผดิชอบด าเนินการจดัเก็บทุกวนั 
-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ รณรงคก์ารแต่งกายใหถู้กวนัตามท่ี
ทางโรงเรียนก าหนด  และประสานให้
หวัหนา้ห้องทุกห้องส่งรายช่ือนกัเรียนท่ี
แต่งกายไม่ตรงตามวนั 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

-แบบส ารวจนกัเรียน
ท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้ง
ตามวนัท่ีทาง
โรงเรียนก าหนด 
-ถ่ายรูปนกัเรียนขณะ
รณรงคแ์ต่งกายให้
ถูกวนั และรูป
นกัเรียนก าลงัแยก
ขยะ 

6 6 
10  

ธนัวาคม 
2558 

วนัหยดุรัฐธรรมนูญ   

 

 

 

 

 

 



คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
7-8 7-8 

วนัท่ี 17,24  
มกราคม 

2559 
 

-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายรณรงคใ์หน้กัเรียนในสมาชิกสีเขียว
น าขวด  แกว้ พลาสติก และกระดาษน ามา
ทิ้งในถงัของสีเขียวเพื่อน าขยะเหล่าน้ีไป
ขายสร้างรายไดใ้หก้บัคณะสี และเวร
รับผดิชอบด าเนินการจดัเก็บทุกวนัให้
อาจารยส์มพิศติดต่อรถซ้ือของเก่ามารับซ้ือ
และท าบญัชีรายรับให้เป็นปัจจุบนั 
-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ รณรงคก์ารแต่งกายใหถู้กวนัตามท่ี
ทางโรงเรียนก าหนด  และประสานให้
หวัหนา้ห้องทุกห้องส่งรายช่ือนกัเรียนท่ี
แต่งกายไม่ตรงตามวนั สมาชิกในG1 จด
สถิตินกัเรียนท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้งตามวนั 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

-แบบส ารวจนกัเรียน
ท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้ง
ตามวนัท่ีทาง
โรงเรียนก าหนด 
-ถ่ายรูปเป็นหลกัฐาน
การขายขยะ 

9 9 
31 

ธนัวาคม 
2558 

หยดุวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่   

10-11 10-11 
วนัท่ี 7,14  
มกราคม 

2559 
 

-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายรณรงคใ์หน้กัเรียนในสมาชิกสีเขียว
น าขวด  แกว้ พลาสติก และกระดาษน ามา
ทิ้งในถงัของสีเขียวเพื่อน าขยะเหล่าน้ีไป
ขายสร้างรายไดใ้หก้บัคณะสี และเวร
รับผดิชอบด าเนินการจดัเก็บทุกวนั 
- สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ รณรงคก์ารแต่งกายใหถู้กวนัตามท่ี
ทางโรงเรียนก าหนด  และประสานให้
หวัหนา้ห้องทุกห้องส่งรายช่ือนกัเรียนท่ี
แต่งกายไม่ตรงตามวนั สมาชิกในG1 จด
สถิตินกัเรียนท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้งตามวนั 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

-แบบส ารวจนกัเรียน
ท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้ง
ตามวนัท่ีทาง
โรงเรียนก าหนด 
 



 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
12-13 12-13 

วนัท่ี 21,28  
มกราคม 

2559 
 

-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายรณรงคใ์หน้กัเรียนในสมาชิกสีเขียว
น าขวด  แกว้ พลาสติก และกระดาษน ามา
ทิ้งในถงัของสีเขียวเพื่อน าขยะเหล่าน้ีไป
ขายสร้างรายไดใ้หก้บัคณะสี และเวร
รับผดิชอบด าเนินการจดัเก็บทุกวนั 
- สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ รณรงคก์ารแต่งกายใหถู้กวนัตามท่ี
ทางโรงเรียนก าหนด  และประสานให้
หวัหนา้ห้องทุกห้องส่งรายช่ือนกัเรียนท่ี
แต่งกายไม่ตรงตามวนั สมาชิกในG1 จด
สถิตินกัเรียนท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้งตามวนั 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

-แบบส ารวจนกัเรียน
ท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้ง
ตามวนัท่ีทาง
โรงเรียนก าหนด 
-ถ่ายรูปเป็นหลกัฐาน
การขายขยะ 

14-15 14-15 
วนัท่ี 4,11  
กุมภาพนัธ์ 

2559 
 

-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายรณรงคใ์หน้กัเรียนในสมาชิกสีเขียว
น าขวด  แกว้ พลาสติก และกระดาษน ามา
ทิ้งในถงัของสีเขียวเพื่อน าขยะเหล่าน้ีไป
ขายสร้างรายไดใ้หก้บัคณะสี และเวร 
- สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ รณรงคก์ารแต่งกายใหถู้กวนัตามท่ี
ทางโรงเรียนก าหนด  และประสานให้
หวัหนา้ห้องทุกห้องส่งรายช่ือนกัเรียนท่ี
แต่งกายไม่ตรงตามวนั สมาชิกในG1 จด
สถิตินกัเรียนท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้งตามวนั 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

-แบบส ารวจนกัเรียน
ท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้ง
ตามวนัท่ีทาง
โรงเรียนก าหนด 
-ถ่ายรูปเป็นหลกัฐาน
การขายขยะ 

16 
 
 
 
 
 

16 
วนัท่ี 18  
กุมภาพนัธ์ 

2559 
 

-สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน 
ปลายท่ีเป็นเวรรับผดิชอบด าเนินการจดัเก็บ
และใหอ้าจารยส์มพิศต่อรถขยะมารับซ้ือ 
ท าบญัชีรายรับไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

-แบบส ารวจนกัเรียน
ท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้ง
ตามวนัท่ีทาง
โรงเรียนก าหนด 
-ถ่ายรูปการท างาน
เป็นหมู่คณะ 



คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

  -สมาชิก G1ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ประสานใหห้วัหนา้หอ้งทุกห้องส่งรายช่ือ
นกัเรียนท่ีแต่งกายไม่ตรงตามวนั สมาชิกใน
G1 จดสถิตินกัเรียนท่ีแต่งกายไม่ถูกตอ้ง
ตามวนั ท าสถิตินกัเรียนทุกระดบัชั้น สรุป
ยอดตั้งแต่เปิดภาคเรียนท่ี 2 มาจนถึงณ 
ปัจจุบนั จ านวนนกัเรียนท่ีแต่งกายไม่ถูกวนั
มียอดลดลงหรือไม่ หาปัญหาท่ีด าเนิน
โครงงานมา 

  

17 17 
วนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 

2559 
 

-ใหน้กัเรียน G1ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ช่วยกนัระดมความคิด จดัท าผงัความคิดใส่
กระดาษแผน่ใหญ่และกระดาษ A4 ระบาย
สีใหส้วยงามเพื่อเก็บไวน้ าเสนอต่อ
คณะกรรมการ และส่วนกระดาษ A4 เก็บ
เขา้รูปเล่มโครงงาน 

-กระดาษผงัความคิด 
-กระดาษ A4 
-สีไม ้
-ดินสอ  ไมบ้รรทดั 

-รูปการด าเนิน
กิจกรรมทุกขั้นตอน 

18-19 18-19 
วนัท่ี 3,10 
มีนาคม 

2559 
 

-ใหน้กัเรียน G1ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ช่วยกนัระดมความคิด ในการจดัท ารูปเล่ม
โครงงานคุณธรรม รวบรวมขอ้มูลหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งน ามาใส่รวมไวใ้นเล่มสีเหลือง 
จดัท าแผน่พบัน าเสนอโครงงานใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และจดัท า
เพาเวอร์พอยดใ์นการน าเสนอโครงงานของ
นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จดัท าบอร์ดน าเสนอกระบวนการท า
โครงงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนไดผ้ลการ
ด าเนินงาน 

-เล่มโครงงานสีเหลือง 
-แผน่พบั 
-ฟิวเจอร์บอร์ดน าเสนอ
งาน 
-งานในรูปpower point 
-สมุดบนัทึกรายรับจาก
การขายขยะ 

-แบบประเมินผล
ความพึงพอใจของ
นกัเรียนในการจดัท า
โครงงานทั้ง 2 
โครงงาน 
-ผลงานเชิงประจกัษ์
ของนกัเรียน 

 

 



คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

20 20 
วนัท่ี 17 
มีนาคม 

2559 
 

-น าเสนอโครงงานคุณธรรมทั้ง 32 
โครงงาน  ณ หอประชุมโรงเรียนดอนพุด
วทิยา 

-เล่มโครงงานสีเหลือง 
-แผน่พบั 
-ฟิวเจอร์บอร์ดน าเสนอ
งาน 
-งานในรูปpower point 
-สมุดบนัทึกรายรับจาก
การขายขยะ 

-แบบประเมินผล
ความพึงพอใจของ
นกัเรียนในการจดัท า
โครงงานทั้ง 2 
โครงงาน 
-ผลงานเชิงประจกัษ์
ของนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ชื่อกิจกรรม Stop eating in Classroom ม.ต้น, ปลูกไม้ดอกสวยด้วยมือเรา ม.ปลาย เวลา 20 ชั่วโมง 

กลุ่มกิจกรรม โครงงานคุณธรรม                  วันจัดกิจกรรม พฤหัสบดี เวลา 1 ชั่วโมง 

ครูที่ปรึกษา ครูสุภาพ พานิชตระกูล 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการ 
  2. เพ่ือเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และมีจิตบริการ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครั้งที ่
สัปดาห์ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัด และ 
การประเมินผล 

1. ส 1 
5 พ.ย. 2558 

- ครูผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม 
ประชุมชี้แจงนักเรียนและครูที่ปรึกษา 
ให้เข้าใจขอบข่ายภาระงานที่จะ
ด าเนินการต่อไปในภาคเรียนที่ 2/2558 

- หอประชุม การเข้าร่วมประชุม
ของสมาชิกแต่ละ
กลุ่ม 

2. ส 2 
12 พ.ย. 
2558 

- ส ารวจนักเรียนกลุ่มพุดดาราราย G2 
- ประชุมกลุ่ม ม.ต้น , ม.ปลาย ศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดจากสมุดบันทึกการ
ท างานและข้อสังเกตจาการน าเสนอของ
คณะผู้ประเมินให้น ามาสรุปเพ่ิมเติม
เขียนให้เป็นรูปธรรม 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

3. ส 3 
19 พ.ย. 
2558 

- ครูที่ปรึกษาโครงงานให้ข้อเสนอแนะ
การด าเนินกิจกรรม 
- ตัวแทนกลุ่มประชาสัมพันธ์หน้าที่
กิจกรรม เสาธงถึงขั้นตอนวิธีการท า
อย่างไร 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

4. ส 4 
26 พ.ย. 
2558 

- นักเรียนกลุ่มโครงงานทั้ง 2 ระดับ จัด
เขียนปฏิทินการท างาน 
- ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก้ไข 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 



5. ส 5 
3 ธ.ค. 2558 

- ครูที่ปรึกษา นิเทศ ติดตาม การท างาน 
ตรวจสมุดบันทึกการเขียนโครงงานและ
วิธีด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

ครั้งที ่
สัปดาห์ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัด และ 
การประเมินผล 

6. ส 6 
10 ธ.ค. 
2558 

- นักเรียนกลุ่มโครงงานคุณธรรมทั้ง ม.
ต้น และ ม.ปลาย ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ เรื่อง  
การปลูกไม้ดอก และ Stop eating in 
the classroom. โดยใช้กลยุทธ์ เช่น 
ประกวด 
ค าขวัญ ป้ายสติ๊กเกอร์ติดตามเป้าหมายที่
ต้อง 
การปลูกและลดการบริโภคขนมอาหาร 
ของว่าง 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

7. ส 7 
17 ธ.ค. 
2558 

- ติดตาม นิเทศ การด าเนินโครงงาน
ตามท่ีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ
เอกสารสมุดบันทึกการท าโครงงาน
พร้อมแนะน าการเขียน การน าเสนอ 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

8. ส 8  
24 ธ.ค. 
2558 

- ตัวแทนกลุ่มโครงงานน าเสนอข้อมูลกับ
ที่ปรึกษาและขอค าแนะน า เพ่ือปรับปรุง
และด าเนินงานให้เห็นอย่างชัดเจน 
- นักเรียนในกลุ่มทุกคน จัดเตรียมท า
เอกสารรูปเล่มถ่ายรูปขั้นตอน
กระบวนการวิธีด าเนิน งาน ให้เป็นระบบ

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 



พร้อมตรวจ 
9. ส 9  

31 ธ.ค. 
2558 

- นักเรียนที่อยู่กลุ่มโครงงานจัดท าข้อมูล
สถิติจากการส ารวจพฤติกรรมและการ
ปลูกไม้ดอกถึงความก้าวหน้า เตรียม
จัดท า Power Point 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

10. ส 10 
7 ม.ค. 2559 

- ครูที่ปรึกษากลุ่มโครงงานประชุม
สมาชิก 
กลุ่มพุดดาราราย 2 (G2) เพ่ือสอบถาม
ความ ก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการ
ด าเนินงานและแก้ ปัญหาให้สมาชิกท้ัง 
ม.ต้น และ ม.ปลาย 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

11. ส 11 
11 ม.ค. 
2559 

- สมาชิกกลุ่มโครงงาน ม.ต้น และ ม.
ปลาย ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ส ารวจพฤติกรรมในเรื่อง Stop 
eating และมาตรการ ในการลงโทษ 
ตักเตือนผู้ละเลยผ่านคณะสีและครูที่
ปรึกษาชั้นเรียน 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

12. ส 12 
21 ม.ค. 
2559 

- ด าเนินกิจกรรมโครงการต่อเนื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ประชาสัมพันธ์ 
- จัดเก็บเอกสารข้อมูลในการด าเนิน
กิจกรรมเป็นรูปเล่ม 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

13. ส 13 
28 ม.ค. 
2559 

ครูที่ปรึกษากลุ่มติดตาม นิเทศ ให้
ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานพร้อม
จัดท า Power Point 
เพ่ือเตรียมน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

ครั้งที ่
สัปดาห์ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัด และ 
การประเมินผล 

14. ส 14 
4 ก.พ. 2559 

- ด าเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมบันทึกรายละเอียดข้อมูล
ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 



15. ส 15  
11 ก.พ. 
2559 

- ประชุมกลุ่มเพ่ือพูดคุยซักถามกับ
สมาชิก 
- ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเสนอ
มาตรการส าหรับกรณีท่ีมีปัญหา 
- ขอความร่วมมือสมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
ท ากิจกรรมอย่างจริงจัง 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

16. ส 16 
18 ก.พ. 2559 

- สมาชิกกลุ่มน าเสนอเอกสารมาเรียบ
เรียงเป็นรูปเล่ม 
- น าปัญหาอุปสรรค มาพิจารณา
แก้ปัญหา 
- วางมาตรการด าเนินการ 
- จัดท าป้ายนิเทศ ผังมโนทัศน์สรุปงาน 

- แบบบันทึก
โครงงาน 
- ห้องเรียน 
- ห้องพิเศษ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

17. ส 17  
25 ก.พ. 2559 

- ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- สรุปงานเตรียมน าเสนอคณะกรรมการ 
- ครูที่ปรึกษากลุ่มให้ค าแนะน า 

- ห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม 

18. ส 18 
3 มี.ค. 2559 

- เตรียมสรุปงาน ประชุมกลุ่ม ปัญหา 
และอุปสรรคที่พบ จัดท าเอกสารพร้อม
น าเสนอ(Power Point) 

- ห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม 

19. 
 

ส 19 
10 มี.ค. 
2559 

- เตรียมสรุปงาน ประชุมกลุ่ม ปัญหา 
และอุปสรรคที่พบ จัดท าเอกสารพร้อม
น าเสนอ(Power Point) 

- ห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม 

20. ส 20 
17 มี.ค. 
2559 

- เตรียมสรุปงาน ประชุมกลุ่ม ปัญหา 
และอุปสรรคที่พบ จัดท าเอกสารพร้อม
น าเสนอ(Power Point) 

- ห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม โครงงานทานอาหารถูกท่ี พื้นท่ีสะอาด และโครงงานรักในวยัเรียนตอ้งเรียนรู้  เวลา  20 ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม   โครงงานคุณธรรม           วนัจัดกจิกรรม    วนัพฤหสับดี           เวลา  14.40 – 15.30 น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน     Head         Heart        Hand       Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   นางสาวปฐมา  อ่ิมสมยั 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ และการแกปั้ญหาผา่นกระบวนการท าโครงงาน 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวม 
3. เพื่อฝึกทกัษะการคิด การท างานเป็นทีม  การผลิตผลงานและการแสดงออกท่ีสร้างสรรค์ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
1 
 

1 
5  พ.ย. 58 

1. แบ่งสมาชิกกลุ่ม G3 เป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่ม ม.ตน้ และกลุ่ม ม.ปลาย 
2. สมาชิกกลุ่มยอ่ยน าขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณาการ
ด าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมใน
ภาคเรียนท่ี 1 มาวเิคราะห์เพื่อจดัท า
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณา
การด าเนินกิจกรรม
โครงงานคุณธรรมใน
ภาคเรียนท่ี 1 

สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

2 
 

2 
12 พ.ย. 58 

1. นกัเรียนน าขอ้เสนอแนะจาก
คณะกรรมการ มาวางแผนการจดั
กิจกรรมในภาคเรียนท่ี 2 
2. นกัเรียนจดัท าปฏิทินการปฏิบติั
โครงงานของกลุ่มประจ าภาคเรียนท่ี 2 
พร้อมกบัวางแผนการจดักิจกรรม
ร่วมกนั 

ปฏิทินการปฏิบติังาน สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

 
 



คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
3 3 

19 พ.ย. 58 
นกัเรียนด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การด าเนินงาน 
   1. ม.ตน้  ปรับปรุงป้ายแสดงบริเวณ
ท่ีทานอาหารได ้ในโรงอาหาร และ
จดัหาตะกร้าใส่ผา้เช็ดโตะ๊อาหารให้
เพียงพอและเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
   2. ม.ปลาย จดัท าแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการมีรักในวยัเรียน และการมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

1.อุปกรณ์ในการจดัท า
ป้ายแสดงบริเวณท่ีทาน
อาหารและตะกร้าใส่ผา้
เช็ดโตะ๊ 
2. แบบสอบถาม 

สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

4 4 
26 พ.ย. 58 

นกัเรียนด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การด าเนินงาน 
    1. ม.ตน้  แบ่งเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ
ดูแลการทานอาหาร และการท าความ
สะอาดโตะ๊อาหารในโรงเรียน และ
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
    2. ม.ปลาย  แจกและรวบรวม
แบบสอบถาม 

1. แบบบนัทึกหนา้ท่ี
รับผดิชอบ 
2. แบบสอบถาม 

สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

5 5 
3 ธ.ค. 58 

นกัเรียนด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การด าเนินงาน 
    1. ม.ตน้  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมรายสัปดาห์ และรวบรวมเพื่อ
ท าเป็นสถิติเก่ียวกบัคนท่ีน าอาหารมา
ทานในโรงอาหารและไม่ท าความ
สะอาดโตะ๊ทานอาหาร 
    2. ม.ปลาย  แจกแจงรายการขอ้สถิติ
ในการตอบแบบสอบถาม และ
รวบรวมจดัท าเป็นขอ้มูลรายงานผล 

1. แบบบนัทึกรายงานผล
การด าเนินงาน 
2. แบบบนัทึกขอ้มูลสถิติ
การตอบแบบสอบถาม 

สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

  
 



คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
6 6 

10 ธ.ค. 58 
วนัหยดุรัฐธรรมนูญ   

7 7 
17  ม.ค. 58 

นกัเรียนด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การด าเนินงาน 
    1. ม.ตน้  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมรายสัปดาห์ และรวบรวมเพื่อ
ท าเป็นสถิติเก่ียวกบัคนท่ีน าอาหารมา
ทานในโรงอาหารและไม่ท าความ
สะอาดโตะ๊ทานอาหาร 
    2. ม.ปลาย  จดัท าขอ้มูลสถิติการ
ตอบแบบสอบถาม และสรุปผลเพื่อ
รายงาน 

1. แบบบนัทึกรายงานผล
การด าเนินงาน 
2. แบบบนัทึกขอ้สรุปผล
การตอบแบบสอบถาม 

สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

8 8 
24 ธ.ค. 58 

นกัเรียนด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การด าเนินงาน 
    1. ม.ตน้  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมรายสัปดาห์ และรวบรวมเพื่อ
ท าเป็นสถิติเก่ียวกบัคนท่ีน าอาหารมา
ทานในโรงอาหารและไม่ท าความ
สะอาดโตะ๊ทานอาหาร 
    2. ม.ปลาย  วเิคราะห์ผลจากแบบ
สรุปผลการตอบแบบสอบถาม เพื่อจดั
กิจกรรมใหค้วามรู้ และ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเสียงตามสาย 

1. แบบบนัทึกรายงานผล
การด าเนินงาน 
2. แบบบนัทึกขอ้สรุปผล
การตอบแบบสอบถาม 

สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

9 9 
31 ธ.ค. 58 

หยดุวนัส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   

 
 
 
 



คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
10-16 10-16  

7 ม.ค. 59,  
14 ม.ค.59, 
 21 ม.ค.59, 
28 ม.ค.59, 
4 ก.พ. 59, 

11 ก.พ. 59, 
18 ก.พ. 59 

 

นกัเรียนด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การด าเนินงาน 
    1. ม.ตน้  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมรายสัปดาห์ และรวบรวมเพื่อ
ท าเป็นสถิติเก่ียวกบัคนท่ีน าอาหารมา
ทานในโรงอาหารและไม่ท าความ
สะอาดโตะ๊ทานอาหาร 
    2. ม.ปลาย  ประชาสัมพนัธ์โดยการ
จดักิจกรรมเสียงตามสายทุกวนั
พฤหสับดี เวลา 12.15 – 13.00 น. 

1. แบบบนัทึกรายงานผล
การด าเนินงาน 
2. สมุดบนัทึกกิจกรรม
เสียงตามสาย 
3. ป้ายประชาสัมพนัธ์
เพื่อลดปัญหาการมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนั
ควร 
4. ภาพถ่ายการจดั
กิจกรรม 

สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

17 17 
25 ก.พ. 59 

นกัเรียนสรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงงานคุณธรรมของกลุ่ม เขียน
รายงานลงในสมุดบนัทึกโครงงาน
คุณธรรม 

สมุดบนัทึกโครงงาน 
คุณธรรม 

สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

18-19 18-19 
3 มี.ค. 59 

10 มี.ค. 59 
 

1. นกัเรียนแบ่งหนา้ท่ีใหส้มาชิกใน
กลุ่มท าป้ายนิเทศ  ท าแผน่พบั และ
Power Point น าเสนอผลการด าเนิน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
2. ฝึกซอ้มการน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม 

อุปกรณ์จดัท าป้ายนิเทศ  
แผน่พบั และPower 
Point 

สังเกตพฤติกรรม
การท างานเป็น
ทีมของนกัเรียน 

20 20 
17 มี.ค. 59 

น าเสนอโครงงานคุณธรรม  
ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

1. ป้ายนิเทศน าเสนอ
โครงงานกลุ่ม G3 
จ านวน 2 ป้าย 
2. แผน่พบัสรุปผล
ความส าเร็จการจดัท า
โครงงานคุณธรรม 
3. Power Point น าเสนอ
ผลการจดัท าโครงงาน 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม  โครงงานแค่สวมส้วมกส็วย และโครงงานสวนสวยหน้าห้องน า้  เวลา  20  ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม  โครงงานคุณธรรม  วนัจัดกจิกรรม  พฤหัสบดี  เวลา  14.40-15.30 น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน  Head  Heart  Hand   Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม  ครูบดินทร์  โพธิเวชกุล  
วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหน้กัเรียนด าเนินการท าโครงงานคุณธรรมได้ 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 5 พ.ย.58 วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะของกรรมการในภาค

เรียนท่ี 1 
ขอ้เสนอแนะของ

กรรมการในภาคเรียนท่ี 
1 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

2 12 พ.ย.58 1. ด าเนินการวางแผนการด าเนินโครงการ
โดยอาศยัขอ้เสนอแนะของกรรมการใน
ภาคเรียนท่ี 1 

2. เขียนปฏิทินการปฏิบติัโครงงาน 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อเขา้กบั
ระบบอินเทอร์เน็ต 

2. ปฏิทิน 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

3 19 พ.ย.58 1. ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
2. บนัทึก/เก็บร่อยรอยหลกัฐาน 

1. หอ้งส้วมนกัเรียน
หญิง-ชาย 

2. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

3. กลอ้งถ่ายภาพ 
4. เคร่ืองพิมพ ์

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 

 

 

 

 

 



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

4 26 พ.ย.58 1. ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
2. บนัทึก/เก็บร่อยรอยหลกัฐาน 

1. หอ้งส้วมนกัเรียน
หญิง-ชาย 

2. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

3. กลอ้งถ่ายภาพ 
4. เคร่ืองพิมพ ์

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

5 3 ธ.ค.58 1. ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
2. บนัทึก/เก็บร่อยรอยหลกัฐาน 

1. หอ้งส้วมนกัเรียน
หญิง-ชาย 

2. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

3. กลอ้งถ่ายภาพ 
4. เคร่ืองพิมพ ์

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

6 10 ธ.ค.58 หยดุวนัรัฐธรรมนูญ   
7 17 ธ.ค.58 ครูท่ีปรึกษาตรวจสอบความคืบหนา้/ร่องรอย

หลกัฐานในการด าเนินการท าโครงงาน
คุณธรรม 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. ร่อยรอยการด าเนิน
โครงงาน 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

8 24 ธ.ค.58 1. ปรับปรุงโครงงานในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
2. บนัทึก/เก็บร่อยรอยหลกัฐานเพิ่มเติม 

1. หอ้งส้วมนกัเรียน
หญิง-ชาย 

2. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

3. กลอ้งถ่ายภาพ 
4. เคร่ืองพิมพ ์

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

9 31 ธ.ค.58 หยดุปีใหม่   
 

 



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

10 7 ม.ค.59 1. ปรับปรุงโครงงานในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
2. บนัทึก/เก็บร่อยรอยหลกัฐานเพิ่มเติม 

1. หอ้งส้วมนกัเรียน
หญิง-ชาย 

2. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

3. กลอ้งถ่ายภาพ 
4. เคร่ืองพิมพ ์

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

11 14 ม.ค.59 1. ปรับปรุงโครงงานในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
2. บนัทึก/เก็บร่อยรอยหลกัฐานเพิ่มเติม 

1. หอ้งส้วมนกัเรียน
หญิง-ชาย 

2. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

3. กลอ้งถ่ายภาพ 
4. เคร่ืองพิมพ ์

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

12 21 ม.ค.59 ร่างขอ้ความเพื่อเตรียมบนัทึกลงสมุดบนัทึก
โครงงานคุณธรรม(เล่มสีเหลือง)ในทุกๆหวัขอ้ 

1. สมุดบนัทึก
โครงงานคุณธรรม 

2. สมุดจดบนัทึกร่าง
โครงงานคุณธรรม 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

13 28 ม.ค.59 บนัทึกลงสมุดบึนทึกโครงงานคุณธรรม สมุดบนัทึกโครงงาน
คุณธรรม 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

14 4 ก.พ.59 ด าเนินการจดัท างานน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม เช่น PowerPoint, แผน่พบั, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. เคร่ืองพิมพ ์
3. บอร์ดน าเสนอ 
4. วสัดุ/อุปกรณ์ใน

การจดัท าบอร์ด 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 

 

 



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั  เดือน  ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

15 11 ก.พ.59 ด าเนินการจดัท างานน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม เช่น PowerPoint, แผน่พบั, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. เคร่ืองพิมพ ์
3. บอร์ดน าเสนอ 
4. วสัดุ/อุปกรณ์ใน

การจดัท าบอร์ด 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

16 18 ก.พ.59 ด าเนินการจดัท างานน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม เช่น PowerPoint, แผน่พบั, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. เคร่ืองพิมพ ์
3. บอร์ดน าเสนอ 
4. วสัดุ/อุปกรณ์ใน

การจดัท าบอร์ด 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

17 25 ก.พ.59 ด าเนินการจดัท างานน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม เช่น PowerPoint, แผน่พบั, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

1. คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. เคร่ืองพิมพ ์
3. บอร์ดน าเสนอ 
4. วสัดุ/อุปกรณ์ใน

การจดัท าบอร์ด 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 
 

ช่ือกจิกรรม R1    เวลา  17  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม โครงงานคุณธรรม วนัจัดกจิกรรม วนัพฤหสับดี  เวลา  14.40-15.30 

น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม นายเลอศกัด์ิ จนัทร์นาค 

วตัถุประสงค์ 

 นกัเรียนท าโครงงานคุณธรรมได ้

 กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 
 
 

5 
พฤศจิกายน 

2558 
 

นกัเรียนน าขอ้เสนอแนะจากการน าเสนอ
โครงงานจากภาคเรียนท่ี 1  
มาวเิคราะห์ และหาแนวทางในการด าเนินงาน 

ขอ้เสนอแนะของ
กรรมการในภาคเรียนท่ี 
1 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

2 12 
พฤศจิกายน 

2558 

- ด าเนินการวางแผนการด าเนินโครงงานโดย
อาศยัขอ้เสนอแนะของภาคเรียนท่ี 1 
- เขียนปฏิทินการด าเนินงาน 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 
- ปฏิทิน 

ความถูกตอ้งของ
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

3 19 
พฤศจิกายน 

2558 

- ด าเนินการวางแผนการด าเนินโครงงานโดย
อาศยัขอ้เสนอแนะของภาคเรียนท่ี 1 
- เขียนปฏิทินการด าเนินงาน 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 
- ปฏิทิน 

ความถูกตอ้งของ
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

4 26 
พฤศจิกายน 

2558 

ม.ตน้ 
- ส ารวจการวางรองเทา้ของนกัเรียนโรงเรียน
ดอนพุดวทิยา 
ม.ปลาย 
 - ส ารวจการทิ้งขยะของนกัเรียนในโรงเรียน 

-หนา้ห้องเรียนของ
นกัเรียน 
- จุดต่างๆท่ีมีถงัขยะ 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

5 3 
ธนัวาคม 
2558 

ม.ตน้ 
- ท าแบบประเมิน 
ม.ปลาย 
- แยกขยะแต่ละประเภท 

- บริเวณท่ีเก็บขยะ นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

6 10 
ธนัวาคม 
2558 

วนัหยดุรัฐธรรมนูญ - - 

7 17 
ธนัวาคม 
2558 

ม.ตน้ 
ติดป้ายประชาสัมพนัธ์ตามห้องต่างๆ 
ม.ปลาย 
น าขยะท่ีเป็นใบไมม้าท าปุ๋ยหมกั 

ถงัใส่ปุ๋ยหมกั 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

8 24 
ธนัวาคม 
2558 

ม.ตน้ 
ประชาสัมพนัธ์หนา้เสาร์ธง 
ม.ปลาย 
แยกขยะประเภทขวดน ้า แกว้น ้า น าไปขาย 

 นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

9 31 
ธนัวาคม 
2558 

วนัหยดุส้ินปี - - 

10 7 
มกราคม 
2559 

ม.ตน้ 
- ท  าแผน่พบัเร่ืองการวางรองเทา้ 
ม.ปลาย 
 - ท  าแผน่พบัเร่ืองการแยกขยะ 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
 
 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

11 14 
มกราคม 
2559 

ม.ตน้ 
- แจกแผน่พบัเร่ืองการวางรองเทา้ 
ม.ปลาย 
 - แจกแผน่พบัเร่ืองการแยกขยะ 
 

- นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

คร้ัง สัปดาห์ที่ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและ



ที่ วนั เดือน ปี และแหล่งเรียนรู้ ประเมินผล 
12 21 

มกราคม 
2559 

ม.ตน้ 
- ท าแบบส ารวจเร่ืองการวางรองเทา้ 
ม.ปลาย 
 - ท าแบบส ารวจเร่ืองการแยกขยะ 

- คอมพิวเตอร์จากห้อง
คอมพิวเตอร์โรงเรียน 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

13 28 
มกราคม 
2559 

ม.ตน้ 
-แจก แบบส ารวจเร่ืองการวางรองเทา้ 
ม.ปลาย 
 -แจกแบบส ารวจเร่ืองการแยกขยะ 

 นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

14 4 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

บนัทึกผลลงในสมุดบนัทึกโครงงานคุณธรรม 
 

สมุดบนัทึกโครงงาน 
คุณธรรม 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

15 11 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

จดัท าเอกสารประกอบการน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม เช่น แผน่พบั, PowerPoint, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

-คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
-เคร่ืองพิมพ ์
-บอร์ดน าเสนอ 
-วสัดุ/อุปกรณ์ในการ
จดัท าบอร์ด 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

16 18 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

จดัท าเอกสารประกอบการน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม เช่น แผน่พบั, PowerPoint, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

-คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
-เคร่ืองพิมพ ์
-บอร์ดน าเสนอ 
-วสัดุ/อุปกรณ์ในการ
จดัท าบอร์ด 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 

 

 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

17 25 จดัท าเอกสารประกอบการน าเสนอโครงงาน -คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ นกัเรียนลงมือ



กุมภาพนัธ์ 
2559 

คุณธรรม เช่น แผน่พบั, PowerPoint, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

อินเตอร์เน็ต 
-เคร่ืองพิมพ ์
-บอร์ดน าเสนอ 
-วสัดุ/อุปกรณ์ในการ
จดัท าบอร์ด 

ปฏิบติัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม  แยกขยะ และการป้องกนัการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร         เวลา   ๒๐ ช่ัวโมง 

กลุ่มกิจกรรม  โครงงานคณุธรรม  วนัจดักิจกรรม   วนัพฤหสับดี     เวลา  ๑๔.๔๐-๑๕.๓๐ น. 

กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้าน         Head           Heart           Hand           Health 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม  นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด     

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้นกัเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในแยกขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

 ๒. เพ่ือให้นกัเรียนป้องกนัตวัเองจากการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ อ่ืนได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้  

ครัง้
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 

๑ ๕ พ.ย.๕๘ ท าความเข้าใจกบันกัเรียนเก่ียวกบั
โครงงานคณุธรรม 

ใต้ถนุอาคาร ๑ -สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒ ๑๒ พ.ย.๕๘ แบง่นกัเรียนเป็น 2 กลุม่คือ
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและ
ตอนปลาย (คิดโครงงานคณุธรรม) 

ใต้ถนุอาคาร ๑ -นกัเรียนมีกลุม่และ 
รู้หน้าท่ีท่ีตวัเองรับผิดชอบ 

๓ ๑๙ พ.ย.๕๘ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
และตอนปลาย แบง่หน้าท่ีกนั
รับผิดชอบ วางแผน ในการปฏิบตัิ
กิจกรรมในโครงงานของตนเอง 

ใต้ถนุอาคาร ๑ -สงัเกตพฤตกิรรมการ
ท างานกลุม่ 

๔ ๒๖ พ.ย.๕๘ ปฏิบตัิกิจกรรมของแตล่ะโครงงาน โรงเรียนดอนพดุวิทยา -นกัเรียนปฏิบตักิิจกรรมได้
อยา่งมีคณุภาพ 

๕ ๓ ธ.ค. ๕๘ ปฏิบตัิกิจกรรมของแตล่ะโครงงาน โรงเรียนดอนพดุวิทยา -นกัเรียนปฏิบตักิิจกรรมได้
อยา่งมีคณุภาพ 

๖ ๑๐ ธ.ค. ๕๘ ประเมินผลกิจกรรม ครัง้ท่ี ๑  โรงเรียนดอนพดุวิทยา -นกัเรียนปฏิบตักิิจกรรมได้
อยา่งมีคณุภาพ 

๗ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ พฒันากิจกรรมโครงงานคณุธรรม โรงเรียนดอนพดุวิทยา -นกัเรียนปฏิบตักิิจกรรมท่ี

    



ให้ดีขึน้  ได้อยา่งมีคณุภาพ 

 
ครัง้
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 

๘ ๒๔ ธ.ค. ๕๘ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท า
โครงงานของตนเอง 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
ท าโครงงานของตนเอง 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของกนัและกนั  

ใต้ถนุอาคาร ๑ -สงัเกตพฤตกิรรมในการ
ร่วมกิจกรรมและ
ความส าเร็จของงาน 

๙ ๗ ม.ค. ๕๙ นกัเรียนน าผลการตอบรับโครงงาน
มาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพฒันาให้
ดีขึน้ 

ผลการประเมิน
โครงงาน 

-ผลการประเมินโครงงาน 

๑๐ ๑๔ ม.ค. ๕๙ ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณุธรรมท่ี
วางแผนเพิ่มเตมิ 

โรงเรียนดอนพดุวิทยา -ดคูวามส าเร็จของ
โครงงานคณุธรรม 

๑๑ ๒๑ ม.ค. ๕๙ ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณุธรรม โรงเรียนดอนพดุวิทยา -สงัเกตพฤตกิรรมการร่วม
กิจกรรมและความส าเร็จ
ของงาน 

๑๒ ๒๘ ม.ค. ๕๙ ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณุธรรม โรงเรียนดอนพดุวิทยา -ดกูารพฒันาปรับปรุงและ
การน าเสนอโครงงาน 

๑๓ ๔ ก.พ. ๕๙ ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณุธรรม โรงเรียนดอนพดุวิทยา -ดผูลตอบรับจากกลุม่อ่ืน ๆ  
 

๑๔ ๑๑ ก.พ.๕๙ มีการท าบญัชีรายรับ-รายจา่ยของ
กิจกรรมโครงงานและมีการเผยแพร่
ความรู้แก่บคุคลอ่ืน ตามลกัษณะ
ของโครงงานในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย 

โรงเรียนดอนพดุวิทยา -คณุภาพของผลงาน 

-การท าบญัชี รายรับ  
  รายจ่าย 

๑๕ ๑๘ ก.พ.๕๙ น าเสนอความรู้เร่ืองการป้องกนัการ
ตัง้ครรภ์แก่บคุคลทัว่ไป 

โรงเรียนดอนพดุวิทยา
และภายนอกโรงเรียน 

-คณุภาพของงาน 
 

๑๖ ๒๕ ก.พ.๕๙ แยกขยะ และ จดับอร์ดนิทรรศการ
ให้ความรู้แก่บคุคลอ่ืน 

โรงเรียนดอนพดุวิทยา
หรือภายนอกโรงเรียน 

-ผลการแยกขยะและบอร์ด
นิทรรศการ 

๑๗ ๓ มี.ค.๕๙ ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณุธรรม โรงเรียนดอนพดุวิทยา -คณุภาพของผลงาน 



๑๘ ๑๐ มี.ค.๕๙ ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณุธรรม โรงเรียนดอนพดุวิทยา -สงัเกตพฤตกิรรมการ
แสดงความคิดเห็น 

๑๙ ๑๗ มี.ค.๕๙ ประเมินผลการท าโครงงาน โรงเรียนดอนพดุวิทยา -ผลการประเมิน 
ครัง้
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 

๒๐ ๒๔ มี.ค.๕๙ น าเสนอโครงงานคณุธรรมระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย 

 
โรงเรียนดอนพดุวิทยา 

-บญัชีรายรับ รายจา่ย 
กิจกรรมโครงงาน 

-คะแนนจากการประเมิน 

  

บนัทกึผลการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 1  
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แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 
 

ช่ือกจิกรรม เศษวสัดุมีค่า  น ามาประดิษฐ,์ หนา้นวลชวนมอง   เวลา  17  ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม โครงงานคุณธรรม  วนัจัดกจิกรรม วนัพฤหสับดี  เวลา  14.40-15.30 

น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน   Head   Heart   Hand   Health 

ครูทีป่รึกษากจิกรรม นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล 

วตัถุประสงค์ 

 นกัเรียนท าโครงงานคุณธรรมได ้

 กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

1 
 
 

5 
พฤศจิกายน 

2558 
 

นกัเรียนน าขอ้เสนอแนะจากการน าเสนอ
โครงงานจากภาคเรียนท่ี 1  
มาวเิคราะห์ และหาแนวทางในการด าเนินงาน 

ขอ้เสนอแนะของ
กรรมการในภาคเรียนท่ี 
1 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

2 12 
พฤศจิกายน 

2558 

- ด าเนินการวางแผนการด าเนินโครงงานโดย
อาศยัขอ้เสนอแนะของภาคเรียนท่ี 1 
- เขียนปฏิทินการด าเนินงาน 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 
- ปฏิทิน 

ความถูกตอ้งของ
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

3 19 
พฤศจิกายน 

2558 

- ด าเนินการวางแผนการด าเนินโครงงานโดย
อาศยัขอ้เสนอแนะของภาคเรียนท่ี 1 
- เขียนปฏิทินการด าเนินงาน 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
- โทรศพัทมื์อถือ 
- ปฏิทิน 

ความถูกตอ้งของ
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

4 26 
พฤศจิกายน 

2558 

ม.ตน้ 
- คน้หาส่ิงประดิษฐท่ี์ท ามาจากหลอดจาก
อินเตอร์เน็ต 
ม.ปลาย 
 - ท  าแบบส ารวจนกัเรียนท่ีแต่งหนา้มาโรงเรียน 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้



คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 

5 3 
ธนัวาคม 
2558 

ม.ตน้ 
- เก็บหลอดภายในโรงเรียนมาลา้ง  
ท าความสะอาด  แลว้ตากแดดใหแ้หง้ 
ม.ปลาย 
- ออกส ารวจนกัเรียนท่ีแต่งหนา้มาโรงเรียน 

- นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

6 10 
ธนัวาคม 
2558 

วนัหยดุรัฐธรรมนูญ - - 

7 17 
ธนัวาคม 
2558 

ม.ตน้ 
- ประดิษฐส่ิ์งของท่ีท ามาจากหลอด 
ม.ปลาย 
 - สรุปแบบส ารวจ 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

8 24 
ธนัวาคม 
2558 

ม.ตน้ 
- ประดิษฐส่ิ์งของท่ีท ามาจากหลอด 
ม.ปลาย 
 - ท  าแผน่พบัเร่ืองโทษของเคร่ืองส าอาง 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

9 31 
ธนัวาคม 
2558 

วนัหยดุส้ินปี - - 

10 7 
มกราคม 
2559 

ม.ตน้ 
- ประดิษฐส่ิ์งของท่ีท ามาจากหลอด 
ม.ปลาย 
 - ท  าแผน่พบัเร่ืองโทษของเคร่ืองส าอาง 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

11 14 
มกราคม 
2559 

ม.ตน้ 
- ประดิษฐส่ิ์งของท่ีท ามาจากหลอด 
ม.ปลาย 
 - แจกแผน่พบัใหก้บันกัเรียนท่ี แต่งหนา้ ทา
ปาก มาโรงเรียน 

- นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

คร้ัง สัปดาห์ที่ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและ



ที่ วนั เดือน ปี และแหล่งเรียนรู้ ประเมินผล 
12 21 

มกราคม 
2559 

ม.ตน้ 
- ประดิษฐส่ิ์งของท่ีท ามาจากหลอด 
ม.ปลาย 
 - ท  าแบบส ารวจนกัเรียนท่ีแต่งหนา้มาโรงเรียน 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

13 28 
มกราคม 
2559 

ม.ตน้ 
- ประดิษฐส่ิ์งของท่ีท ามาจากหลอด 
ม.ปลาย 
 - ออกส ารวจนกัเรียนท่ีแต่งหนา้มาโรงเรียน 
 - สรุปแบบส ารวจ 

- คอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

14 4 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

บนัทึกผลลงในสมุดบนัทึกโครงงานคุณธรรม 
 

สมุดบนัทึกโครงงาน 
คุณธรรม 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

15 11 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

จดัท าเอกสารประกอบการน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม เช่น แผน่พบั, PowerPoint, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

-คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
-เคร่ืองพิมพ ์
-บอร์ดน าเสนอ 
-วสัดุ/อุปกรณ์ในการ
จดัท าบอร์ด 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

16 18 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

จดัท าเอกสารประกอบการน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม เช่น แผน่พบั, PowerPoint, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

-คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
-เคร่ืองพิมพ ์
-บอร์ดน าเสนอ 
-วสัดุ/อุปกรณ์ในการ
จดัท าบอร์ด 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 

 

 

คร้ัง
ที่ 

สัปดาห์ที่ 
วนั เดือน ปี 

กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและ
ประเมินผล 



17 25 
กุมภาพนัธ์ 

2559 

จดัท าเอกสารประกอบการน าเสนอโครงงาน
คุณธรรม เช่น แผน่พบั, PowerPoint, บอร์ด
น าเสนอโครงงาน 

-คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
-เคร่ืองพิมพ ์
-บอร์ดน าเสนอ 
-วสัดุ/อุปกรณ์ในการ
จดัท าบอร์ด 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา   อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม     ก าจดัเหาจากสมุนไพรทอ้งถ่ิน   ,      พอดีๆ ไม่สั้นไม่ยาว              เวลา     20

 ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม  โครงงานคุณธรรม                                  วันจัดกจิกรรม  วนัพฤหสับดี         เวลา  14.40-15.30 

น. 

กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน    Head        Heart       Hand          Health   
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   ครูขวญัใจ  เจริญสุข    

วตัถุประสงค์  

1)  เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเขียนขั้นตอนการท าโครงงานคุณธรรมได ้

2) เพื่อฝึกนกัเรียนใหท้ างานเป็นหมู่คณะ มัน่ใจและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

3) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีคุณธรรม มีความรับผดิ แต่งกายเรียบร้อย สะอาด ถูกหลกัอนามยั 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1 

5 พ.ย.  2558  
 

-จดันกัเรียน R4  เป็น 2 กลุ่ม คือ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
-ใหน้กัเรียน R4 ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
เขียนปฏิทินการปฏิบติัโครงงานคุณธรรม
ของกลุ่มตนเอง  

- -แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

2 2 
12 พ.ย. 2558  

-ใหน้กัเรียน R4 ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ร่วมกนัท าตารางตรวจเช็คนกัเรียน
ท่ีเป็นเหา 
-ใหน้กัเรียน R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จดัเวรตรวจความเรียบร้อยของ
กระโปรง กางเกง และถุงเทา้ 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

 
 



คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
3 3 

19 พ.ย. 2558 
 

สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 ศึกษาวธีิการก าจดัเหาดว้ยมะกรูดจาก ยทููป 
สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการแต่งกายและ
ช่วยกนัตรวจขนัระเรียบการแต่งกาย 

ยทููป  

4-5 4-5 
26พ.ย,3 ธ.ค. 

2558 

สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
รวบรวมรายช่ือท่ีไดจ้ากการส ารวจการเป็น
เหา 
สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย รวบสถิติการแต่งกายของนกัเรียน 

  

6 10 ธ.ค 2558 หยดุวนัรัฐธรรมนูญ   
7-8 7-8 

17,24 ธ.ค
2558 

 

สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
น ามะกรูด มาทดลองท าผลิตภณัฑจ์ ากดัเหา 
สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลายออกเก็บสถิติการแต่งกายนกัเรียนรอบ

ท่ี 2 

ผลมะกรูดและอุปกรณ์ท า
ผลิตภณัฑ์ 
 

แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

9 31 ธ.ค. 2558 หยดุวนัปีใหม่   
10-11 10-11 

7-14 ม.ค. 
2559 

สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
น ามะกรูด น าผลิตภณัฑจ์ ากดัเหาแจกจ่าย
ใหก้ลุ่มทดลอง พร้อมกบัให้ความรู้เร่ืองเหา 
สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายเปรียบเทียบสถิติประจ าสัปดาห์ 

กลุ่มตวัอยา่ง แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 



12-13 12-13 
21,28 ม.ค. 
2559 

สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
น ามะกรูด น าผลิตภณัฑจ์ ากดัเหาแจกจ่ายให้
กลุ่มทดลอง ติดตามผลเร่ืองการใชผ้ลิตภณัฑ์
ก าจดัเหา  
สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
สรุปสถิติประจ าเดือน 

กลุ่มตวัอยา่ง แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม
แบบสอบถาม 

 

14-15 14-15 
4 -11ก.พ. 
2559 

สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
น ามะกรูด ติดตามผลเร่ืองการใชผ้ลิตภณัฑ์
ก าจดัเหา  ออกประชาสัมพนัธ์ ออกใหค้วามรู้
เร่ืองเหา 
สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ออกส ารวจการแต่งกายรอบท่ี 2 

กลุ่มตวัอยา่ง แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 
แบบสอบถาม 

16-17 16-17 
18,25 ก.พ. 

2559 

สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
น ามะกรูด ติดตามผลเร่ืองการใชผ้ลิตภณัฑ์
ก าจดัเหา  ออกประชาสัมพนัธ์ ออกใหค้วามรู้
เร่ืองเหา ประชุมติดตาม ผลการทดลอง 
สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ออกส ารวจการแต่งกายรอบท่ี 2 ประชุม
ติดตามสถิติ การแต่งกาย 

กลุ่มตวัอยา่ง แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 
แบบสอบถาม 

18-19 18-19 
3,9 มี.ค. 2559 

สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
และครูร่วมกนัสรุปผลการใชผ้ลิตภณัฑก์ าจดั
เหา  
สมาชิก R4 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
และครูร่วมกนัสรุปผลการแต่งกาย 

กลุ่มตวัอยา่ง แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 
แบบสอบถาม 

20 20 
17 มี.ค. 2559 

 

สมาชิก R4 มธัยมศึกษาตอนตน้และปลาย
สรุปผลงานน าเสนอโครงงานคุณธรรม 

PowerPoint  
แผน่พบั  

บอร์ดนิทรรศการ 

แบบประเมิน 

 

 

 

 



 

แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม     แค่พลาด..ชีวติก็เปล่ียน (V1 ม.ตน้) และโต๊ะไม่รก..ถา้ไม่หมกหนงัสือ (V1 ม.ปลาย)  
เวลา      20    ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม โครงงานคุณธรรม     วันจัดกจิกรรม    พฤหสับดี        เวลา    14.40 – 15.30 น.  
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน  Head    Heart  Hand  Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   นายประยทุธ ไทยกลาง 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อรณรงคก์ารไม่ทอ้งก่อนวยัอนัควร 
2. เพื่อสร้างสุขลกัษณะนิสัยดีท่ีในการรักษาความสะอาดและเห็นคุณของการรักษาทรัพยสิ์นทั้งของ

ตนเองและของสาธารณะ 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

1 
 

1 
5 พ.ย. 58 

นกัเรียนศึกษาขอ้มูลท่ีตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขจากการค าแนะน าของกรรมการ
ประเมินโครงงานคุณธรรม 

ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการประเมิน
โครงงานคุณธรรม 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

2 
 

2 
12 พ.ย. 58 

นกัเรียนประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานโดยแบ่งหนา้ท่ีของแต่ละ
คนอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ และฝ่ายผลิตส่ือ
รณรงค ์

หอ้งปฏิบติัการเคมี สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 



3 
 

3 
19 พ.ย. 58 

ครูติดตามสอบถามการท าหนา้ท่ีของ
นกัเรียนแต่ละคน 

แบบบนัทึกต่างๆท่ี
นกัเรียนไดส้ ารวจมา 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ปฏิบติัตามหนา้ท่ี
ของตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

4 
 

4 
26 พ.ย. 58 

นกัเรียนและครูปรึกษาหารือกนัเก่ียว
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ
ด าเนินงานของแต่ละคน 

กระดาษ A4 สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 บอก
ถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในขณะ
ด าเนินงาน 

5 
 

5 
3 ธ.ค. 58 

นกัเรียนและครูปรึกษากนัเพื่อ
จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท าส่ือ
ส าหรับรณรงคก์ารทอ้งก่อนวยัอนั
ควร และ ติดตามการด าเนินงาน
ส ารวจหนงัสือใตโ้ตะ๊นกัเรียน 

หอ้งปฏิบติัการเคมี สังเกต, นกัเรียน 
ร้อยละ 80 เตรียม
อุปกรณ์และวสัดุ
มาครบตามท่ี
ก าหนดไว ้และ
การด าเนินงาน
ส ารวจเป็นไป
อยา่งเรียบร้อย 

6 
 

6 
10 ธ.ค. 58 

หยดุวนัรัฐธรรมนูญ   

7 
 

7 
17 ธ.ค. 58 

นกัเรียนลงมือท าส่ือรณรงคก์ารทอ้ง
ก่อนวยัอนัควร และติดตามการ
ด าเนินงานการส ารวจหนงัสือใตโ้ตะ๊ 
(PART 1) 

อุปกรณ์และวสัดุส าหรับ
การท าส่ือ 
 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 เขา้
ร่วมกิจกรรม 

8 
 

8 
24 ธ.ค. 58 

นกัเรียนลงมือท าส่ือรณรงคก์ารทอ้ง
ก่อนวยัอนัควร และติดตามการ
ด าเนินงานการส ารวจหนงัสือใตโ้ตะ๊ 

อุปกรณ์และวสัดุส าหรับ
การท าส่ือ 
 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 เขา้
ร่วมกิจกรรม 



(PART 2) 
9 
 

9 
31 ธ.ค. 58 

วนัหยดุส่งทา้ยปีใหม ่   

10 
 

10 
7 ม.ค. 59 

ครูติดตามการประชาสัมพนัธ์ของ
นกัเรียนหนา้เสาธง และ การ
ด าเนินงานของการส ารวจหนงัสือใต้
โตะ๊ 

หอ้งปฏิบติัการเคมี สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 เขา้
ร่วมกิจกรรม 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

11 
 

11 
14 ม.ค. 59 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในรอบสองเดือนของ
การปฏิบติังาน เพื่อแกไ้ขปัญหาและ
สรุปผลการด าเนินงานต่างๆลงใน
แบบบนัทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน..
เพิ่มเวลารู้ 

หอ้งปฏิบติัการเคมี สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

12 
 

12 
21 ม.ค. 59 

ครูติดตามการประชาสัมพนัธ์ของ
นกัเรียนหนา้เสาธง และ การ
ด าเนินงานของการส ารวจหนงัสือใต้
โตะ๊ 

หอ้งปฏิบติัการเคมี สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

13 
 

13 
28 ม.ค. 59 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเร่ือง 
“การจดัสร้างส่ือ VTR เก่ียวกบัการ
ทอ้งก่อนวยัอนัควร และ รณรงคก์าร
น าหนงัสือกลบับา้น” 

สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

14 
 

14 
4 ก.พ. 59 

นกัเรียนวางแผนการถ่ายท า VTR เพื่อ
รณรงคก์ารทอ้งก่อนวยัอนัควร และ 
การน าหนงัสือกลบับา้น 

สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

15 
 

15 
11 ก.พ. 59 

นกัเรียนลงมือถ่ายท า VTR รณรงค์
การทอ้งก่อนวยัอนัควร และ การน า
หนงัสือกลบับา้น (PART 1) 

กลอ้งโทรศพัท ์, กลอ้ง
ถ่ายวดีิโอ, คอมพิวเตอร์ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 



16 
 

16 
18 ก.พ. 59 

นกัเรียนลงมือถ่ายท า VTR รณรงค์
การทอ้งก่อนวยัอนัควร และ การน า
หนงัสือกลบับา้น (PART 2) 

กลอ้งโทรศพัท ์, กลอ้ง
ถ่ายวดีิโอ, คอมพิวเตอร์ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

17 
 

17 
25 ก.พ. 59 

นกัเรียนลงมือตดัต่อ VTR โดยมีครูท่ี
ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน า 

คอมพิวเตอร์, 
โทรศพัทมื์อถือ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

18 
 

18 
3 มี.ค. 59 

นกัเรียนน า VTR รณรงคก์ารทอ้งก่อน
วยัอนัควร และการน าหนงัสือกลบั
บา้นโฆษณาลงใน YouTube เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ 1 พร้อมทั้งใหผู้ช้มท า
แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้สึกเม่ือ
ไดรั้บชม VTR 

อินเตอร์เน็ต สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

19 
 

19 
10 มี.ค. 59 

นกัเรียนน า VTR รณรงคก์ารทอ้งก่อน
วยัอนัควร และการน าหนงัสือกลบั
บา้นโฆษณาตามส่ือสังคมออนไลน์
ต่างๆ เช่น Line Facebook พร้อมทั้ง
ใหผู้ช้มท าแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความรู้สึกเม่ือไดรั้บชม VTR 

อินเตอร์เน็ต สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

20 
 

20 
17 มี.ค. 59 

นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการจดั
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจในการจดักิจกรรม 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80  มี
ความพึงพอใจ
ในการจดั
กิจกรรมอยูใ่น
ระดบั ดี ข้ึนไป 
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บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 2 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 9 
………………………………………………………………………………………………………………
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บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 10 
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บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 11 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
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บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 13 
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………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 14 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 15 



………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 16 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 17 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 18 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 19 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 20 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวทิยา   อ าเภอดอนพุด  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกิจกรรม  โครงงานพลาสติคสูงค่า  พฒันาการใช ้V3  ม.ปลาย   และด.ว.ร่วมใจขายขยะV3  ม.ตน้       

 เวลา  20 ชัว่โมง 

กลุ่มกิจกรรม  โครงงานคุณธรรม     จดักิจกรรม  วนัพฤหสับดี                เวลา 14.40-15.30น. 

กิจกรรมพฒันานกัเรียนดา้น                Head      Heart       Hand          Health 
ครูท่ีปรึกษากิจกรรม   ครูถนอม   สุ่นประเสริฐ 

วตัถุประสงค ์

1) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเขียนขั้นตอนการท าโครงงานคุณธรรมได ้

2) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนประหยดั  รู้จกัใชส่ิ้งของใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า 

3) เพื่อฝึกใหน้กัเรียน รู้จกัการแยกขยะ และน าขยะ/มาสร้างรายไดใ้หก้บัคณะสีของตนเอง 

4) เพื่อฝึกนกัเรียนใหท้ างานเป็นหมู่คณะ มัน่ใจและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1 

 
วนัท่ี 5 

พฤศจิกายน 
2558  
เวลา 

14.30-15.40 

-จดันกัเรียน V3 เป็น 2 กลุ่ม คือ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
-ใหน้กัเรียน V3 ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
เขียนปฏิทินการปฏิบติัโครงงานคุณธรรม
ของกลุ่มตนเอง  

- -แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

2 2 
 

วนัท่ี 12 
พฤศจิกายน 

2558  
เวลา 

14.30-15.40 

-ใหน้กัเรียน V3ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้    จดัเวรเก็บขวดและแกว้พลาสติก
น าไปเก็บท่ีตะแกรงท่ีทางโรงเรียนจดัไวใ้ห้ 
-ใหน้กัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายส ารวจและวสัดุเหลือใชใ้นโรงเรียน
และศึกษาตวัอยา่งการประดิษฐข์องใชจ้าก
เศษวสัดุจากวดีีทศัน์ 
 

-วดีีทศัน์ 
-หอ้งสมุด 

 

-แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 



 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
3 3 

 
วนัท่ี 19 

พฤศจิกายน 
2558 
เวลา 

14.30-15.40 

-สมาชิก V3ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้จดัท าบญัชีรายรับต่อจากภาคเรียนท่ี 
1และใหน้กัเรียนท่ีเป็นเวรเก็บขยะขวด
พลาสติก ขวดแกว้  กระดาษด าเนินการ
จดัเก็บ 
-สมาชิก V3ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย เร่ิมด าเนินการประดิษฐข์องใชจ้าก
เศษวสัดุเหลือใชใ้นโรงเรียน   
 

  
 

-แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

4-5 4-5 
 

วนัท่ี 26
พฤหสับดี, 

3 
ธนัวาคม 

2558 
เวลา 

14.30-15.40 

-สมาชิก V3ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้รณรงคใ์หน้กัเรียนในสมาชิกสีม่วง
น าขวด  แกว้ พลาสติก และกระดาษน ามา
ทิ้งในถงัของสีเขียวเพื่อน าขยะเหล่าน้ีไป
ขายสร้างรายไดใ้หก้บัคณะสี และเวร
รับผดิชอบด าเนินการจดัเก็บทุกวนั 
-สมาชิกV3ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายแบ่งกลุ่มรับผดิชอบประดิษฐช้ิ์นงาน
เพื่อเอาไวใ้ชเ้ป็นของส่วนรวมในโรงเรียน  
 

  
 

  

6 6 
 

10  
ธนัวาคม 

2558 

 
 

วนัหยดุรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 

  

 



 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
7-8 7-8 

 
วนัท่ี 17,24  
ธนัวาคม 

2558 
เวลา 

14.30-15.40 

-สมาชิก V3ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้รณรงคใ์หน้กัเรียนในสมาชิกสีม่วง
น าขวด  แกว้ พลาสติก และกระดาษน ามา
ทิ้งในถงัของสีม่วงเพื่อน าขยะเหล่าน้ีไปขาย
สร้างรายไดใ้หก้บัคณะสี และเวรรับผดิชอบ
ด าเนินการจดัเก็บทุกวนัให้อาจารยส์มพิศ
ติดต่อรถซ้ือของเก่ามารับซ้ือและท าบญัชี
รายรับใหเ้ป็นปัจจุบนั 
-สมาชิก V3ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ด าเนินการประดิษฐช้ิ์นงานต่อ 

  
 

  

9 9 
 

31 
ธนัวาคม 

2558 

หยดุวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 

  

10-16 10-16 
วนัท่ี 

7,14,21,28 
มกราคม 
และ 

วนัท่ี4,11,18 
กุมภาพนัธ์ 

2559 
เวลา 

14.30-15.40 

-สมาชิก V3ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้รณรงคใ์หน้กัเรียนในสมาชิกสีม่วง
น าขวด  แกว้ พลาสติก และกระดาษน ามา
ทิ้งในถงัของสีม่วงเพื่อน าขยะเหล่าน้ีไปขาย
สร้างรายไดใ้หก้บัคณะสี และเวรรับผดิชอบ
ด าเนินการจดัเก็บทุกวนัให้อาจารยส์มพิศ
ติดต่อรถซ้ือของเก่ามารับซ้ือและท าบญัชี
รายรับใหเ้ป็นปัจจุบนั 
-สมาชิก V3ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ด าเนินการประดิษฐช้ิ์นงานต่อ 
 
 
 

  
 

  
 

 



 

คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

การวดั 
และประเมินผล 

17 17 
 

วนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 

2559 
เวลา 

14.30-15.40 

-ใหน้กัเรียน V3ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ช่วยกนัระดมความคิด จดัท าผงัความคิดใส่
กระดาษแผน่ใหญ่และกระดาษ A4 ระบาย
สีใหส้วยงามเพื่อเก็บไวน้ าเสนอต่อ
คณะกรรมการ และส่วนกระดาษ A4 เก็บ
เขา้รูปเล่มโครงงาน 
 

-กระดาษผงัความคิด 
-กระดาษ A4 
-สีไม ้
-ดินสอ  ไมบ้รรทดั 

-รูปการด าเนิน
กิจกรรมทุกขั้นตอน 

18-19 18-19 
 

วนัท่ี 3,10 
มีนาคม 

2559 
เวลา 

14.30-15.40 

-ใหน้กัเรียนV3ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ช่วยกนัระดมความคิด ในการจดัท ารูปเล่ม
โครงงานคุณธรรม รวบรวมขอ้มูลหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งน ามาใส่รวมไวใ้นเล่มสีเหลือง 
จดัท าแผน่พบัน าเสนอโครงงานใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และจดัท า
เพาเวอร์พอยดใ์นการน าเสนอโครงงานของ
นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จดัท าบอร์ดน าเสนอกระบวนการท า
โครงงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนไดผ้ลการ
ด าเนินงาน 

-เล่มโครงงานสีเหลือง 
-แผน่พบั 
-ฟิวเจอร์บอร์ดน าเสนอ
งาน 
-งานในรูปpower point 
-สมุดบนัทึกรายรับจาก
การขายขยะ 

-แบบประเมินผล
ความพึงพอใจของ
นกัเรียนในการจดัท า
โครงงานทั้ง 2 
โครงงาน 
-ผลงานเชิงประจกัษ์
ของนกัเรียน 

20 20 
 

วนัท่ี 17 
มีนาคม 

2559 
เวลา 

14.30-15.40 

-น าเสนอโครงงานคุณธรรมทั้ง 32 
โครงงาน ณ หอประชุมโรงเรียนดอนพุด
วทิยา 

-เล่มโครงงานสีเหลือง 
-แผน่พบั 
-ฟิวเจอร์บอร์ดน าเสนอ
งาน 
-งานในรูปpower point 
-สมุดบนัทึกรายรับจาก
การขายขยะ 
 

-แบบประเมินผล
ความพึงพอใจของ
นกัเรียนในการจดัท า
โครงงานทั้ง 2 
โครงงาน 
-ผลงานเชิงประจกัษ์
ของนกัเรียน 

 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

โรงเรียนดอนพดุวทิยา   อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม     โครงงานคุณธรรม                                 เวลา     20 ชัว่โมง 

กลุ่มกจิกรรม  โครงงานคุณธรรม                                  วันจัดกจิกรรม  วนัพฤหสับดี         เวลา  14.40-15.30 

น.กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน    Head       Heart       Hand          Health   

ครูทีป่รึกษากจิกรรม   ครูดวงตา  แสนสวย    

วตัถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษาใหน้กัเรียนเขียนขั้นตอนการท าโครงงานคุณธรรมได ้
2) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีคุณธรรมในเร่ือง การมีวินยั ความเป็นระเบียบ ความรับผิดชอบ  
3) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนท างานเป็นหมู่คณะ มัน่ใจและกลา้แสดงออก รู้จกัยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1 

5 พ.ย.  2558  
 

-จดันกัเรียน Y1 เป็น 2 กลุ่ม คือ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
-ใหน้กัเรียน Y1 ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
เขียนปฏิทินการปฏิบติัโครงงานคุณธรรม
ของกลุ่มตนเอง  

- -แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

2 2 
12 พ.ย. 2558 

ใหน้กัเรียน Y1 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้/ตอนปลายร่วมกนัท าตาราง 
ตรวจเช็คนกัเรียนท่ีไม่น าแกว้และชอ้น  
นกัเรียนท่ีวางรองเทา้ไม่ตรงรองเทา้ผดิ
ระเบียบ เหยยีบส้นรองเทา้ 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลาย 

 

 
 
 

 
 



คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
3 3 

19 พ.ย. 2558 
 

นกัเรียน Y1 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/
ปลาย ประชาสัมพนัธ์หนา้เสาธง และติด
แผน่ประชาสัมพนัธ์ กฎระเบียบ การปฏิบติั
ใหน้กัเรียนทราบ เร่ืองการวางรองเทา้ท่ี
ถูกตอ้งและการชอ้น แกว้น ้ามาโรงเรียน 

  

4-5  4-5 
26 พ.ย,3 ธ.ค. 

2558 

-คณะกรรมการประเมินใหห้วัหนา้กลุ่มแต่
ละสีเช็คนกัเรียนท่ีไม่น าแกว้และชอ้นมา 
โรงเรียน 
-สรุปยอด 1 เดือน พร้อมมอบใบ
ประกาศนียบตัรให้แก่สีท่ีน าแกว้และชอ้น
มากท่ีสุด 
-คณะกรรมการประเมินก าหนดใหส้มาชิกสี
เหลือง Y1 แต่ละหอ้งเช็คการวางรองเทา้
ของนกัเรียน พร้อมสรุปแบบประเมินทุกวนั 
- -สรุปยอด 1 เดือน พร้อมมอบใบ
ประกาศนียบตัรให้แก่สีท่ีน าแกว้และชอ้น
มากท่ีสุด 
หมายเหตุ   ท าโทษนกัเรียนท่ีไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบทั้ง ม.ตน้ และ ม.ปลาย โดยการ
เก็บเงินคร้ังละ 5 บาท และน าเงินมาบ ารุง
คณะสี 

  

 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
6 10 ธ.ค 2558 หยดุวนัรัฐธรรมนูญ   

7-8 7-8 นกัเรียน Y1 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/  แบบส ารวจนกัเรียนวาง



17,24 ธ.ค
2558 

 

ปลาย ประชาสัมพนัธ์การปฏิบติัตามกฏ
ระเบียบของโรงเรียนในเร่ือง การวาง
รองเทา้แถวตรงและการพกแกช้อ้นมา
โรงเรียน 

รองเทา้ไม่ถูกระเบียบ/
นกัเรียนท่ีไม่พกแกว้น ้า 
ชอ้น มาโรงเรียน 

9 31 ธ.ค. 2558 หยดุวนัปีใหม่   
10-11 10-11 

7-14 ม.ค. 
2559 

นกัเรียน Y1 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/
ปลาย รณรงคใ์หน้กัเรียน Y1 วางรองเทา้
และใส่รองเทา้ใหถู้กกติกาและน าชอ้น แกว้
น ้า มาโรงเรียน จดสถิติ นกัเรียนท่ีวาง
รองเทา้ไม่ถูกกฏกติกา และไม่น าชอ้นแกว้
มาโรงเรียน 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลาย 

แบบส ารวจนกัเรียนวาง
รองเทา้ไม่ถูกระเบียบ/
นกัเรียนท่ีไม่พกแกว้น ้า 
ชอ้น มาโรงเรียน 

12-13 12-13 
21,28 ม.ค. 
2559 

-สรุปแบบประเมิน มอบใบประกาศนียบตัร 
แก่หอ้งท่ีวางรองเทา้ถูกกฎกติกา และสีท่ีน า
ชอ้นแกว้มาโรงเรียนมากท่ีสุด 

รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลาย 

แบบประเมินการวาง
รองเทา้และแกว้น ้า ชอ้น  

14-15 14-15 
4 -11 ก.พ. 
2559 

นกัเรียน Y1 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/
ปลายรณรงคใ์หน้กัเรียนสมาชิกสีเหลือง 
และส ารวจการน าแกว้น ้า/ชอ้น และการวาง
รองเทา้ใหถู้กกฎกติกา 

ตวัแทนคณะกรรมการ แบบส ารวจ 
ภาพถ่ายการท างาน 

16-17 16 
18 ก.พ. 2559 

คณะกรรมกาสีเหลือง Y1ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้/ปลาย ส ารวจการวางรองเทา้และ
การน าชอ้น/แกว้น ้ามาโรงเรียน 

คณะกรรมการ Y1 แบบส ารวจ 
ภาพถ่ายการท างาน 

17 17 
25 ก.พ. 2559 

สรุปแบบประเมินทั้ง 2 แบบ แบบส ารวจ แบบประเมิน 
ภาพถ่ายการท างาน 

 
 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
18-19 18-19 

3,10 มี.ค. 
2559 

-ใหน้กัเรียน Y1ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/
ปลาย ระดมความคิด สรุป ปัญหาอุปสรรค 
แบะแสดงความคิดเห็นจากประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ สมควรด าเนินการต่อหรือเสร็จส้ิน 
-ท า PowerPoint เพื่อน าเสนอ สรุปผล 

เล่มสีเหลือง 
แผน่พบั 

PowerPoint 

 



- ท  าแผน่พบั 
20 20 

17 มี.ค. 2559 
น าเสนอโครงงานคุณธรรมทั้ง 32 โครงงาน 
ณ หอประชุมโรงเรียนดอนพุดวทิยา 

เล่มสีเหลือง 
แผน่พบั 

PowerPoint 

แบบประเมินผลความ
พึงพอใจของนกัเรียนใน
การจดักิจกรรม
โครงงานคุณธรรมทั้ง 2 
โครงงาน 
ผลงานเชิงประจกัษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม     วยัรุ่นยคุใหม่ไม่ใสใจเร่ืองเซกส์ (Y4 ม.ตน้) รองเทา้แถวตรง (Y4 ม.ปลาย)  
เวลา      20    ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม โครงงานคุณธรรม     วันจัดกจิกรรม    พฤหสับดี        เวลา    14.40 – 15.30 น.  
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน  Head    Heart  Hand  Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   นางสาวปฏิมา  ปาลศรี  วตัถุประสงค์   

1. เพื่อรณรงคก์ารมีวนิยัของนกัเรียน 
2. เพื่อสร้างวินยัในการท างานและการใชชี้วติใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

1 
 

1 
5 พ.ย. 58 

นกัเรียนศึกษาขอ้มูลท่ีตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขจากการค าแนะน าของกรรมการ
ประเมินโครงงานคุณธรรม เพื่อ
พฒันาและปรับปรุง 

ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการประเมิน
โครงงานคุณธรรม 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

2 
 

2 
12 พ.ย. 58 

นกัเรียนประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานโดยแบ่งหนา้ท่ีของแต่ละ
คนอยา่งชดัเจน เช่น ฝ่ายประสานงาน 
ฝ่ายเผยแพร่ขอ้มูล ติดตามผลการ
ท างาน 

สวนภูมิรักษ ์ สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

3 
 

3 
19 พ.ย. 58 

ครูติดตามสอบถามการท าหนา้ท่ีของ
นกัเรียนแต่ละคน 

แบบบนัทึกต่างๆท่ี
นกัเรียนไดส้ ารวจมา 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ปฏิบติัตามหนา้ท่ี
ของตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 



4 
 

4 
26 พ.ย. 58 

นกัเรียนและครูปรึกษาหารือกนัเก่ียว
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ
ด าเนินงานของแต่ละคน ร่วมกนั
แกปั้ญหา และหาขอ้บกพร่องในแต่
ละจุด 

กระดาษ A4 สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 บอก
ถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในขณะ
ด าเนินงาน 

5 5 
3 ธ.ค. 58 

นกัเรียนและครูปรึกษากนัเพื่อ
จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท าส่ือแผน
ผบั และ ติดตามการด าเนินงาน 

สวนภูมิรักษ ์ สังเกต, นกัเรียน 
ร้อยละ 80 เตรียม
อุปกรณ์และวสัดุ
มาครบตามท่ี
ก าหนดไว ้และ
การด าเนินงาน
ส ารวจเป็นไป
อยา่งเรียบร้อย 

6 
 

6 
10 ธ.ค. 58 

หยดุวนัรัญธรรมนูญ   

7 
 

7 
17 ธ.ค. 58 

นกัเรียนลงมือท าส่ือรณรงคก์ารมี
เซ็กส์ก่อนวยัอนัควร และติดตามการ
ด าเนินงานการส ารวจการถอดรองเทา้
ใหเ้ป็นระเบียบ 
(PART 1) 

อุปกรณ์และวสัดุส าหรับ
การท าส่ือ 
 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 เขา้
ร่วมกิจกรรม 

8 
 

8 
24 ธ.ค. 58 

นกัเรียนลงมือท าส่ือรณรงคก์ารมี
เซ็กส์ก่อนวยัอนัควร และติดตามการ
ด าเนินงานการส ารวจการถอดรองเทา้
ใหเ้ป็นระเบียบ  (PART 2) 

อุปกรณ์และวสัดุส าหรับ
การท าส่ือ 
 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 เขา้
ร่วมกิจกรรม 

9 
 

9 
31 ธ.ค. 58 

วนัหยดุส่งทา้ยปีใหม ่   

10 
 

10 
7 ม.ค. 59 

ครูติดตามการประชาสัมพนัธ์ของ
นกัเรียน  

สวนภูมิรักษ ์ สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 เขา้
ร่วมกิจกรรม 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 



11 
 

11 
14 ม.ค. 59 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในรอบสองเดือนของ
การปฏิบติังาน เพื่อแกไ้ขปัญหาและ
สรุปผลการด าเนินงานต่างๆลงใน
แบบบนัทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน..
เพิ่มเวลารู้ 

สวนภูมิรักษ ์ สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

12 
 

12 
21 ม.ค. 59 

ครูติดตามการประชาสัมพนัธ์ของ
นกัเรียน 

สวนภูมิรักษ ์ สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

13 
 

13 
28 ม.ค. 59 

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเร่ือง  สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 ร่วม
แสดงความ
คิดเห็น 

14 
 

14 
4 ก.พ. 59 

นกัเรียนวางแผนการถ่ายท า VTR  สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

15 
 

15 
11 ก.พ. 59 

นกัเรียนลงมือถ่ายท า VTR (PART 1) กลอ้งโทรศพัท ์, กลอ้ง
ถ่ายวดีิโอ, คอมพิวเตอร์ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

16 
 

16 
18 ก.พ. 59 

นกัเรียนลงมือถ่ายท า VTR รณรงค ์
(PART 2) 

กลอ้งโทรศพัท ์, กลอ้ง
ถ่ายวดีิโอ, คอมพิวเตอร์ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

 

คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 

17 
 

17 
25 ก.พ. 59 

นกัเรียนลงมือตดัต่อ VTR โดยมีครูท่ี
ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน า 

คอมพิวเตอร์, 
โทรศพัทมื์อถือ 

สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 



ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

18 
 

18 
3 มี.ค. 59 

ท าแบบสอบถามเก่ียวการรณรงคใ์ห้
นกัเรียนหนัมาสนใจเร่ืองเรียนไม่
สนใจเร่ืองเซ็กส์ และการถอดรองเทา้
ท่ีถูกระเบียบ 

แบบสอบถาม สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

19 
 

19 
10 มี.ค. 59 

ท าแบบสอบถามเก่ียวการรณรงคใ์ห้
นกัเรียนหนัมาสนใจเร่ืองเรียนไม่
สนใจเร่ืองเซ็กส์ และการถอดรองเทา้
ท่ีถูกระเบียบ 

แบบสอบถาม สังเกต,นกัเรียน
ร้อยละ 80 
ร่วมกนัท า
กิจกรรม 

20 
 

20 
17 มี.ค. 59 

นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการจดั
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจในการจดักิจกรรม 

สังเกต, นกัเรียน
ร้อยละ 80  มี
ความพึงพอใจ
ในการจดั
กิจกรรมอยูใ่น
ระดบั ดี ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 1 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 2 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 3 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 4 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 5 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 6 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 7 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 8 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 



บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 9 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 10 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 11 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 12 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 13 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 14 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 15 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 16 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 



บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 17 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 18 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 19 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
บนัทึกผลการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 20 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม โครงงาน เด็ก ด.ว. รวมใจไม่ใส่สั้น และ ด.ว. รักษโ์ลก  รักตน้ไม ้ใส่ใจดูแล  เวลา  20 ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม   โครงงานคุณธรรม           วนัจัดกจิกรรม    วนัพฤหสับดี           เวลา  14.40 – 15.30 น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้าน     Head         Heart        Hand       Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม   นางสาวสมถวลิ  คลา้ยกรุด 
วตัถุประสงค์ 

1. นกัเรียนสืบคน้ / คน้ควา้ / แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆได ้ 
2. นกัเรียนใชก้ระบวนการคิดในการคิดแกปั้ญหาโดยผา่นการท าโครงงานได ้
3.    นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละเวลา ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
4.    นกัเรียนท างานเป็นทีมได ้ และรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
1 
 

1 
5  พ.ย. 58 

- แบ่งนกัเรียนกลุ่ม V4  เป็น 2 
กลุ่มเป็นระดบัชั้น ม. ตน้ 
และม. ปลาย รวบรวม  

- นกัเรียนช่วยกนัรวบรวม
ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะและ
ขอ้คิดเห็นของ
คณะกรรมการ (พิจารณา
โครงงานคุณธรรม) 

- แต่ละกลุ่มน าเสนอวา่มี
ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ 
หรือขอ้คิดเห็นอะไรบา้ง  

- นกัเรียนศึกษาและวเิคราะห์
ขอ้เสนอแนะ เพื่อใหก้ารท า
กิจกรรมโครงงานเป็นไป
ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

- ขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ
พิจารณา
โครงงาน ภาค
เรียนท่ี 1 

สังเกตการ
ท างานเป็นทีม
ของนกัเรียน 



 
คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
2 
 

2 
12 พ.ย. 58 

- นกัเรียนน าขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการ มาวางแผนท า
กิจกรรมในภาคเรียนท่ี 2   

- นกัเรียนจดัท าปฏิทิน 
ปฏิบติังาน 

- ปฏิทินการ
ปฏิบติังาน 

สังเกตการ
ท างานเป็นทีม
ของนกัเรียน 

3 3 
19 พ.ย. 58 

- นกัเรียนด าเนินกิจกรรมตาม
ปฏิทินปฏิบติังาน 

- กลุ่ม ม. ตน้ จดัท าแบบส ารวจ
นกัเรียนทุกระดบัชั้นท่ีนุ่ง
กระโปรงสั้น/กางเกงสั้น /ถุง
เทา้สั้น 

- กลุ่ม ม. ปลายจดัท าแบบ
ส ารวจช่ือตน้ไมใ้นโรงเรียน   

- แบบส ารวจ สังเกตการ
ท างานเป็นทีม
ของนกัเรียน 

4-5 4 -5 
26 พ.ย. 58 

และ3 ธ.ค. 58  

- ม.ตน้ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
ยอ่ย แบ่งหนา้ท่ีกนัท า  กลุ่ม
แรกออกส ารวจนกัเรียนชั้น 
ม. ตน้ท่ีนุ่งสั้นและสวมถุงเทา้
สั้น  กลุ่มท่ี ๒ ออกส ารวจ
นกัเรียนชั้น ม. ปลายท่ีนุ่งสั้น
และสวมถุงเทา้สั้น 

- ม.ปลาย รวบรวมตน้ไมท่ี้ตอ้ง
ดูแลในโรงเรียน (เนน้ตน้ไม้
ขนาดเล็ก ไมก้ระถาง และ
สวนหยอ่ม) ของแต่ละพื้นท่ี
เพื่อเป็นขอ้มูลน ามาจดัท า
ป้ายปักบอกเขตในการดูแล     

- บนัทึกการ
ส ารวจ 

 

สังเกตการ
ท างานเป็นทีม
ของนกัเรียน 

6 6 
10 ธ.ค. 58 

วนัหยดุรัฐธรรมนูญ   



  
คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
7 7  

17  ม.ค. 58 
          -   ม.ตน้ ทั้งสองกลุ่มยอ่ยออก 
              ส ารวจนกัเรียนท่ีนุ่งสั้น และ 
              สวมถุงเทา้สั้นทั้งในระดบั 
              มธัยมศึกษาตอนตน้และตอน 
              ปลาย 
          -  ม. ปลาย ประชุมหวัหนา้สีแต่ 
             ละสีเพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจ 
              เก่ียวกบัการดูแลตน้ไมต้าม 
             โครงงานคุณธรรมของ 
             นกัเรียน V4 

- บนัทึกการ
ส ารวจ 

 

 

8 8  
24 ธ.ค. 58 

          - ม.ตน้  รายงานผลการส ารวจ 
            รายสัปดาห์ รวบรวมขอ้มูล 
            การส ารวจ ท าเป็นสถิติ 
        -  ม.ปลาย  จดัแบ่งหนา้ท่ีในการ 
            ท าป้ายปักบอกเขตในการดูแล 
           และช่ือนกัเรียนผูรั้บผิดชอบ  

        -     แบบบนัทึกการ 
              ส ารวจ  

- อุปกรณ์ในการ
จดัท าป้าย 

 

สังเกตการ
ท างานเป็นทีม
ของนกัเรียน 

9 9 
31 ธ.ค. 58 

            หยดุวนัส้ินปี   

10 10 
7 ม.ค. 59 

- ม.ตน้  รายงานผลการส ารวจ 
              รายสัปดาห์  รวบรวมขอ้มูล 
              การส ารวจ ท าเป็นสถิติ   

- ม.ปลายรวบรวมป้าย ขอ
ความร่วมมือจากหวัหนา้สี
และด าเนินการปักป้ายแสดง
พื้นท่ีพื้นท่ีการดูแลร่วมกบัสี
ท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ี        

-  แบบบนัทึกการ
ส ารวจ 

- ป้ายบอกเขต
พื้นท่ี 

 

สังเกตการ
ท างานเป็นทีม
ของนกัเรียน 

 
 



 
คร้ังท่ี สัปดาห์ท่ี 

วนั เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
 

การวดั 
และประเมินผล 

 
11 11  

14 ม.ค.59 
 

        -     ม. ตน้ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ 
              ส ารวจมาจดัท าเป็นสถิติ 

- ม.ปลาย  จดักลุ่มนกัเรียนดูแล
ตน้ไม ้ไมก้ระถาง ไมพุ้ม่ใน
พื้นท่ี รวมทั้งประชาสัมพนัธ์
ใหค้วามรู้กิจกรรมในตอนเชา้
หนา้เสาธง 

 สังเกตการ
ท างานเป็นทีม
ของนกัเรียน 

12 12 
21 ม.ค.59 

 

- ถ่ายภาพนกัเรียนชั้น ม. ตน้
และม. ปลายท่ีแต่งกาย
ถูกตอ้งตามระเบียบ 

- กลุ่มนกัเรียน ม. ปลาย ดูแล
บ ารุงรักษาตน้ไม ้ บนัทึกการ
ปฏิบติังานและผลท่ีไดรั้บ 

- ภาพถ่าย 
- บนัทึกการ

ปฏิบติังาน และ
ผลการ
ปฏิบติังาน 

 

13 13  
28 ม.ค.59 

 

- ม.ตน้  น าภาพถ่ายท่ีจดัท าไว้
ไปติดในห้องเรียนทุกหอ้ง 

- กลุ่มนกัเรียน ม. ปลาย ดูแล
บ ารุงตน้ไม ้รดน ้า ใหปุ๋้ยตาม
สมควร บนัทึกการปฏิบติังาน
และผลท่ีไดรั้บ 

- ภาพถ่าย 
- บนัทึกการ

ปฏิบติังาน และ
ผลการ
ปฏิบติังาน 

 

14-16 14 - 16 
4 ก.พ. 59, 

11 ก.พ. 59, 
18 ก.พ. 59 

- ม.ตน้ จดัเสียงประชาสัมพนัธ์
ตามสายในช่วงกลางวนัเพื่อ
กระตุน้เตือนและขอความ
ร่วมมือนกัเรียนทุกระดบั
ชั้นในเร่ืองการแต่งกายท่ีถูก
ระเบียบ 
  

- เสียงตามสาย
ช่วงกลางวนั 

 

 



 
คร้ัง
ท่ี 

สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ 

 

การวดั 
และประเมินผล 

 
  - กลุ่มนกัเรียน ม. ปลาย ดูแล

บ ารุงตน้ไม ้รดน ้า  บนัทึก
การปฏิบติังาน รวบรวมผล
การปฏิบติังาน จดัเรียบเรียง
เป็นขอ้มูลส าหรับการ
น าเสนอ 

- บนัทึกการ
ปฏิบติังาน และ
ผลการ
ปฏิบติังาน 

 

17 17 
25 ก.พ. 59 

- นกัเรียนทั้ง ม. ตน้ และ ม. 
ปลาย สรุปผลการด าเนิน
โครงงานคุณธรรมของแต่ละ
กลุ่ม  แลว้เขียนรายงานลงใน
สมุดบนัทึกโครงงาน
คุณธรรม 

- สมุดบนัทึก
โครงงาน 
คุณธรรม 

 

18-
19 

18-19 
3 มี.ค. 59 

10 มี.ค. 59 
 

       -     นกัเรียนทั้ง ม. ตน้และ  
              ม. ปลาย ร่วมกนัจดัท าป้าย 
              นิเทศ  แผน่พบั และPower 
              Point น าเสนอผลการท า 
             โครงงานคุณธรรม 
       -      ฝึกซอ้มการน าเสนอ 
             โครงงานคุณธรรม 

- อุปกรณ์ส าหรับ
จดัท าป้ายนิเทศ  
แผน่พบั และ
PowerPoint 

 

20 20 
17 มี.ค. 59 

       -     น าเสนอโครงงานคุณธรรม  
             ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
             2558 

       -      ป้ายนิเทศ 
              ส าหรับน าเสนอ 
       -      แผน่พบั 
       -     PowerPoint  

 

 
 
 
 



แผนการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
โรงเรียนดอนพดุวทิยา  อ าเภอดอนพดุ  จังหวดัสระบุรี 

ช่ือกจิกรรม โครงงานโตะ๊สวยดว้ยมือเรา.. เวลา.....20....ช่ัวโมง 
กลุ่มกจิกรรม..โครงงานคุณธรรม   วันจัดกจิกรรม...พฤหัสบดี......เวลา..... 14.40 -15.30....น. 
กจิกรรมพฒันานักเรียนด้านHead  Heart  Hand  Health 
ครูทีป่รึกษากจิกรรม........นางพจนีย ์ ป้อมเรือง.......................... 
วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเขียนขั้นตอนการท าโครงงานคุณธรรมได ้
2) เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีคุณธรรมในเร่ือง ความสะอาด ความสามคัคีและการท างานร่วมกนั 
3) เพื่อฝึกนกัเรียนใหท้ างานเป็นหมู่คณะ มัน่ใจและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
1 1 

5 พ.ย.58 
 

-แบ่งนกัเรียน Y2 เป็น 2 กลุ่ม คือ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
- มอบหมายนกัเรียน Y2 ทั้งระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายประชุมร่วมกนัเพื่อเลือกช่ือ
โครงการและวตัถุประประสงคข์องการ
จดัท าโครงการเขียนปฏิทินการปฏิบติั
โครงงานคุณธรรมของกลุ่มตนเอง 
  

- -แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

2 2 
12 พ.ย.58 

 

-มอบหมายนกัเรียน Y2 ทั้งระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายประชุมร่วมกนัเพื่อเขียนปฏิทิน
การปฏิบติัโครงงานคุณธรรมของกลุ่ม
ตนเองพร้อมแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ของแต่ละคนภายในกลุ่ม 

 
 

-รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

-แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 



คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
3 3 

19 พ.ย.58 
 

มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายประชุม
ร่วมกนัจดัท าตารางตรวจเช็คโตะ๊เกา้อ้ี
นกัเรียนท่ีไม่สะอาดพร้อมพิมพร์ายช่ือ
นกัเรียนทุกระดบัชั้น 

-รายช่ือนกัเรียนทั้ง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

-แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 

4 4 
26 พ.ย.58 

 

-สมาชิก Y2ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลายท่ีไดรั้บมอบหมาย
หนา้ท่ีเช็คโตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียนท่ีไม่สะอาด
พร้อมจ านวนท่ีไม่สะอาด 
 

-แบบตารางเช็คช่ือ - แบบบนัทึกขอ้มูล 

5 5 
3 ธ.ค.58 

 

ออกแบบการ รณรงคเ์ร่ืองความสะอาดของ
หอ้งเรียนและโตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียนของแต่ละ
หอ้ง 
   

 -แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 
 

6 6 - 15 
17 ธ.ค.58-  
11 ก.พ.59 

-สมาชิก Y2ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลายท่ีไดรั้บมอบหมาย
หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตรวจเช็คโตะ๊
เรียนตามตารางวนั เวลาท่ีก าหนดไวแ้ละ
บนัทึกจ านวนโตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียนท่ีไม่สะอาด
ในแต่ละหอ้งรวบรวมเอกสารมอบให้
หวัหนา้กลุ่ม 
   

แบบตารางเช็ครายช่ือ -แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 
-รูปถ่ายก่อน
ด าเนินงาน 

7 16 
18 ก.พ.59 

-สมาชิก Y2ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลายท่ีไดรั้บมอบหมาย
หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตรวจเช็คโตะ๊
เรียนท าสถิติโตะ๊นกัเรียนท่ีไม่สะอาดทุก
ระดบัชั้น พร้อมสรุปจ านวนตั้งแต่เร่ิม
ด าเนินการจนถึงวนัสุดทา้ยของกิจกรรมมี
จ านวนลดลงหรือไม่ ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินกิจกรรมมีอะไรบา้ง   

แบบตารางเช็ครายช่ือ -แบบสังเกตการ
ท างานกลุ่ม 
-รูปถ่ายหลงัการ
ด าเนินงาน 



คร้ังท่ี 
สัปดาห์ท่ี 
วนั เดือน ปี 

กิจกรรมเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ 
การวดั 

และประเมินผล 
8 17 

25 ก.พ.59 
รวบรวมเอกสาร รูปถ่าย ระดมความคิด 
เขียนแผนผงัสรุปผลการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน  
 

 -ผลงานนกัเรียน 

9 18-19 
3,10 มี.ค.59 

ออกแบบจดัท ารูปเล่มในการจดัท า
โครงงานคุณธรรม จดัท ารูปแบบการ
น าเสนอโครงงานของนกัเรียนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น แผน่พบั เพาเวอร์พอยด ์จดั
บอร์ด น าเสนอกระบวนการจดัท าโครงงาน
ทั้งหมด 
 

 -ผลงานนกัเรียน 

10 20 
17 มี.ค.59 

น าเสนอโครงงานคุณธรรม ตามเวลาและ
สถานท่ี ท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รูปเล่มโครงงาน 
-แผน่พบั 
-งาน Power point 

-แบบประเมินผล 
-ผลงานนกัเรียน 



แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ชื่อกิจกรรม ด.ว. วัยใส ไร้ขยะ ( ม.ปลาย ) Y3    เวลา 18 ชั่วโมง 

กลุ่มกิจกรรม โครงงานคุณธรรม  วันกิจกรรม  พฤหัสบดี  เวลา 14.50 – 15.30 

น. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน    Head   Heart   Hand   

Health 

ครูที่ปรึกษา อาจารย์นิพนธ์ อ่ึงกูล 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ที ่
สัปดาห์ที่ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

และแหล่งการเรียนรู้ 

การวัด 

และการประเมินผล 

1 ส 1 

5 พ.ย. 2558 

- ทบทวนการท ากิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 

แล้วสรุปข้อดีและปัญหา เพ่ือพัฒนา 

- วางแผนการท ากิจกรรม  

- ข้อมูลที่คณะกรรมการ 

ประเมินให้มา 

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ตและ

ห้องสมุด 

- ดูผังความคิด 

- สมุดบันทึกโครงงาน 

2 ส 2 

12 พ.ย. 2558 

- ก าหนดปฏิทินการท ากิจกรรมในภาคเรียน

ที่ 2 

- มอบหมายหน้าที่ แบ่งงาน 

 - สมุดบันทึกโครงงาน 

3 ส 3 

19 พ.ย. 2558 

- ท าแบบแบบบันทึกผลการแยกขยะแต่ละ

คณะสี 

 - ตรวจความถูกต้อง 

เหมาะสมของแบบบันทึก 

4 ส 4 

26 พ.ย. 2558 

- เตรียมรายละเอียดประชาสัมพันธ์ เสียง

ตามสาย และมอบหมายผู้ประชาสัมพันธ์ 

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต - ตรวจเนื้อหาที่ใช้ 

ประชาสัมพันธ์ 

5 ส 5 

3 ธ.ค. 2558 

- จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง การ

แยกขยะ ข้อดี ประโยชน์ ใช้แก้ปัญหา 

เรื่อง การทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

 - สังเกตการท างาน 

ผลงานการจัดท าบอร์ด 

6   ส 6 – 16 - ท าการบันทึกผลการแยกขยะของสมาชิก  - สังเกต และติดตาม 



- 

16 

10 ธ.ค. 2558 

ถึง 

4 ก.พ. 2559 

แต่ละคณะสีทุกเดือน 

- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และ

มอบหมายผู้ประชาสัมพันธ์ 

- สรุปผลการท างาน รายงานให้ครูที่ปรึกษา

ทราบทุกวันพฤหัสบดีคาบโครงงานคุณธรรม 

การท างาน 

17 

– 

18 

ส 17 – 18 

11 ก.พ. 2559 

18 ก.พ. 2559 

- สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 

ท ารูปเล่มน าเสนอผลงาน 

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต

และห้องสมุด 

- ตรวจผลงาน รูปเล่ม 

รูปภาพ การท ากิจกรรม 

 

แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ชื่อกิจกรรม ปิดน้ า ปิดไฟ ใจเบิกบาน ( ม.ต้น ) Y3     เวลา 18 

ชั่วโมง 

กลุ่มกิจกรรม โครงงานคุณธรรม  วันกิจกรรม  พฤหัสบดี  เวลา 14.50 – 15.30 

น. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน    Head   Heart   Hand   

Health 

ครูที่ปรึกษา อาจารย์นิพนธ์ อ่ึงกูล 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 

  2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ที ่
สัปดาห์ที่ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

และแหล่งการเรียนรู้ 

การวัด 

และการประเมินผล 

1 ส 1 

5 พ.ย. 2558 

- ทบทวนการท ากิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 

แล้วสรุปข้อดีและปัญหา เพ่ือพัฒนา 

- วางแผนการท ากิจกรรม  

- ข้อมูลที่คณะกรรมการ 

ประเมินให้มา 

 

- ดูผังความคิด 

- สมุดบันทึกโครงงาน 

2 ส 2 

12 พ.ย. 2558 

- ก าหนดปฏิทินการท ากิจกรรมในภาคเรียน

ที่ 2 

 - สมุดบันทึกโครงงาน 



- มอบหมายหน้าที่ แบ่งงาน 

3 ส 3 

19 พ.ย. 2558 

- ท าแบบส ารวจการปิดน้ า ปิดไฟ แต่ละ

ห้อง  

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต

และห้องสมุด 

- ตรวจความถูกต้อง 

เหมาะสมของแบบส ารวจ 

4 ส 4 

26 พ.ย. 2558 

- เตรียมรายละเอียดประชาสัมพันธ์ เสียง

ตามสาย และมอบหมายผู้ประชาสัมพันธ์ 

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต 

และห้องสมุด 

- ตรวจเนื้อหาที่ใช้ 

ประชาสัมพันธ์ 

5 ส 5 

3 ธ.ค. 2558 

- จัดประกวดค าขวัญ ในหัวข้อ ประหยัดน้ า 

ประหยัดไฟ 

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต 

และห้องสมุด 

- ตัดสินการประกวด 

ค าขวัญ 

6  

- 

16 

 ส 6 – 16 

10 ธ.ค. 2558 

ถึง 

4 ก.พ. 2559 

- ท าการส ารวจการปิดน้ า ปิดไฟ แต่ละห้อง 

- ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การปิดน้ า  

ปิดไฟ 

- สรุปผลการท างาน รายงายให้ครูที่ปรึกษา

ทราบทุกวันพฤหัสบดีคาบโครงงานคุณธรรม 

- ห้องประชาสัมพันธ์ - สังเกต และติดตาม 

การท างาน 

17 

– 

18 

ส 17 – 18 

11 ก.พ. 2559 

18 ก.พ. 2559 

- สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 

ท ารูปเล่มน าเสนอผลงาน 

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต

และห้องสมุด 

- ตรวจผลงาน รูปเล่ม 

รูปภาพ การท ากิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ชื่อกิจกรรม ใช้แก้วน้ าโรงเรียนแทนแก้วน้ าพลาสติก ( ม.ต้น ) V2   เวลา 18 
ชั่วโมง 
กลุ่มกิจกรรม โครงงานคุณธรรม  วันกิจกรรม  พฤหัสบดี  เวลา 14.50 – 15.30 
น. 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน    Head   Heart   Hand   
Health 
ครูที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกให้นักเรียนลดการใช้แก้วน้ าพลาสติก สาเหตุท าให้โลกร้อน 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ที ่
สัปดาห์ที่ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
และแหล่งการเรียนรู้ 

การวัด 
และการประเมินผล 

1 ส 1 
5 พ.ย. 2558 

- ทบทวนการท ากิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 
แล้วสรุปข้อดีและปัญหา เพ่ือพัฒนา 
- วางแผนการท ากิจกรรม  

- ข้อมูลที่คณะกรรมการ 
ประเมินให้มา 
- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ตและ
ห้องสมุด 

- ดูผังความคิด 
- สมุดบันทึกโครงงาน 

2 ส 2 
12 พ.ย. 2558 

- ก าหนดปฏิทินการท ากิจกรรมในภาคเรียน
ที่ 2 
- มอบหมายหน้าที่ แบ่งงาน 

 - สมุดบันทึกโครงงาน 

3 ส 3 
19 พ.ย. 2558 

- ท าแบบส ารวจการน าแก้วน้ ามาโรงเรียน 
แต่ละคณะสี 

 - ตรวจความถูกต้อง 
เหมาะสมของแบบส ารวจ 

4 ส 4 
26 พ.ย. 2558 

- เตรียมรายละเอียดประชาสัมพันธ์ เสียง
ตามสาย และมอบหมายผู้ประชาสัมพันธ์ 

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต - ตรวจเนื้อหาที่ใช้ 
ประชาสัมพันธ์ 

5 ส 5 
3 ธ.ค. 2558 

- จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง การน า 
แก้วน้ ามาโรงเรียน ข้อดี ประโยชน์ ใช้แก้ 
ปัญหา เรื่อง โลกร้อน และขยะ 

 - สังเกตการท างาน 
ผลงานการจัดท าบอร์ด 

6  
- 

16 

 ส 6 – 16 
10 ธ.ค. 2558 

ถึง 
4 ก.พ. 2559 

- ท าการส ารวจการน าแก้วน้ ามาโรงเรียน 
ของสมาชิกแต่ละคณะสีทุกวัน 
- ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การน าแก้วน้ า 
มาโรงเรียนแทนการใช้แก้วน้ าพลาสติก 
- สรุปผลการท างาน รายงายให้ครูที่ปรึกษา

- ห้องประชาสัมพันธ์ - สังเกต และติดตาม 
การท างาน 



ทราบทุกวันพฤหัสบดีคาบโครงงานคุณธรรม 
17 
– 
18 

ส 17 – 18 
11 ก.พ. 2559 
18 ก.พ. 2559 

- สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 
ท ารูปเล่มน าเสนอผลงาน 

- - ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต
และห้องสมุด 

- ตรวจผลงาน รูปเล่ม 
รูปภาพ การท ากิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ชื่อกิจกรรม ออมทรัพย์เพื่ออนาคต ( ม.ปลาย ) V2     เวลา 18 
ชั่วโมง 
กลุ่มกิจกรรม โครงงานคุณธรรม  วันกิจกรรม  พฤหัสบดี  เวลา 14.50 – 15.30 
น. 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน    Head   Heart   Hand   
Health 
ครูที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมเงินอย่างเป็นประจ า สม่ าเสมอ 
  2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมทรัพย์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ที ่
สัปดาห์ที่ 

วัน เดือน ปี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
และแหล่งการเรียนรู้ 

การวัด 
และการประเมินผล 

1 ส 1 
5 พ.ย. 2558 

- ทบทวนการท ากิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 
แล้วสรุปข้อดีและปัญหา เพ่ือพัฒนา 
- วางแผนการท ากิจกรรม  

- ข้อมูลที่คณะกรรมการ 
ประเมินให้มา 
 

- ดูผังความคิด 
- สมุดบันทึกโครงงาน 

2 ส 2 
12 พ.ย. 2558 

- ก าหนดปฏิทินการท ากิจกรรมในภาคเรียน
ที่ 2 
- มอบหมายหน้าที่ แบ่งงาน 

 - สมุดบันทึกโครงงาน 

3 ส 3 
19 พ.ย. 2558 

- ท าแบบส ารวจการออมทรัพย์ของแต่ละ
ห้องเรียน และจ านวนการออมของแต่ละวัน 

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต
และห้องสมดุ 

- ตรวจความถูกต้อง 
เหมาะสมของแบบส ารวจ 

4 ส 4 - เตรียมรายละเอียดประชาสัมพันธ์ เสียง - ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต - ตรวจเนื้อหาที่ใช้ 



26 พ.ย. 2558 ตามสาย และมอบหมายผู้ประชาสัมพันธ์ และห้องสมุด ประชาสัมพันธ์ 
5 ส 5 

3 ธ.ค. 2558 
- จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง
ประโยชน์ของการออมทรัพย์ วิธีการออม
ทรัพย์ 
 

- ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต 
และห้องสมุด 

- สังเกตการท างาน 
ผลงานการจัดท าบอร์ด 

6  
- 

16 

 ส 6 – 16 
10 ธ.ค. 2558 

ถึง 
4 ก.พ. 2559 

- ท าการส ารวจการน าแก้วน้ ามาโรงเรียน 
ของสมาชิกแต่ละคณะสีทุกวัน 
- ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การน าแก้วน้ า 
มาโรงเรียนแทนการใช้แก้วน้ าพลาสติก 
- สรุปผลการท างาน รายงายให้ครูที่ปรึกษา
ทราบทุกวันพฤหัสบดีคาบโครงงานคุณธรรม 

- ห้องประชาสัมพันธ์ - สังเกต และติดตาม 
การท างาน 

17 
– 
18 

ส 17 – 18 
11 ก.พ. 2559 
18 ก.พ. 2559 

- สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 
ท ารูปเล่มน าเสนอผลงาน 

- - ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต
และห้องสมุด 

- ตรวจผลงาน รูปเล่ม 
รูปภาพ การท ากิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


