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รูปภาพกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ ๒    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนัท์อุปถัมภ์) 



 

การจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทอ์ุปถัมภ์) 

 

1. ช่ือหน่วยงาน..โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ 

2. ช่ือกิจกรรม.............................................................สอดคล้องกับกิจกรรมหมวดท่ี........ข้อ................................ 

........................................................................................................................................................................... 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1  .................................................................................................................................................................. 

3.2  .................................................................................................................................................................. 

3.3  .................................................................................................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย (เฉพาะกลุ่มหรือครอบคลุมท้ังพื้นท่ี)  ระดับช้ัน ....................................................................... 

5. เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม (ระบุจ านวนช่ัวโมง)......18 ....ช่ัวโมง 

6. เป็นกิจกรรมท่ีจัด       ❑  ในโรงเรียน        ❑  นอกโรงเรียน 

7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

❑  วิทยากร                 ❑  วัสดุ ส่ือ อุปกรณ์ เครื่องมือ           ❑  แหล่งเรียนรู้       

❑  อื่น ๆ (ระบุ) .............................……………..…………………………………………………………….…………………...… 

8. ขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรม 

8.1  .................................................................................................................................................................. 
8.2  ..................................................................................................................................................................   

8.3  ................................................................................................................................................................. 

9. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

9.1  ................................................................................................................................................................. 
9.2  .................................................................................................................................................................. 

10. ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ................................................................................................................ 
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รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อปุถัมภ์) 

ช่ือกิจกรรม..................................................................ผู้รับผิดชอบ...................................................................... 
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ชื่อ – สกุล 
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หมายเหตุ นักเรียนจะผ่านกิจกรรมเม่ือเข้าร่วมกิจกรรม 70 % หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
 



 

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  4 หมวด 16 กลุ่มกิจกรรม 
หมวด กลุ่มกิจกรรม ตัวอย่างกิจกรรม 

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมบังคับตาม-
หลักสูตร) 

1. กิจกรรมแนะแนว 1. ด้านการศึกษา 
2. ด้านอาชีพ 
3. ด้านส่วนตัวและสังคม 

2. กิจกรรมนักเรียน 1. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
2. ชุมนุม ชมรม 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

1. ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคม 
2. เยาวชนนั้นไซร้คือพลังแผ่นดิน 
3. จิตอาสาพาสะอาด 
4. ธนาคารความดี 

2. สร้างเสริมสมรรถนะ                
การเรียนรู ้

4. พัฒนาความสามารถด้าน 
การส่ือสาร 

1. สนุกกับภาษาไทย 
2. English is fun 
3. มัคคุเทศก์น้อย 

5. พัฒนาความสามารถด้าน
ความคิดและการพัฒนากรอบ
ความคิดแบบเปิดกว้าง 
(Growth Mindset) 

1. หุ่นยนต์วิเศษ 
2. ศิลปะสร้างสรรค์ 
3. มาเรียนรู้กันเถอะ 

6. พัฒนาความสามารถด้าน        
การแก้ปัญหา 

1. กลคณิตศาสตร์ 
2. วางอย่างไรให้เป็นชุด 

7. พัฒนาความสามารถด้าน  
การใช้เทคโนโลยี 

1. เท่ียวไกลไร้พรมแดน 
2. การสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

8. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

1. แยกฉันและเธอจะได้อะไร (คณิตศาสตร์) 
2. นิทานหรรษา (ภาษาไทย) 
3. ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สไตล์ มูฟวี่ (ภาษาต่างประเทศ) 

3. สร้างเสริม
คุณลักษณะค่านิยม 

9. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึก
การท าประโยชน์ต่อสังคม มีจิต
สาธารณะและการให้บริการ
ด้านต่างๆ ท้ังท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 

1. มือปราบขยะ 
2. นักสืบสายน้ า 
3. นักอนุรักษ์นอ้ย 

10. ปลูกฝังความรักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

1. ตามรอยพ่อ 
2. โครงงานท าดีเพื่อพ่อ 

 

 



 

หมวด กลุ่มกิจกรรม ตัวอย่างกิจกรรม 
 11. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

(มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
อดทน มุ่งมั่นในการท างาน 
กตัญญู) 

1. โครงงานคุณธรรม 
2. ห้องเรียนสะอาด 
3. ครอบครัวของฉัน 

12. ปลูกฝังความรัก ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ
หวงแหนสมบัติของชาติ  

1. ภูมิใจในบ้านเกิด 
2. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. รักไทย รักบ้าน 

4. เสริมสร้างทักษะการ
ท างาน การด ารงชีพและ
ทักษะชีวิต 

13. ตอบสนองความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการ
ของผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

1. ร้องได้ร้องดีชีวีเป็นสุข 
2. รวมศิลป์สร้างสรรค์ 
3. แรลล่ีเกษตรน่ารู้ 

14. ฝึกทักษะการท างาน ทักษะ
ทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา 
อยูอ่ย่างพอเพียงและมีวินัยทาง
การเงิน 

1. ออมวันละบาท 
2. นักประดิษฐ์น้อย 
3. ตากล้องมือโปร 
4. ตลาดนัดพอเพียง 

15. พัฒนาความสามารถด้าน
การใช้ทักษะชีวิต 

1. การปรับคัวให้เหมาะสม 
2. คู่ Buddy พี่รหัส 

16. สร้างเสริมสมรรถนะทาง
กาย 

1. วันกีฬาครอบครัว 
2. แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 

2. วิเคราะห์สภาพความพร้อมของสถานศึกษา 

3. ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 

4. นิเทศก ากับ ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติกิจกรรม 

5. จัดท าเสนอผลงานของผู้เรียนประชุมแลกเปล่ียนภายในโรงเรียน 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 


