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ครูท่ีปรึกษาชุมนุม 

 

ปการศึกษา  2564 

โรงเรียนบานมาบยางพร 

สำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 





โครงสราง กิจกรรมชุมนมุ 

ปการศึกษา 2564  โรงเรียนบานมาบยางพร    อ.ปลวกแดง    จ.ระยอง 

สัปดาหท่ี งาน / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 จัดตั้งกิจกรรมชุมนุม ครูประจำชุมนุม  

2 การปฐมนิเทศและวางแผนการดำเนินกิจกรรมชุมนุม ครูและนักเรียน

ชุมนุม 

 

3-5 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (มานจากกนขวดพลาสติก) นักเรียน  

6-8 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (เบาะนั่งจากขวดพลาสติกเกา) นักเรียน  

9-11 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสของจากขวดพลาสติก) นักเรียน  

12-14 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระถางดอกไมตุกตา) นักเรียน  

15-17 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ถาดไสขนมจากกนขวดพลาสติก) นักเรียน  

18-20 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินหมูจากขวดพลาสติก) นักเรียน  

21-23 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แจกันใสสำหรับใสดอกไมสุดหรู) นักเรียน  

24-26 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แพนกวินประดับจากขวดพลาสติก) นักเรียน  

27-29 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แอปเปลจากขวดพลาสติก) นักเรียน  

30-32 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีวางแกวจากไมไอติม) นักเรียน  

33-35 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสดินสอจากไมไอติม) นักเรียน  

36-38 ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินจากแกนกระดาษทิชชู) นักเรียน  

39 การนำเสนอผลงานและ 

สรุปผลการดำเนินงาน 

นักเรียน/ครู

ประจำชุมนุม 

 

40 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ครูประจำชุมนุม/

ครูวิชาการ 

 

หมายเหตุ - กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณและความเหมาะสมของกิจกรรม 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม การปฐมนิเทศและวางแผนการดำเนินกิจกรรมชุมนุม  เวลา 1 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

1.  ช่ือกิจกรรม   การปฐมนิเทศและวางแผนการดำเนินกิจกรรมชุมนุม 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

     3.1  เพ่ือชี้แจงแนวทางในการจัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 

     3.2  เพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรมชุมนุม 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

     4.1  ครชูี้แจงแนวทางในการจัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมและใหนักเรียนมีสวนรวมในการวัด

และประเมินผล 

     4.2  ครูนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุม จากนั้นใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแลวนำเสนอกิจกรรมท่ี

นักเรียนสนใจ 

     4.3  นักเรียนและครูกำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรมชุมนุม     

     4.4  นักเรียนและครูรวมกันกำหนดขอตกลง  ภาระงานและชิ้นงาน ในภาคเรียนนี้  

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

                 - 

6. การวัดและประเมินผล  

    สังเกตพฤติกรรม ความรวมมือ ความกระตือรือรน และการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียน 

ขณะทำกิจกรรม 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม วัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน    เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

1.  ช่ือกิจกรรม   วัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง การประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวันจากนั้น

ใหนักเรียนสรุป 

 4.2 สุมนกัเรียนประมาณ 5 คน ออกมานำเสนอเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวันชีวิตประจำวัน        

 4.3 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุ

เหลือใชในชีวิตประจำวัน 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง การประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (มานจากกนขวดพลาสติก) เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (มานจากกนขวดพลาสติก) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (มานจากกนขวดพลาสติก)  

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (มานจากกนขวดพลาสติก)  

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (มานจากกนขวดพลาสติก) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (มานจากกนขวดพลาสติก)  

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (เบาะนั่งจากขวดพลาสติกเกา) เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (เบาะนั่งจากขวดพลาสติกเกา) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (เบาะนั่งจากขวดพลาสติกเกา) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (เบาะนั่งจากขวดพลาสติกเกา) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (เบาะนั่งจากขวดพลาสติกเกา) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (มานจากกนขวดพลาสติก)  

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (ท่ีใสของจากขวดพลาสติก) เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสของจากขวดพลาสติก) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสของจากขวดพลาสติก) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (ท่ีใสของจากขวดพลาสติก) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสของจากขวดพลาสติก) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสของจากขวดพลาสติก)  

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (กระถางดอกไมตุกตา)  เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระถางดอกไมตุกตา) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระถางดอกไมตุกตา) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (กระถางดอกไมตุกตา) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระถางดอกไมตุกตา) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระถางดอกไมตุกตา) 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP      ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (ถาดไสขนมจากกนขวดพลาสติก) เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1                                                         ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ถาดไสขนมจากกนขวดพลาสติก) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ถาดไสขนมจากกนขวด

พลาสติก) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (ถาดไสขนมจากกนขวดพลาสติก) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ถาดไสขนมจากกนขวดพลาสติก) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ถาดไสขนมจากกนขวดพลาสติก) 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (กระปุกออมสินหมูจากขวดพลาสติก) เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินหมูจากขวดพลาสติก) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินหมูจากขวด

พลาสติก) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (กระปุกออมสินหมูจากขวดพลาสติก) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินหมูจากขวดพลาสติก) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินหมูจากขวดพลาสติก) 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (แจกันใสสำหรับใสดอกไมสุดหรู) เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2                                                        ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แจกันใสสำหรับใสดอกไมสุดหรู) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แจกันใสสำหรับใสดอกไมสุด

หรู) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (แจกันใสสำหรับใสดอกไมสุดหรู) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แจกันใสสำหรับใสดอกไมสุดหรู) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แจกันใสสำหรับใสดอกไมสุดหรู) 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP        ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (แพนกวินประดับจากขวดพลาสติก) เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2                                                            ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แพนกวินประดับจากขวดพลาสติก) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แพนกวินประดับจากขวด

พลาสติก) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (แพนกวินประดับจากขวดพลาสติก) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แพนกวินประดับจากขวดพลาสติก) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แพนกวินประดับจากขวดพลาสติก) 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (แอปเปลจากขวดพลาสติก) เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แอปเปลจากขวดพลาสติก) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แอปเปลจากขวดพลาสติก) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (แอปเปลจากขวดพลาสติก) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แอปเปลจากขวดพลาสติก) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (แอปเปลจากขวดพลาสติก) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (ท่ีวางแกวจากไมไอติม)  เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีวางแกวจากไมไอติม) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีวางแกวจากไมไอติม) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (ท่ีวางแกวจากไมไอติม) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีวางแกวจากไมไอติม) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีวางแกวจากไมไอติม) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (ท่ีใสดินสอจากไมไอติม)  เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสดินสอจากไมไอติม) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสดินสอจากไมไอติม) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (ท่ีใสดินสอจากไมไอติม) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสดินสอจากไมไอติม) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (ท่ีใสดินสอจากไมไอติม) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม ประดิษฐจากส่ิงของเหลือใช (กระปุกออมสินจากแกนกระดาษทิชชู) เวลา 3 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 2                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินจากแกนกระดาษทิชชู) 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือสรางบรรยากาศและแรงบันดาลใจเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชใน

ชีวิตประจำวัน 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนดูตัวอยางวีดีโอ เรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินจากแกน

กระดาษทิชชู) 

 4.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แลวใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของ

เหลือใช (กระปุกออมสินจากแกนกระดาษทิชชู) 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  วีดีโอเรื่อง ประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินจากแกนกระดาษทิชชู) 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการออกแบบชิ้นงานประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (กระปุกออมสินจากแกนกระดาษทิชชู) 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม  ชุมนุม D.I.Y BY BMP    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ช่ือกิจกรรม การนำเสนอผลงานและสรุปผลการดำเนินงาน  เวลา 1 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนท่ี 1                                                       ปการศึกษา 2564       

โรงเรียนบานมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

1.  ช่ือกิจกรรม   การนำเสนอผลงานและสรุปผลการดำเนินงาน 

2.  เวลาท่ีใช 1 ชั่วโมง 

3.  วัตถุประสงค  

          3.1  เพ่ือใหนักเรียนสรุปความรูเก่ียวกับการประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุเหลือใชในชีวิตประจำวัน 

          3.2  เพ่ือทักษะการนำเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง 

 4.  กิจกรรมการเรียนรู  

  4.1  ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานำเสนอชิ้นงานของตนเองหนาชั้นเรียน 

 4.2 ครูใหนักเรียนสรุปความรูท่ีไดจากการทำทุกกิจกรรมของตนเองในแผนผังความคิด 

 4.3 ครูใหนักเรียนเขียนแสดงความรูสึกจากการทำกิจกรรมในชุมนุมนี้ 

5.  ส่ือการเรียนรู /แหลงเรียนรู  

     5.1  แผนผังความคิด 

6. การวัดและประเมินผล  

    6.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 

    6.2 ประเมินการนำเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน 

 

 


