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001 A-MATH นางสาวจรรยาลักษณ4 โขงอ8อม 1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ4 ให8กับนักเรียน 

2. เปIดโอกาสให8นักเรียนได8เข8ารLวมการแขLงขัน สLงเสริม

ให8นักเรียนรู8จักใช8เวลาวLางให8เกิดประโยชน4 

3. เพื่อกระตุ8นให8นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร4 

4. เพื่อฝVกให8นักเรียนได8รู8จักการค8นคว8าหาความรู8

เพิ่มเติมจากประสบการณ4จริง 

002 A-Math (2) นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน4 เพื่อให8นักเรียนได8ฝVกฝนทักษะกระบวนการทางเกม

คณิตศาสตร4 ได8ฝVกการวางแผนและแก8ปญ̀หาเฉพาะหน8า 

003 BD.Bikeป`gนๆ(1) นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ 1.นร.มีความรู8และทักษะเรื่องจกรยานและการป`gน 

2.นร.รู8จักใช8เวลาวLางให8มีประโยชน4 

3.นร.ได8ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง 

004 Being a reporter! นางวันวิสา พริพล 1. ฝVกทักษะภาษาอังกฤษ (การอLานออกเสียง) ให8ถูกต8อง 

แมLนยำ 

2. เกิดเจตคติที่ดีตLอการใช8ภาษาอังกฤษ 

005 Better English นางแววดาว วรัญญานนท4 เพื่อพัฒนาคำศัพท4ภาษาอังกฤษ สามารถนำไป

ประยุกต4ใช8ในชีวิตจริงได8 

006 Bio Exam (ตะลุยโจทย4

ชีววิทยา) 

นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร เพื่อเพิ่มพูนความรู8วิชาชีววิทยา สำหรับสอบแขLงขันหรือ

สอบเข8าศึกษาตLอในระดับมหาวิทยาลัย 

007 BoardGame การเรียนรู8

หลากมิติ 

นายวิวัฒน4 สุภพิทักษ4กุล 1. เรียนรู8ผLานการเลLนบอร4ดเกมที่บรรจุประสบการณ4  

กระบวนการคิดวิเคราะห4  รวมถึงทักษะในด8านสังคม  

และการปฏิบัติตนตLอผู8อื่น 

2. นำความรู8ที่ได8ไปใช8ในชีวิตประจำวัน 

008 Bodin Bike นางสาวสุรีย4รัตน4 สวัสดี เพื่อพัฒนาทักษะการขี่จักรยาน และเสริมสร8างความ

แข็งแรงทางกายภาพของนักเรียน  

009 Bodindecha Dancing  

(BDDC) 

นางสาวจุฑาภรณ4 ทิมธนสาร เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการเต8นให8แกL

นักเรียนผู8มีความสนใจ 

010 Book Club2 นางสาวจุฑาพร เขียวแก8ว พัฒนาทักษะด8านการอLานของนักเรียน 

011 Communication arts  นายชยพัทธ4 วงศ4ชาญโชคชัย เพื่อศึกษาศาสตร4ที่เกี่ยวข8องกับการสื่อสาร ให8

ความสำคัญกับองค4ประกอบของการสื่อสารตLางๆ เชLน 

สาร ผู8สLงสาร สื่อ ผู8รับสาร 

012 Crossword Game นางสาวสุพพัตรา นวะศรี เพื่อฝVกสมาธิและเรียนรู8คำศัพท4ใหมLๆเพิ่มขึ้น 
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013 D.I.Y นางมัลลิกา ภาพีรนนท4 1.เพื่อใช8เวลาวLางให8เกิดประโยชน4ในการคิดประดิษฐ4

สิ่งของแปลกๆ ใหมLๆ ขึ้นมาด8วยตนเอง 

2. เพื่อให8นักเรียนเกิดความคิดสร8างสรรค4ผลงานตLางๆ 

ขึ้นมาจากสมองของตัวเอง 

3. เพื่อชLวยลดภาวะโลกร8อนได8ด8วย โดยสามารถนำเศษ

ถุงพลาสติก หรือสิ่งที่เราไมLได8ใช8ประโยชน4เหลือทิ้งแล8ว 

นำมาสร8างสรรค4เป�นผลงานขึ้นได8 

014 Doodle Art ภาษาภาพชLวย

จำ 

นางสาวสวัญญา ประจำเรือ 1. ชLวยพัฒนาระบบความจำทั้งในระยะสั้น และระยะ

ยาว 

2. ชLวยเพิ่มสมาธ ิ

3. ชLวยพัฒนาความคิดสร8างสรรค4 

015 E-Sport (1) นางสาวชลนิชา โคตรสีหา ใช8การแขLงขันวิดีโอเกมเป�นสื่อเพือ่สร8างความสนุกสนาน

และความสามัคค ีฝVกกระบวนการทำงานเป�นกลุLมกับ

การวางแผน พัฒนาไหวพริบปฏิภาณ และปลูกฝ`งเรื่อง

การมีน้ำใจนักกีฬา 

016 E-Sport (2) นายอภิรักษ4 เรืองนคร ใช8การแขLงขันวิดีโอเกมเป�นสื่อเพื่อสร8างความสนุกสนาน

และความสามัคค ีฝVกกระบวนการทำงานเป�นกลุLมกับ

การวางแผน พัฒนาไหวพริบปฏิภาณและปลูกฝ`งเรื่อง

ความมีน้ำใจนักกีฬา 

017 Easy Food By Kru.Natt นางสาวนวรัตน4 ซุLนเจา 1.เพื่อให8นักเรียนใช8เวลาวLางให8เกิดประโยชน4 

2.เพื่อให8นักเรียนสามารถใช8จLายอยLางรู8คุณคLา 

018 Econ Life นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ -เพื่อให8นักเรียนมีความรู8ความเข8าใจในเรื่อง

เศรษฐศาสตร4 และนำไปปฏิบัติใช8ในชีวิตประจำวันได8 

019 English From Social 

Network 

นางสาวจินดา ไขตะขบ เพื่อสLงเสริมการศึกษาค8นคว8าเพิ่มเติมจากสื่อตLางๆ ใน

อินเทอร4เน็ตนอกเหนือจากตํารา เอกสารประกอบการ

เรียนการ 

สอนวิชาภาษาอังกฤษในห8องเรียน 

020 English in Daily Life นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล 1. เพื่อเรียนรู8ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

2. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฆษ 

3. เพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตLางประเทศ 

021 Enjoy reading! นางสาวจันทมาศ ทิมโต 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอLาน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

2. สร8างเจตคติที่ดีตLอการเรียนรู8ภาษาอังกฤษ 

 



  หน$าท่ี 3 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห5 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปBการศึกษา 2561 
 

ID ช่ือชุมนุมวิชาการ ครูท่ีปรึกษาชุมนุม รายละเอียดโดยสังเขป 
 

022 Fit & Firm (Bodybuilding) นายวัชเรนทร4 วิเศษวงษา 1. เพื่อให8นักเรียนรู8จักการออกกำลังกายอยLางถูกต8อง

และถูกวิธี 

2. เพื่อให8นักเรียนออกแบบ กำหนด ตารางการ เลLนเวท

เทรนนิ่งได8อยLางเหมาะสม 

3. เพื่อให8นักเรียนรู8จักเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน4และเหมาะสมกับตัวเอง 

4. เพื่อให8นักเรียนใช8เวลาวLางให8เกิดประโยชน4 

023 Français facile  นางสาวธนาตา พีรกันทรากร ฝVกฝนทักษะภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานงLายๆ ใน

ชีวิตประจำวัน คำศัพท4 สำนวน ประโยคงLายๆ ที่ใช8ใน

การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

024 Hello English! นางสาวศรัญญา หนูชัยแก8ว เพื่อให8นักเรียนพัฒนาทักษะการอLานและการพูดเพื่อการ

สื่อสาร สามารถใช8ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได8

อยLางมั่นใจ 

025 Hello Japan นางสาวสุชาวดี เทพกฤช 1. เพื่อเป�นการเปIดโอกาสให8นักเรียนได8ศึกษาวัฒนธรรม

ของประเทศที่มีความสำคัญในทวีปเอเชีย 

2. เพื่อเปIดโอการให8นักเรียนได8แลกเปลี่ยนเรียนรู8ความรู8

และประสบการณ4ที่ได8รับจากการศึกษาค8นคว8าด8วย

ตนเอง 

3. เพื่อนำความรู8ด8านวัฒนธรรมที่ได8รับไปปรับใช8ใน

ชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 ได8อยLางเหมาะสม 

026 How To Be An Exchange 

Student 

นางนงลักษณ4 สุริยะฉันทนานนท4 เพื่อเป�นการเปIดโลกทัศน4ในการศึกษาตLอในตLางประเทศ

และเรียนรู8วัฒนธรรมตLางชาติที่หลากหลาย 

027 If you love the music, 

learn from the lyrics. 

นายสาธิต สมใจ เพื่อให8นักเรียนได8พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผLานการ

แปลเนื้อหาของเพลงภาษาอังกฤษ 

028 Infographic design นางสาวชลิตตา เจริญสุข เพื่อให8นักเรียนได8รู8จักการสร8าง Infographic และ

สามารถออกแบบ Infographic ที่เกิดจากความคิด

สร8างสรรค4ของตนเอง 

029 jumping rope วLาที่ร8อยตรีอานันต4 เชยสุวรรณ 1. เพื่อให8นักเรียนมีทักษะการกระโดดเชือกเดี่ยวและหมูL

ได8อยLางถูกต8อง 

2. เพือ่ให8นักเรียนนำการกระโดดเชือกเป�นสื่อในการ

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

3. เพื่อให8นักเรียนมีสุขภาพรLางกายสมบูรณ4แข็งแรง 

030 K-pop idols lover นางสาวบุษบา ห8าวหาญ 1. เพื่อชLวยเสริมสร8างสุขภาพจิตผู8เรียน มีจิตใจที่แจLมใส 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู8ซึ่งกันแหละกัน 
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031 Knowing German นางวรดา บุญล้ำเลิศ ศึกษาเรียนรู8ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเยอรมันน ี

032 Korean Culture นางเพ็ญแข เมืองนก 1. เพื่อเป�นการเปIดโอกาสให8นักเรียนได8ศึกษาวัฒนธรรม

ของประเทศที่มีความสำคัญในทวีปเอเชีย 

2. เพื่อเปIดโอการให8นักเรียนได8แลกเปลี่ยนเรียนรู8ความรู8

และประสบการณ4ที่ได8รับจากการศึกษาค8นคว8าด8วย

ตนเอง 

3. เพื่อนำความรู8ด8านวัฒนธรรมที่ได8รับไปปรับใช8ใน

ชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 ได8อยLางเหมาะสม 

033 Love Healthy วLาที่ร8อยตรีหญิงณัฐปภัสร4 เกิดแก8ว 1.เพื่อให8นักเรียนมีสุขภาพรLางกายที่สมบูรณ4แข็งแรงมาก

ยิ่งขึ้น 

2.เพื่อให8นักเรียนได8มีความรู8เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ

อยLางถูกวิธี 

3.เพื่อให8นักเรียนตระหนักถึงประโยชน4ตLอการดูแล

สุขภาพ 

4.เพื่อให8นักเรียนได8บูรณาการกับหลายวิชา 

5.เพื่อให8นักเรียนใช8เวลาให8เกิดประโยชน4 หลีกเลี่ยงสาร

เสพติดทุกชนิด 

034 Love Orchid  like  GSP or 

Geogeba 

นางสาวสมศรี แจ8งสุทิมล นักเรียนสามารถสร8างผลงาน โดยใช8กราฟฟ`งก4ชันจาก

โปรแกรม  GSP หรือ Geogeba  และได8แลกเปลี่ยน

กล8วยไม8   

035 M.C.Bodindecha นางสาวอิริยาภรณ4 นิโรรัมย4 1. เพื่อให8นักเรียนได8ฝVกทักษะทางด8านการพูด 

2. เพื่อให8นักเรียนได8แสดงออกทางด8านพิธีกรในงาน

ตLางๆของโรงเรียน 

036 M.C.Bodindecha  นางวณิตา ประภัศร 1. เพื่อให8นักเรียนมีทักษะทางด8านการพูดและการ

นำเสนองานในที่สาธารณะ 

2. เพื่อให8นักเรียนฝVกบุคลิกภาพในการพูดในที่สาธารณะ 

037 Manga&Anime (1) นายนิรรัตน4 อจลพล 1. นักเรียนอLานหนังสือการ4ตูนญี่ปุ นหรือชมภาพยนตร4

การ4ตูนญี่ปุ นอยLางมีวิจารณญาณ 

2. นักเรียนวินิจสารของหนังสือการ4ตูนญี่ปุ นหรือ

ภาพยนตร4การ4ตูนญี่ปุ นได8 

3. นักเรียนประเมินคLาของหนังสือการ4ตูนญี่ปุ นหรือ

ภาพยนตร4การ4ตูนญี่ปุ นได8 
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038 Manga&Anime (2) นางสาวกรกนก วารีสุวรรณ 1. นักเรียนอLานหนังสือการ4ตูนญี่ปุ นหรือชมภาพยนตร4

การ4ตูนญี่ปุ นอยLางมีวิจารณญาณ 

2. นักเรียนวินิจสารของหนังสือการ4ตูนญี่ปุ นหรือ

ภาพยนตร4การ4ตูนญี่ปุ นได8 

3. นักเรียนประเมินคLาของหนังสือการ4ตูนญี่ปุ นหรือ

ภาพยนตร4การ4ตูนญี่ปุ นได8 

039 Manga&Anime (3) นางสาวนารีรัตน4 นานช8า 1. นักเรียนอLานหนังสือการ4ตูนญี่ปุ นหรือชมภาพยนตร4

การ4ตูนญี่ปุ นอยLางมีวิจารณญาณ 

2. นักเรียนวินิจสารของหนังสือการ4ตูนญี่ปุ นหรือ

ภาพยนตร4การ4ตูนญี่ปุ นได8 

3. นักเรียนประเมินคLาของหนังสือการ4ตูนญี่ปุ นหรือ

ภาพยนตร4การ4ตูนญี่ปุ นได8 

040 Media Literacy : I know 

You know 

นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี 1. ศึกษาสื่อตLางๆ และอภิปรายตัวอยLางการบริโภคสื่อได8

อยLางเหมาะสม แสดงความคิดเห็นตLอสื่ออยLางมีเหตุผล 

2. สLงเสริมให8นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และ

รู8เทLาทันสื่อตLางๆ ตาม \MID\" สมรรถนะ 3 ประการ คือ 

รู8เทLาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

3. ใช8เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค8นหาข8อมูล ประมวลผล และ

สร8างสรรค4สื่อได8หลากหลายรูปแบบ" 

041 Media Literacy : I know 

You know (2) 

นายสุภกิจ แก8วดวงดี 1. ศึกษาสื่อตLางๆ และอภิปรายตัวอยLางการบริโภคสื่อได8

อยLางเหมาะสม แสดงความคิดเห็นตLอสื่ออยLางมีเหตุผล 

2. สLงเสริมให8นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และ

รู8เทLาทันสื่อตLางๆ ตาม \MID\" สมรรถนะ 3 ประการ  

คือ รู8เทLาทันสื่อ สารสนเทศ และดจิิทัล 

3. ใช8เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค8นหาข8อมูล ประมวลผล และ

สร8างสรรค4สื่อได8หลากหลายรูปแบบ" 

042 Media Literacy : I know 

You know (3) 

นางสมร จันทนาคม 1. ศึกษาสื่อตLางๆ และอภิปรายตัวอยLางการบริโภคสื่อได8

อยLางเหมาะสม แสดงความคิดเห็นตLอสื่ออยLางมีเหตุผล 

2. สLงเสริมให8นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และ

รู8เทLาทันสื่อตLางๆ ตาม \\\MID\\\" สมรรถนะ 3 

ประการ คือ รู8เทLาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

3. ใช8เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค8นหาข8อมูล ประมวลผล และ

สร8างสรรค4สื่อได8หลากหลายรูปแบบ" 
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043 music lover นายไพศาล วงษ4ระหงส4 ให8นักเรียนอธิบายแนวเพลง และความหมายของเพลงที่

นักเรียนฟ`งได8อยLางน8อย 5 เพลง 

044 Physics for Fun นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผLา 1.  เพื่อเปIดโอกาสให8นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

และความสนใจ  

2.  เพื่อให8นักเรียนมีความรู8  จินตนาการ ความคิด

สร8างสรรค4 และความคิดขั้นสูงทางด8านฟIสิกส4 

3.  เพื่อให8นักเรียนได8เรียนฟIสิกส4อยLางสนุกกับกิจกรรรม

นำสูLนวัตกรรม 4.0 

4.  เพื่อให8นักเรียนได8นำความรู8ทางฟIสิกส4โดยผLาน

กิจกรรมชุมนุมไปใช8ประโยชน4ในชีวิตประจำวัน 

045 PUBG มหาสนุกแบบฟIสิกส4 นายธนชาติ เอียสกุล เพื่อให8นักเรียนได8เรียนรู8หลักการทางฟIสิกส4จากเกมส4  

046 Puzzle Game นางสาวฐิติยา บุญเขื่อง เพื่อให8นักเรียนเรียนรู8คำศัพท4ใหมLๆ และทบทวนคำศัพท4

โดยเรียนรู8ผLานเกม  

047 Sing with Smule (season 

2) 

นายสิทธิพงษ4 ศูนย4ป`§ง 1. เพื่อให8นักเรียนได8ฝVกทักษะภาษาอังกฤษผLาน การร8อง

เพลงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยผLาน application 

ร8องเพลงคาราโอเกะออนไลน4 

2. เพื่อให8นักเรียนได8มีเจตคติที่ดีตLอการร8องเพลง ทั้ง

เพลงสากล และ เพลง ไทย 

3. เพื่อให8นักเรียนได8รับประสบการณ4ใหมLๆในการร8อง

เพลง 

048 Soduku นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล ฝVกกระบวนการคิดอยLางเป�นระบบบ 

049 Spelling Bee นายโกศล มูลพรม 1. เพื่อให8นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท4ภาษาอังกฤษได8

ถูกต8อง 

2. เพื่อให8นักเรียนมีคลังศัพท4ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

3. เพื่อให8นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

050 SUDOKU นางอังคณารัตน4 หวังดี 1. เพื่อฝVกรูปแบบกระบวนการคิดอยLางเป�นระบบ และมี

เหตุผล 

2. เพื่อฝVกทักษะการสังเกต และการวิเคราะห4 

3. เพื่อฝVกความคิดเรื่องการจัดลำดับและ sense of 

space รวมถึงการฝVกสมาธิ และพัฒนาความจำระยะสั้น 

051 The Eyes  นางพนิดา โฉมศร ี เพื่อให8นักเรียนฝVกสมอง  ทบทวนความจำ  ในการระลึก

ถึงภาพดวงตาของบุคคลสาธารณะหรือ บุคคลสำคัญได8 
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052 The Idol คนบันดาลใจ 2 นายจักรพันธ4 หวังวิวัฒนา 1. เพื่อให8นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการใช8ชีวิตจากผู8ที่

ประสบความสำเร็จในด8านตLางๆ 

2. เพื่อประยุกต4หลักการจากบุคคลตัวอยLางมาใช8ในชีวิต

จริง 

053 The magic show นางณัฐธยา วิเศษวงษา 1. เพื่อฝVกให8นักเรียนความคิดสร8างสรรค4 

2. เพื่อให8นักเรียนมีความกล8าแสดงออกในเรื่องที่สนใจ 

3. เพื่อให8นักเรียนได8ใช8เวลาวLางให8เกิดประโยชน4 

054 VOLLEY BALL HI นายนิพน แจLมแจ8ง 1.นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา

วอลเลย4บอลได8 

2.นักเรียนสามารถปฏิบัติการเลLนขณะเป�นฝ ายรุกและ

ฝ ายรับได8 

3.นักเรียนสามารถเลLนทีมได8 

055 กฎหมายนLารู8 นายศุภโชค สังขศร ี - เพื่อให8ผู8เรียนเกิดความรู8ความเข8าใจในกฎหมาย

เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 

- เพื่อให8ผู8เรียนเกิดควาามตระหนักในความสำคัญของ

กฎหมาย 

056 กระปุกออมสินจากเเผLนเฟรม นางสาวทิพย4สราวัลย4 หวังปรุงกลาง 1.เพื่อให8นักเรียนเห็นคุณคLาของการประหยัด 

 

2.ฝVกให8มีความคิดสร8างสรรค4 

 

3.เป�นการฝVกสมาธิ เพราะในการปฏิบัติงานต8องใช8ความ

ปราณีต 

 

4.เพื่อให8นักเรียนรู8จักการออม 

057 กองร8อยพิเศษ นายกิตติรัชต4 วรัญญานนท4 รู8ระเบียบ มีวินัย ใสLใจจิตสาธารณะ 

058 การ4ดแวนการ4ด (Card 

Vanguard) 

นายสุจินดา ปรากฏวงศ4 1. เพื่อให8นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห4ขณะ

ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

2. เพื่อให8นักเรียนมีสมาธิ มีมนุษยสัมพันธ4เข8ากับผู8อื่นได8 

059 การถLายรูปและตกแตLงภาพ

ด8วยมือถือ 

นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ 1.เพื่อให8ผู8เรียนได8ปฎิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความ

ถนัดและความต8องการของตนเอง 

2.เพื่อให8ผู8เรียนได8พัฒนาทักษะและความรู8ในการถLายรูป 

3.เพื่อสLงเสริมให8ผู8เรียนใช8เวลาวLางให8เกิดประโยชน4 
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060 การประดิษฐ4ดอกไม8จากผ8า

ใยบัว 

นางสาวพิมพ4ปรินทร4 มณีสวาท 1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดอกไม8ประดิษฐ4 

2.เพื่อเป�นแนวทางในการประกอบอาชีพและหารายได8

เพิ่ม 

3.เพื่อให8นักเรียนได8เกิดทักษะการคิดอยLางหลากหลาย 

เชLน คิดสร8างสรรค4 , คิดประยุกต4 และคิดบูรณาการ 

061 การประดิษฐ4ดอกไม8จากผ8า

ใยบัว 

นางสาวสุกัญญา รอดระกำ 1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดอกไม8ประดิษฐ4 

2.เพื่อเป�นแนวทางในการประกอบอาชีพและหารายได8

เพิ่ม 

3.เพื่อให8นักเรียนได8เกิดทักษะการคิดอยLางหลากหลาย 

เชLน คิดสร8างสรรค4 , คิดประยุกต4 และคิดบูรณาการ 

062 การเปรียบเทียบวัฒนธรรม

จีน-ตะวันตก 

นายรชต ทองสมบูรณ4 1. ศึกษา เรียนรู8 เข8าใจบริบทวัฒนธรรมจีนและตะวันตก 

2. เปรียบเทียบความเหมือน ข8อแตกตLาง และความ

คล8ายคลึงกันระหวLางวัฒนธรรมจีนและตะวันตก 

063 การพูดในที่ชุมชน (Public 

Speaking) 

นางจรินพรรณ กลิ่นหอม 1. เพื่อให8ผู8เข8ารLวมชุมนุมเกิดทักษะการพูดในที่ชุมชน 

2. เพื่อให8ผู8เข8ารLวมชุมนุมรู8มารยาทในการพูดและการฟ`ง

ในทีชุ่มชน 

064 การสร8าง Animation ด8วย

โปรแกรม Scratch 

นายพิชญเมธ ีแสงดี 1. เพื่อใช8เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตLอสื่อสารผLาน

เครือขLายสังคมออนไลน4 

2. เพื่อใช8เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสร8างสื่อ 

Animation 

3. สามารถนำเสนองานเป�นรูปแบบวีดีโอได8 

065 การแสดงพื้นเมืองอีสาน (Folk 

dance) 

นายคมเดช พรมนาค 1.  ให8ความรู8ความเข8าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท8องถิ่นอืี

สาน 

2.  สLงเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมท8องถิ่นที่ดีงาม 

3.  สLงเสริมความสามารถของนักเรียน 

066 กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(1) นางสาวกฤษณา ยืนบุร ี 1.   เพื่อให8นักเรยีนมีกระบวนการคิด วิเคราะห4 และ

จินตนาการ 

2.   เพื่อให8นักเรียนมีทักษะการสังเกต  

3.   เพื่อฝVกให8นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 

067 กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(2) นางวรารัตน4 เชษฐานนท4 1.   เพื่อให8นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห4 และ

จินตนาการ 

2.   เพื่อให8นักเรียนมีทกัษะการสังเกต  

3.   เพื่อฝVกให8นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 
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068 กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(3) นางสาวมธุรดา ศรีสุข 1.   เพื่อให8นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห4 และ

จินตนาการ 

2.   เพื่อให8นักเรียนมีทักษะการสังเกต  

3.   เพื่อฝVกให8นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 

069 กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก(4) นายคเณศ สัมพุทธานนท4 1.   เพื่อให8นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห4 และ

จินตนาการ 

2.   เพื่อให8นักเรียนมีทักษะการสังเกต  

3.   เพื่อฝVกให8นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 

070 กิจกรรมชุมนุมบำเพ็ญ

ประโยชน4 

นางเตือนใจ มลแก8ว 1. เพื่อสร8างความตระหนักให8นักเรียนเห็นคุณคLาของการ

เป�นผู8ให8 

2. เพื่อฝVกให8นักเรียนมีจิตสาธารณะ เห็นคุณคLาของ

ตนเอง คุณคLาของผู8อื่นและคุณคLาของสิ่งแวดล8อม 

3. เพื่อให8นักเรียนได8พัฒนาตนเองและสร8างพฤติกรรมที่

ดีในการชLวยเหลือสังคม 

4. เพื่อให8นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 รLวมกิจกรรมทำความ

สะอาดบริเวณ ชุมชน และทำความสะอาดพิพิธภัณฑ4

ทLานเจ8าพระยา เดือนละ 1 ครั้ง 

5. นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 รLวมกิจกรรมทำความสะอาด 

บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

071 เกมฝVกสมอง นางสาวชนิดา ลาอLอน เพื่อฝVกสมองให8เกิดการพัฒนาทักษะการคิด ความคิด

สร8างสรรค4 สามารถวางแผนและสร8างความสามัคคีกันใน

กลุLม 

072 คณิตคิดลัด : เวทคณิต นางสาวสุนิสา เถาจำปา เพื่อฝVกฝนเทคนิคคิดเลขเร็ว เป�นเทคนิคจากอินเดีย โดย

จะชLวยให8นักเรียนสามารถคำนวณได8รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให8

การแก8ป`ญหาทางคณิตศาสตร4รวดเร็วคลLองแคลLวและ

ถูกต8อง ซึ่งประกอบด8วย 16 สูตร ในแตLละสูตรจะทำให8

การทำงานของสมองมีระเบียบมากขึ้นอีกด8วย 

073 คณิตเพื่อสอบหมอ (กสพท) นายอภิชา นิลวัฒน4 (ผู8สมัครควรเป�นนักเรียนชั้น ม.6) สมาชิกได8รับความรู8

และทักษะในการทำข8อสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร4 1 

เพื่อใช8ในการสอบคัดเลือกเข8าศึกษาตLอคณะ

แพทยศาสตร4 คณะทันตแพทยศาสตร4 คณะสัตว

แพทยศาสตร4 และคณะเภสัชศาสตร4 ของกลุLมสถาบัน

แพทยศาสตร4แหLงประเทศไทย 

074 คณิตศิลปª นางสาวเสาวลักษณ4 จันศรี เพื่อให8นักเรียนได8เรียนรู8คณิตศาสตร4เชิงศิลปª 
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075 ค8นคว8าสาระวิทย4 นายธนกานต4 ภูLพงศ4ชนางกูร 1. ฝVกทักษะการสังเกต และประเด็นค8นคว8าที่เกี่ยวข8อง

กับวิทยาศาสตร4 

2. การนำเสนอข8อมูลในที่สาธารณะ 

3. การอภิปรายและลงข8อสรุปในประเด็นทาง

วิทยาศาสตร4ที่กำหนด 

076 คลินิกสุขภาพ นายวัชรพงศ4 หอมนาน 1. ให8คำปรึกษาด8านสุขภาพแกLเพื่อนนักเรียน ครูและ

บุคลากรได8 

2. ปฏิบัติงานด8านการปฐมพยาบาลเบื้องต8นได8 

3. นักเรียนสามารถนำความรู8และผลงานจากการปฏิบัติ

หน8าที่ไปตLอยอดเพื่อใช8สอบเข8ามหาวิทยาลัยได8 

077 คลินิกให8คำปรึกษา 

(Counseling Clinic) 

นางสาวนภาพร หริมเจริญ 1. เพื่อให8นักเรียนรับรู8และเข8าใจในตนเองและบุคคลอื่น 

2. เพื่อให8นักเรียนรับรู8และเข8าใจสภาพป`ญหาตLาง ๆ ที่

เกิดขึ้นในวัยรุLน 

3. เพื่อเสริมสร8างให8นักเรียนมีความเข8มแข็งทางจิตใจ 

และแก8ป`ญหาสถานการณ4ตLาง ๆ อยLางมีสติ 

078 คอมตูน นางสาววาสนา ผาสุขหัส เพื่อฝVกทักษะด8านการวาดการ4ตูน การลงส ีและ

ประยุกต4ใช8โปรแกรมคอมพิวเตอร4เพื่อพัฒนา

ความสามารถในด8านศิลปะแกLสมาชิกชุมนุม* 

079 คำคม 1 (เกมตLอศัพท4

ภาษาไทย) 

นางสาวชลกร แสงแก8ว ภาษาไทยเป�นภาษาประจำชาต ิคนในชาติควรจะเรียนรู8

การใช8ภาษาให8ถูกต8องเพื่อนำไปใช8ในชีวิตประจำวัน การ

เรียนรู8คำศัพท4ภาษาไทย นับวLาเป�นการเรียนภาษาไทย

ขั้นพื้นฐานที่ผู8เรียนทุกคนจะต8องรู8 การใช8คำศัพท4ที่

ถูกต8องสะท8อนให8เห็นถึงระดับความรู8ความสามารถของ

ผู8ใช8ภาษา เกมคำคม (ตLอศัพท4ภาษาไทย) เป�นการฝVก

การใช8คำศัพท4ภาษาไทยที่ถูกต8องแกLผู8เรียน อีกทั้งเป�น

การเรยีนรู8ผLานเกมที่ชLวยดึงดูดความสนใจของผู8เรียน ทำ

ให8หันมาสนใจกับการเรียนคำศัพท4มากยิ่งขึ้น และ

สามารถนำไปใช8ในชีวิตประจำวันได8ถูกต8อง 

080 คำคม2 (เกมตLอศัพท4

ภาษาไทย) 

นายอาลี สาและ เพื่อให8นักเรียนรู8จักคำศัพท4ภาษาไทยเพิ่มขึ้นอันจะเป�น

ประโดยชน4ตLอการเรียนในรายวิชาตLาง ๆ และฝVกซ8อม

นักเรียนเลLนเกมคำคมเพื่อสLงเข8าแขLงขันในรายการตLาง ๆ  
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081 คุยเฟ¬gองเรื่องสุขภาพ (Chill 

Chill) 

นายวัลลภ นันตา เพื่อให8นักเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใกล8

ตัวได8นำประโยชน4จากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู8นำไปใช8ให8

เกิดประโยชน4ทางด8านสุขภาพของตนเอง เเละผู8อื่น

(ครอบครัว)ได8อยLางถูกต8อง 

082 เคมีในบ8าน นางสาวณัฏฐณี ศิริโชต ิ เพื่อให8นักเรียนรู8จักและเลือกใช8สารเคมีในชีวิตประจำวัน

ได8อยLางเหมาะสม 

083 โครงงานสะเต็มศึกษา นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม 1. นักเรียนได8ฝVกทักษะกระบวนการคิด อยLางเป�นระบบ 

2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนในการทำโครงงานสะเต็ม

ศึกษา 

084 งานกระดาษสร8างสรรค4 นางนภัสนันท4 สิงห4เพียง     เพื่อสLงเสริมและสนับสนุนความคิดของนักเรียนใน

การทำงานประดิษฐ4ตLางๆ สามารถนำงานประดิษฐ4ไปใช8

ให8เกิดประโยชน4 ฝVกทักษะกระบวนการทำงานกลุLม และ

รู8จักรLวมมือกันในการแก8ป`ญหาการทำงานอยLางเป�น

ระบบ 

085 จิตอาสา นางเสาวลักษณ4 ยงวานิชจิต พัฒนาจิตอาสา ตามคLานิยม12ประการ 

086 ชนยุคดิจิทัล (Digital 

literacy)  

นางสาวเกศศิณ ีผิวอLอน 1.เพื่อปลูกฝ`งให8ผู8เรียน เป�นผู8ใฝ รู8ใฝ เรียน รู8จักค8นคว8า

ด8วยตนเอง 

2.เพื่อให8ผู8เรียนมีทักษะการรู8เทLาทันสื่อและสารสนเทศ 

3.เพื่อให8ผู8เรียนมีทักษะการวิเคราะห4 ประเมิน และ

สร8างสรรค4สารสนเทศ 

087 ชักกะเยLอสากล(TUG OF 

WAR) 

นายดนันท4 แย8มชื่น 1.เพื่อนักเรียนรู8จักการเลLนชักกะเยLอสากลได8อยLาง

ถูกต8อง 

2.เพื่อให8เกิดความสามัคค ี

3.เพื่อให8นักเรียนใช8เวลาวLางให8เป�นประโยชน4 

088 ชุมนุมการ4ตูน (วาดภาพ) นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์ 1.เพื่อสLงเสริมให8นักเรียนที่สนใจการวาดภาพการ4ตูนได8

ทำกิจกรรมตามความถนัดและสนใจ 

2.เพื่อสLงเสริมให8นักเรียนทำกิจกรรมวาดภาพการ4ตูนใน

เชิงบูรณาการที่เป�นประโยชน4ตLอตนเองและสาธารณะ 
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089 ชุมนุมการ4ตูน (สร8างสรรค4เรื่อง

สั้นและนิยายจากการ4ตูน) 

นางสาวมะลิสา ศรีนอก เพื่อให8นักเรียนได8ฝVกการทำกิจกรรมตLางๆเกี่ยวกับการ

สร8างสรรค4เรื่องสั้นและนิยายจากการ4ตูน ซึ่งนอกจาก

นักเรียนจะได8ใช8เวลาวLางให8เป�นประโยชน4แล8ว นักเรียน

ยังจะได8พัฒนาฝ¯มือด8านตLางๆตามที่ตนเองถนัด และยัง

ได8ฝVกความกล8าแสดงออกให8กับนักเรียน และนักเรียน

สามารถแนะนำพี่ๆ เพื่อนๆ น8องๆ เกี่ยวกับการ

สร8างสรรค4เรื่องสั้นและนิยายจากการ4ตูน 

090 ชุมนุมการ4ตูน นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง เพื่อให8นักเรียนได8ฝVกการทำกิจกรรมตLางๆเกี่ยวกับการ

ถLายภาพและการคอสเพลย4 ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได8ใช8

เวลาวLางให8เป�นประโยชน4แล8ว นักเรียนยังจะได8พัฒนา

ฝ¯มือด8านตLางๆตามที่ตนเองถนัด และยังได8ฝVกความกล8า

แสดงออกให8กับนักเรียน และนักเรียนสามารถแนะนำ

พี่ๆ เพื่อนๆ น8องๆ เกี่ยวกับการคอสเพลย4และการ

ถLายภาพในรูปแบบตLางๆ 

091 ชุมนุมนาฏศิลปªพื้นบ8าน 2 นางสาวอุษา เกตุหาร สLงเสริม อนุรักษ4ศิลปวัฒนธรรมทางด8านนาฏศิลปª

พื้นบ8าน 

092 ชุมนุมป`กผ8าด8ายหลากส ี นางสาวอรวรรณ รุLงเพ็ง เพื่อต8องการให8นักเรียนสามารถเรียนรู8การป`กผ8าโดยการ

ใช8สะดึงและนำด8ายสีตLางๆมาป`กเป�นรูปแบบตLางๆเชLน

การป`กชื่อ นามสกุล ป`กเป�นรูปดอกไม8และรูปสัตว4ตLางๆ 

093 ชุมนุมป`กผ8าด8ายหลากส ี นางสาวปวีณา ยอดยศ เพื่อให8นักเรียนสามารถเรียนรู8การป`กผ8าด8วยด8ายหลากส ี 

สามารถป`กเป�นรูปตLางๆ ได8 เชLน ชื่อ -นามสกุล  ดอกไม8

ตLางๆ และรูปสัตว4ตLางๆ  

094 ชุมนุมโฟล4คซอง นายพูนศักดิ ์รักษาพันธุ4 1.นักเรียนสามารถเลLนกีต8าร4ขั้นพื้นฐานได8 

2.นักเรียนสามารถทำงานเป�นกลุLมได8 

095 ชุมนุมเลโก8 นางสาวอัสมาร4 โต°ะเอียด -เพื่อฝVกการทำงานอยLางเป�นระบบ เป�นขั้นตอน  

-เพื่อเสริมสร8างจินตนาการและความคิดสร8างสรรคฺ4 

096 ใช8สมองคิดอยLางมีเหตุผล นางสาวขวัญเมือง ชาติชำน ิ เพื่อฝVกบริหารสมอง ฝVกกระบวนการคิดอยLางมีเหตุผล 

โดยใช8กิจกรรมทางคณิตศาสตร4 เป�นการป²องกันโรค

สมองเสื่อม และนำประโยชน4จากทักษะที่ได8ไปชLวยใน

การแก8ป`ญหาในการเรียน ป`ญหาในชีวิตจริง 

097 ดนตรีไทย นายเข็ม กลั่นใสสุก 1. เพื่อให8นักเรียนมีทักษะความรู8ด8านดนตรีไทย ทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัต ิ

2. เพื่อให8นักเรียนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย 
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098 ดนตรีไทย1 นางบุษราคัม จรรย4นาฎย4 เพื่อให8นักเรียนมีความรู8ความเข8าใจในเรื่องดนตรีไทย 

สามารถฝVกปฏิบัติทักษะทาฃดนตรีไทย บรรเลงเพลงที่

กำหนดให8ด8วยความชื่นชม ตระหนักและเห็นคุณคLาของ

ดนตรีไทยที่เป�นมรดกสำคัญของชาติและ ชLวยสืบสาน

อนุรักษ4 ให8อยูLคูLประเทศชาต ิ

099 ดาราศาสตร4และเทคโนโลยี

อวกาศ 

นายณัฐนันท4 บุญไชย 1.สLงเสริมศักยภาพทางดาราศาสตร4ของนักเรียน 

2.ปฏิบัติการดาราศาสตร4 

3.ศึกษาทางเทคโนโลยีอวกาศ 

100 เดินเพื่อสุขภาพ นางมนวิภา อLอนศรี เพื่อสLงเสริมให8นักเรียนมีสุขภาพรLางกายที่แข็งแรง 

101 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ นายณัฐพงศ4 มนต4อLอน 1. มีความรู8ความเข8าใจเกี่ยวกับการเดินและการวิ่งเพื่อ

สุขภาพ 

2. มีทักษะการเดินและการวิ่งเพื่อสุขภาพ 

102 โดรน 2 (Drone II) นางจิตฐิพร ณ ศรีโต 1. เพื่อให8นักเรียนรู8จักการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

2. เพื่อฝVกความคิดสร8างสรรค4 

103 ตะลุยโจทย4เคมีและปฏิบัติการ

เคมียLอสLวน 

นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ4 เพื่อเตรียมพร8อมนักเรียนสำหรับการสอบแขLงขันวิชาเคม ี

104 ตามรอยประวัติศาสตร4 นางสาวสุนิภรณ4 รุจิลาวัณย4 เป�นการศึกษาเรื่องราวในอดีตอยLางมีระบบโดยอาศัย

หลักฐานตLางๆมาประกอบการสร8างองค4ความรู8ด8วย

วิธีการทางประวัติศาสตร4 เป�นกระบวนการค8นคว8าที่มี

ระบบและมีความนLาเชื่อถือ การศึกษาและวิเคราะห4

ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร4ไทย แนวคิดความ

เป�นมาของชนชาติไทย นักเรียนเข8าใจพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร4ไทยวLามีอะไรเกิดขึ้น เพราะเหตุใด และมี

ผลอยLางไร 

105 ถักผ8าพนัคอด8วยบล็อคไม8 นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ ์ ฝVกออกแบบและทำชิ้นงานผ8าพันคอ ซึ่งสามารถนำไป

สร8างอาชีพได8 และเป�นการใช8เวลาวLางให8เป�นประโยชน4 

106 ทLองเที่ยวทั่วไทย นางสาววรานิตย4 เกณิกานนท4 มีความประสงค4ให8นักเรียน รู8จัก เเละเล็งเห็น

ความสำคัญของสถานที่ทLองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งมีทั้ง

เเหลLง 

ทLองเที่ยวตามธรรมชาติ ทLองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

โบราณสถาน เเละประวัติศาสตร4 

107 ทLองเที่ยวไทย นายจิรัชญ4กฤศ มีวรรณภาค สLงเสริมนักเรียนที่มีความสนใจในการทLองเที่ยวใน

ประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู8ประสบการณ4และ

แหลLงทLองเที่ยวใหมLๆระหวLางกัน 
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108 ทLองโลกกว8าง นางสาวทิพย4วิมล เจริญสุข 1. เพื่อพัฒนาเสริมสร8างทักษะให8แกLนักเรียน 

2. เพื่อให8นักเรียนได8ใช8เวลาวLางให8เกิดประโยชน4 

3. เพื่อให8นักเรียนได8สัมผัสโลกกว8างในหลายมุมมอง 

109 ทำนองเสนาะเพราะพริ้ง นางมลิวรรณ4 มูลพรม เพื่อสLงเสริมให8นักเรียนมีทักษะการอLานออกเสียงทำนอง

เสนาะ 

110 ทำนองเสนาะเพราะพริ้ง นางสาวนวลละออ ต8นเคน เพื่อสLงเสริมให8นักเรียนมีทักษะการอLานออกเสียงทำนอง

เสนาะ 

111 เทนนิสเพื่อสุขภาพ นายชยุตม4 พรายน้ำ 1) เพื่อพัฒนารLางกายให8สมบูรณ4และแข็งแรง 

2) เพื่อใช8เวลาวLางให8เกิดประโยชน4 

112 เทเบิลเทนนิส นายมณเฑียร สุขสวัสดิ ์ เรียนรู8กฎกติกาวิธีการเลLนเทเบิลเทนนิสได8อยLางถูกต8อง 

113 เทเบิลเทนนิส นายธัชชา เทศน4ธรรม เรียนรู8กฎ กติกา และการเลLนกีฬาเทเบิลเทนนิสได8อยLาง

ถูกต8อง 

114 เทเบิลเทนนิส นายทินภัทร ฉลาดคิด เพื่อให8นักเรียนได8มีทักษะในการเลLนเทเบิลเทนนิสที่ด ี

115 นวดเพื่อสุขภาพ นางสาวปIยาภรณ4 ปานสีนุLน 1. นักเรียนมีความรู8เบื้องต8นในเรื่องสุขภาพด8านรLางกาย 

2. นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน4ของการนวด

เพื่อสุขภาพ 

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ บีบ นวดทLาเบื้องต8นได8

ถูกต8อง แมLนยำ 

116 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : 

Youth Counselor) 

นางสาวชุติภรณ4 พัดเอี่ยม เพื่อให8นกัเรียนมีความรู8 ความเข8าใจเกี่ยวกับนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา YC และทักษะการให8คำปรึกษาเบื้องต8น 

117 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : 

Youth Counselor) 

นางสาวเมษา แสงตรง เพื่อให8นักเรียนมีความรู8 ความเข8าใจเกี่ยวกับนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา YC และทักษะการให8คำปรึกษาเบื้องต8น 

118 นักสะสม นางสาววชิรา มาศิร ิ ของสะสมของแตLละบุคคลสะท8อนถึงบุคลิกของผู8สะสม 

119 นักสำรวจรุLนเป¯´ยก นางสาวนพรัตน4 พิมพ4แสง สLงเสริมทักษะทางวิชาการด8านภูมิศาสตร4กับการสังเกต

ลักษณะทางกายภาพรอบตัว 

120 นักออกแบบกราฟIก นางสาวพรรณี สิมอุด เพื่อให8นักเรียนสามารถออกแบบงานกราฟIกที่ใช8ใน

ชีวิตประจำวันได8 

121 นาฏยศิลปªบดินทรเดชา (1) นางสาวนัจกร ผู8ทรงธรรม 1. เพื่อฝVกทักษะทางด8านการปฏิบตัิการแสดงนาฏศิลปª

ไทยให8กับนักเรียน*2. เพื่ออนุรักษ4และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

122 นาฏยศิลปªบดินทรเดชา (2) นางสาวภัทรี ชุมชLวย เพื่อพัฒนาทักษะด8านนาฏศิลปªและสLงเสริม

ความสามารถนักเรียนด8านการแสดง 
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123 นาฏยศิลปªบดินทรเดชา 

(3) 

นางสาวเบญจวรรณ แก8วบุตรดี เพื่อเป�นการฝVกทักษะในด8านการแสดงนาฏศิลปªตLางๆ

และสามารถออกแสดงงานตLางๆทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนได8 

124 นิติบดินทร นางสิรินทร4ทิพย4 คชรินทร4 1.เพื่อนักเรียนมีทักษะในการนำใช8ชีวิตประจำวัน 

2.เพื่อนักเรียนมีทักษะในการนำความรู8ไปแขLงขันใน

ระดับโรงเรียนและประเทศ 

3.เพื่อให8นักเรียนมีความรู8ทางด8านกฎหมายเพื่อใช8ใน

การศึกษาตLอ 

125 บอร4ดเกม ภาษาไทย นายฐิติพงศ4 จันทสีร4 เพื่อให8นกัเรียนเกิดความคิดสร8างสรรค4ในการคิดบอร4ด

เกม โดยบูรณาการด8วยวิชาภาษาไทย 

126 บาสเกตบอลเฮฮา นายเกรียงไกร เทียมแสน เพื่อสLงเสริมทักษะการออกกำลังกายอยLางเป�นระบบ 

ถูกต8อง 

127 บูรณาการแบบวิทย4 สร8าง

กระบวนการคิดแบบสะเต็ม 

นายพิทยา ทองเงิน 1. เพื่อให8นักเรียนสามารถนำความรู8วิทยาศาสตร4ที่มีอยูL

ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ ได8 

2. เพื่อให8นักเรียนสามารถนำความรู8ที่มีอยูLมาใช8แก8ไข

ป`ญหาตามสถานการณ4หรือเงื่อนไขที่กำหนดให8ได8  

3. เพื่อให8นักเรียนสามารถนำความรู8ไปประยุกต4ใช8ใน

ชีวิตประจำวันได8จริง 

128 ประดิษฐ4ประดอย นายทัชชกร พวงพันธ4 ประดิษฐ4จากวัสดุเหลือใช8ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

129 ประดิษฐ4สวยด8วยมือเรา นางเพ็ญศร ีเกิดด8วยทอง 1. มีทักษะและรู8เทคนิคในการทำดอกไม8ได8อยLาง

คลLองแคลLว 

2. ประดิษฐ4ดอกไม8จากเศษวัสดุพลาสติกได8ถูกต8องตาม

ขั้นตอนและสวยงาม 

130 ปริศนาอักษรไขว8 (1) นางสาวป`ณณิดา ประสานสอน 1.พัฒนาฝVกไหวพริบ และเชาวน4ป`ญญา 

2.สร8างความสนุกสนานเพลิดเพลินแกLผู8เรียน ลด

ความเครียดจากการเรียน 

3.เสริมสร8างความรู8ด8านภาษาไทย ชLวยอนุรักษ4และ

เผยแพรLศิลปะการประพันธ4ของไทย 

131 ปริศนาอักษรไขว8 (2) นางสาวเอกอนงค4 แก8วดี 1.พัฒนาฝVกไหวพริบ และเชาวน4ป`ญญา*2.สร8างความ

สนุกสนานเพลิดเพลินแกLผู8เรียน ลดความเครียดจากการ

เรียน*3.เสริมสร8างความรู8ด8านภาษาไทย ชLวยอนรุักษ4

และเผยแพรLศิลปะการประพันธ4ของไทย* 
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132 เปตองเพื่อสุขภาพ นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ 1. เพื่อเผยแพรLความรู8เกี่ยวกับกฎ กติกา การเลLนกีฬาเป

ตอง 

2. เพื่อให8นักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งรLางกายและจิตใจ 

3. เพื่อสLงเสริมการทำกิจกรรมรLวมกันเป�นทีม 

4. เพื่อสLงเสริมให8นักเรียนได8ออกกำลังกาย 

133 เปIดความรู8  สูLโลกดิจิทัล นางจริยา หวังเชิดชูเกียรต ิ 1. เพื่อปลูกฝ`งให8นักเรียนเป�นผู8ใฝ รู8ใฝ เรียน รู8จักค8นคว8า

ด8วยตนเอง 

2. เพื่อให8นักเรียนมีทักษะในการสืบค8นข8อมูลสารสนเทศ

ได8อยLางมีวิจารณาญาณ 

3. เพื่อให8นักเรียนมีทักษะด8านการสื่อสารสารสนเทศ 

เเละรู8เทLาทันสื่อ เพื่อนำไปใช8ในการดำรงชีวิตในสังคม

ป`จจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยLางรวดเร็ว 

134 ผูกโบ โชว4ฝ¯มือ นางสาวอภิญญา บุญแก8ว 1.นักเรียนสามารถผูกโบกับของขวัญ  ของที่ระลึก 

ประเภทตLางๆ ตามที่กำหนดได8 

2.นักเรียนมีความตั้งใจ สอดคล8องกับคุณลักษณะอันพึง

ประสงค4ของผู8เรียน ในการฝVกปฏิบัติจริง 

135 ฝVกคิดอยLางนักคณิตศาสตร4 

ภาค 2 

นายพรสิทธิ ์เลิศเสรีพัฒนกุล เพื่อฝVกนักเรียนใช8ความรู8 ทักษะเเละกระบวนการทาง

คณิตศาสตร4 ในการแก8ป`ญหาสถานการณ4ที่กำหนด 

136 ฝVกสมาธิด8วยการระบายสี 

(Meditative Coloring) 

นางสาวภาวิดา สุหรLายเพชร4 1.เพื่อฝVกฝนทักษะสายตา กล8ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะ

ด8านศิลปะ  

2.เพื่อเป�นการผLอนคลายและฝVกสมาธ ิ 

3.เพื่อให8นักเรียนสามารถใช8ความคิดสร8างสรรค 

4.เพื่อป²องกันอาการอัลไซเมอร4เพราะได8ฝVกใช8สมอง 

137 พฤกษหรรษา นางสาวหฤทย4 อันไธสง 1. ให8นักเรียนศึกษาข8อมูลพรรณไม8อยLางใกล8ชิด นำไปสูL

การสร8างจิตสำนึกของการอนุรักษ4พันธุกรรมพืช 

2. ครูนำสวนพฤกษศาสตร4โรงเรียนไปใช8เป�นแหลLงเรียนรู8

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู8แบบบูรณาการ 

138 พัฒนาศักยภาพตนเอง นางกัญญ4วรา ฤทธิศศิธร เรียนรู8จักเข8าใจตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ทั้ง

ด8านรLางกาย อารมณ4 สังคม และสติป`ญญา 

139 ฟIสิกส4จากเกมส4 นางสาวสิริวิมล วังวงษ4 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับฟIสิกส4จากเกมส4ที่นักเรียนให8ความ

สนใจ 

เพื่อปลูกฝ`gงจิตวิทยาทางด8านฟIสิกส4ให8กับนักเรียน 

เพื่อสLงเสริมเจตคติที่ดีตLอวิชาฟIสิกส4แกLนักเรียน 
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140 แฟชั่นโชว4 นางสาวกนกพิชญ4 วันนำ เพื่อให8นักเรียนฝVกทักษะในการทำงานรLวมกันและ

สามารถสร8างสรรค4งานแฟชั่นตามความชอบและความ

ถนัด 

141 ภาษาใต8 นางสาวสุดารัตน4 พุมนวล เพื่อศึกษาคำในภาษาใต8และความหมาย และเชื่อมโยง

กับวัฒนธรรมอื่นๆ 

142 ภาษาฝรั่งเศส นายนัทธพงศ4 นาคเกษม เพื่อให8ผู8เรียนมีความรู8 ความสามารถในการพูดภาษา

ฝรั่งเศสเบื้องต8น 

143 ภาษาและวัฒนธรรมท8องถิ่น

ไทย 1 

นางสาวลลิตา ทิพย4ประชาบาล 1. เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมท8องถิ่นไทย 

2. เพื่อฝVกทักษะการพูดภาษาถิ่นไทย 

3. เพื่ออนุรักษ4และสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมท8องถิ่น

ไทย 

144 ภาษาและวัฒนธรรมท8องถิ่น

ไทย 2 

นางสาววิลาวัลย4 วงศ4ทิพย4 1. เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมท8องถิ่นไทย 

2. เพื่อฝVกทักษะการพูดภาษาถิ่นไทย 

3. เพื่ออนุรักษ4และสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมท8องถิ่น

ไทย 

145 ภาษาและวัฒนธรรมท8องถิ่น

ไทย 3 

นางสาวจริญญา แก8ววงษา 1. เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมท8องถิ่นไทย 

2. เพื่อฝVกทักษะการพูดภาษาถิ่นไทย 

3. เพื่ออนุรักษ4และสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมท8องถิ่น

ไทย 

146 มารยาททางสังคม นางสาวบงกช เหล็กผา เพื่อให8นักเรียนได8เรียนรู8แนวทางปฏิบัติตนในการใช8ชีวิต

อยูLรLวมกับสLวนรวมได8อยLางสงบสุข 

147 มารยาทในการเข8าสังคม นางสาวนันทิภาคย4 ผางาม เพื่อให8นักเรียนเรียนรู8มารยาทพื้นฐานในการเข8าสังคมใน

สถานการณ4ตLางๆที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน 

148 ยอดนักอLาน นางสาวชลธิชา คำกองแก8ว 1. เพื่อสLงเสริมให8นักเรียนมีนิสัยรักการอLาน 

2. เพื่อสLงเสริมทักษะด8านการอLานของนักเรียน 

149 เยอรมันนLารู8 นางสาวสุทธินีย4 สุดประเสริฐ เพื่อให8นักเรียนได8รู8จักภาษาเยอรมัน และได8รับความรู8

ความเข8าใจเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีทั้งด8านสังคม 

วัฒนธรรม 

การทLองเที่ยว การศึกษาตLอและชีวิตความเป�นอยูL 

150 ร8องรำฮัมเพลง นายอิสระภาพ แป²นรักษา เพื่อให8ผู8รLวมกิจกรรมทำกิจกรรมร8องเพลง-เต8นรำได8และ

นำไปใช8ในการทำกิจกรรมอื่นๆ 

 



  หน$าท่ี 18 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห5 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปBการศึกษา 2561 
 

ID ช่ือชุมนุมวิชาการ ครูท่ีปรึกษาชุมนุม รายละเอียดโดยสังเขป 
 

151 รักษ4ปลากัด นายนันทวัฒน4 ทรัพย4เจริญ รู8จักประวัติความเป�นมาของปลากัด สามารถแบLง

ประเภทสายพันธุ4ปลากัดได8 และรู8ขั้นตอนการเพาะพันธุ4 

152 รักษ4สิ่งแวดล8อม นางสุภาพร ขาวพิมพ4 1.  เพื่อให8นักเรียนรู8คุณคLาของสิ่งแวดล8อมและตระหนัก

ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล8อม 

2.  เพื่อให8นักเรียนเข8ารLวมและมีสLวนรLวมในกิจกรรม

อนุรักษ4และพัฒนาสิ่งแวดล8อม 

3.  เพื่อให8นักเรียนได8สำรวจพันธุ4ไม8และจัดทำป²าย

รายละเอียดของพันธุ4ไม8แตLละชนิด 

153 รักษาดินแดน วLาที่ร8อยตรีณัฐธรเดชน4 พิมพ4แสง การเสริมสร8างวินัยและสมรรถภาพรLางกาย ปลูกฝ`งความ

รักชาติ และมีจิตสาธารธณะ 

154 รู8ทันขLาว นางสาวพัณนริตาภา สมมณี เพื่อให8รู8ขLาวสารในทุกด8านทั่วโลกเป�นป`จจุบัน และนำไป

เป�นข8อมูลประยุคใช8เป�นประโยชน4ในชีวิตประจำวันได8

อยLางมีคุณภาพ รู8เทLาทันในสถานการณ4ตLางๆและปรับตัว

ให8เข8ากับยุคสมัย 

155 เรียนรู8วัฒนธรรมอีสาน ภาค 2 นางสาวรุจิรา เวียงทับ ศึกษาเรียนรู8เกี่ยวกับวัฒนธรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ในด8านตLางๆ  เชLน  

การแตLงกาย  การพูด  การประกอบอาหาร ได8 

156 เรียนรู8สูLวัฒนธรรมไทย (2) นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา 1.  เพื่อให8นักเรียนมีความรู8ความเข8าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมไทย 

2.  เพื่อให8นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของ

วัฒนธรรมไทยได8ถูกต8อง 

157 เรียนรู8สูLวัฒนธรรมไทย นางสาวกรรณิการ4 พรมวงษ4 1.  เพื่อให8นักเรียนมีความรู8ความเข8าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมไทย 

2.  เพื่อให8นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของ

วัฒนธรรมไทยได8ถูกต8อง 

158 เรื่องเลLาจากภาพถLาย นายพีรพันธ4 นิ่มลบ 1.นักเรียนมองเห็นคุณคLาของภาพถLาย 

2.นักเรียนสามารถสื่อสารผLานภาพถLาย 

3.นักเรียนบันทึกภาพถLายที่มีคุณภาพ 

159 ลูกคิดญี่ปุ น นางทองกร ศรีบุญเรือง เพื่อพัํฒนาทักษะในการใช8ลูกคิดญี่ปุ น 

160 วงโยธวาทิต นายศรีธัญญา ตันสกุล เพื่อให8นักเรียนมีความรู8และพัฒนาทักษะในการบรรเลง

ดนตรีวงโยธวาทิต 
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161 วงโยธวาทิต นายสุพจน4 เจนณะสมบัต ิ 1. นักเรียนได8ฝVกทักษะทางด8านดนตรี 

2. นักเรียนได8ฝVกการทำงานรLวมกันในรูปแบบการ

บรรเลงดนตร ี

3. นักเรียนได8ทำจิตอาสาในเรื่องการบริการชุมชน ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

162 วรรณศิลปª นายชาคริต แจLมศร ี 1. เพื่อศึกษาคำประพันธ4จากวรรณกรรม และงานเขียน

ตLาง ๆ 

2. เพื่อฝVกการแตLงคำประพันธ4เบื้องต8น 

163 วอลเลย4บอล HA วLาที่ร8อยตรีมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ4 -สLงเสริมให8นักเรียนออกกำลังกายโดยใช8กีฬา

วอลเลย4บอลเป�นสื่อ 

164 วัฒนธรรมอีสาน ภาค ๒ นางสาววิลาวัลย4 วิโค ๑. เพื่อให8ผู8เรียนมีความรู8ความเข8าใจ ในวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมอีสาน 

๒. เพื่อให8ผู8เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของชาวอีสานได8 

165 วิเคราะห4และวิจารณ4การ

แขLงขัน e-stort   

นายมงคล คมไสย ศึกษาการเป�นไปได8ของการแขLงขัน e-stort ตLอสังคมใน

ป`จจุบัน ทั้งในประเทศไทยและอริยะประเทศ 

166 วิทยาศาสตร4กับสุขภาพ นายภัคพล อนุรักษ4เลขา เพื่อนำหลักการและความรู8ทางวิทยาศาสตร4มาใช8ในการ

ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและผู8อื่น 

167 เว็บดีไซน4ภาษาคอมฯ นางสาวประภาพรรณ แก8วเหมือน 1.นักเรียนมีความรู8ความเข8าใจเรื่องภาษาคอมพิวเตอร4 

2.นักเรียนสามารถออกแบบเว็บไซน4ด8วย

ภาษาคอมพิวเตอร4ได8 

3.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตLอการใช8เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร4 

168 ศิลปะการละครภาษาอังกฤษ 

(Drama) 

นายศุภชัย พุทธกุล นักเรียนมีความรู8ความเข8าใจและเห็นคุณคLาในด8านศิลปะ

การละครภาษาอังกฤษ 

169 เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวษมาภรณ4 ศรีใสคำ เพื่อน8อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต4ใช8ในชีวิตประจำวัน 

170 สLงเสริมการอLาน นางศรีสมบูรณ4 อางนานนท4 1. เพื่อสLงเสริมให8นักเรียนอLานหนังสือและเปIดโลกทัศน4

ด8วยการอLาน 

2. เพื่อปลูกฝ`งนิสัยรักการอLาน 
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171 สนุกกับการนำเสนอด8วย 

Microsoft Power Point 

นายณฐาภพ ฟ²ากระจLาง (1)  ผู8เรียนรู8หลักการสร8างเอกสารนำเสนอจาก 

Microsoft Power Point และใช8โปรแกรมสร8างเอกสาร

นำเสนอได8ถูกต8อง 

(2)  ผู8เรียนสามารถนำความรู8ที่ได8ศึกษาไปใช8ให8เกิด

ประโยชน4ในชีวิตประจำวันได8อยLางมีประสิทธิภาพ 

172 สนุกกับฟIสิกส4 นายอดุล ดือราแม นักเรียนมีความรู8ความเข8าใจหลักการทางฟIสิกส4 เพื่อการ

ดำรงอยูLในศตวรรษที่ 21 

173 สมุนไพร นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช 1.เพื่อศึกษาสมุนไพรให8รู8จักต8นจริงและสรรพคุณ 

2.เพื่อฝVกการนำสมุนไพรมาใช8ประโยชน4ในรูปแบบตLางๆ 

174 สยามยุทธ นายดนัย นาเมือง เพื่อพัฒนาการออกกำลังกายโดยการใช8สื่อมวยและ

ยุทธวิธีการตLอสู8 

175 สร8างสรรค4งานศิลปªด8วย

คอมพิวเตอร4กราฟฟIก 

นายพิสุทธิ ์แซLอึ้ง 1 เพื่อให8นักเรียนมีความรู8ความเข8าใจในการใช8โปรแกรม

คอมพิวเตอร4กราฟฟIก และนำไปประยุกต4ใช8ในการ

สร8างสรรค4ผลงาน 

2 เพื่อให8น8ักเรียนสามารถออกแบบภาพกราฟฟIกได8อยLาง

สวยงาม และเพิ่มขีดความสามารถ ศักภาพในด8านการ

ออกแบบให8มากขึ้น 

176 สวดมนต4แปลอังกฤษ นายคณาวุฒ ิอาษาชำนาญ 1.เพื่อเสริมสร8างคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับ

ชาวพุทธ 

2.เพื่อเตรียมความพร8อมสำหรับนักเรียนในการแขLงขัน

ทักษะทางวิชาการ สวดมนต4แปลอังกฤษ 

177 สะกดคำพาเพลิน นางประภา ป`กษ ี 1. เพLือให8นักเรียนอLานและเขียนสะกดคำได8ถูกต8อง 

2. เพื่อให8นักเรียนนำไปปรับใช8ในชีวิตประจำวันได8

ถูกต8อง 

178 สิ่งประดิษฐ4คิดสร8างสรรค4 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ4 การประดิษฐ4สิ่งของจากวัสดุเหลือใช8เป�นการสร8างสรรค4

ผลงานและเป�นการพัฒนาความคิดสร8างสรรค4ของ

นักเรียน 

179 สิ่งประดิษฐ4จากวัสดุเหลือใช8 นายนิพนธ4 แก8วดารา เพื่อให8นักเรียนได8ประดิษฐ4สิ่งของเครื่องใช8ตLาง ๆ จาก

เศษวัสดุเหลือใช8  

180 หนอนหนังสือ นางสาวนราวดี จ8อยรุLง เพื่อเพิ่มพูนความรู8ในด8านที่สนใจ และฝVกสมาธิให8จดจLอ

อยูLกับการอLานหนังสือ  

181 หนูน8อยนักธุรกิจ นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ 1.เพื่อฝVกกิจกรรมการวางแผนการทำธุรกิจ 

2. เพื่อฝVกทำบัญชีเบื้องต8น 



  หน$าท่ี 21 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห5 สิงหเสนี)  

 รายช่ือกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปBการศึกษา 2561 
 

ID ช่ือชุมนุมวิชาการ ครูท่ีปรึกษาชุมนุม รายละเอียดโดยสังเขป 
 

182 หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนา

เยาวชน 

นางสาวพนารัตน4 แซLโล8ว ๑.  เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ8าอยูLหัว รัชกาลที่ ๙  เรื่องการใช8ภาษาไทยให8ถูกต8อง 

๒.  เพือเสริมสร8างเจตคติและตระหนักถึงความสำคัญ

ของการอLานออกเสียงให8ถูกต8อง 

๓.  เพื่อแก8ป`ญหาและพัฒนการอLานออกเสียงให8ถูกต8อง

ตามอักขรวิธี 

๔.  เพื่ออนุรักษ4และเชิดชูคุณคLาของภาษาไทย 

183 หมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนา

เยาวชน 

นางสาวโรสณีย4 วงศ4หมัดทอง ๑ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ8าอยูLหัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการใช8ภาษาไทยให8ถูกต8อง 

๒. เพื่อเสริมสร8างเจตคติและตระหนักถึงความสำคัญ

ของการอLานออกเสียงให8ถูกต8อง 

๓.  เพื่อแก8ป`ญหาและพัฒนาการอLานออกเสียงให8

ถูกต8องตามอักขรวิธี 

๔.  เพื่ออนุรักษ4และเชิดชูคุณคLาของภาษาไทย 

184 หมากรุกไทย นายบพิตร อิสระ 1. เพื่อฝVกการวางแผน การคิดวิเคราะห4และการ

แก8ป`ญหา  

2. เพื่อให8ผู8เรียนได8ใช8เวลาวLางให8เป�นประโยชน4  

3. เพื่อสLงเสริมให8ผู8เรียนได8เรียนได8เรียนตามความถนัด

และความสนใจ 

185 หมากรุกไทย นางสาวนิสา บุญสงLา 1. เพื่อฝVกการวางแผน การคิดวิเคราะห4และการ

แก8ป`ญหา  

2. เพื่อให8ผู8เรียนได8ใช8เวลาวLางให8เป�นประโยชน4  

3. เพื่อสLงเสริมให8ผู8เรียนได8เรียนได8เรียนตามความถนัด

และความสนใจ 

186 หมากฮอสไทย นายโกรบ มุทาพร เพื่อให8นักเรียนมีทักษะในการเลLนหมากฮอสไทย และ

วางแผนการเลLนได8อยLางแยบยล 

187 ห8องเรียนสีเขียว นางสุทิศา ทินกร  รุLงเรือง 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตพลังงานไฟฟ²าและ

การคำนวณปริมาณการปลLอยแก°สคาร4บอนไดออกไซด4 

2. เพื่อเปรียบเทียบและเลือกใช8เครื่องใช8ไฟฟ²าให8

เหมาะสม 

3. เพื่อตระหนักและเห็นคุณคLาของการใช8และการ

อนุรักษ4พลังงานไฟฟ²า 

4. เพื่อสร8างเครือขLายการมีสLวนรLวมการใช8พลังงานไฟฟ²า 
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188 หุLนยนต4บดินทรเดชา นายลัทธพล ดLานสกุล 1. เพื่อนำเทคโนโลยีรูปแบบใหมL ๆ มาใช8ในการจัดการ

เรียนรู8 

2. เพื่อสLงเสริมให8นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการ

เขียนโปรแกรมควบคุมหุLนยนต4 

3. สLงเสริมให8นักเรียนได8พัฒนาตนเองและแขLงขันกับ

ภายนอกได8 

189 อาชีพเสริมสวย นางดรุณี ประกิจเพชร4 เพื่อให8นักเรียนได8มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพเสริมสวย 

190 อาสาพัฒนาชุมชน นายชาญยุทธ นาวงษ4 ๑.  เพื่อให8ผู8ที่เข8ารLวมโครงการใช8เวลาวLางให8เกิด

ประโยชน4 

๒.  เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู8เข8ารLวมโครงการใน

การชLวยเหลือสังคม 

๓.  เพื่อสร8างความสามัคคีให8เกิดขึ้นในหมูLคณะ 

๔.  เพื่อให8ผู8เข8ารLวมโครงการได8เสริมสร8างความรู8 

คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก

พระพุทธศาสนาได8อยLางเหมาะสม 

๕.  เพื่อปลูกฝ`งและสร8างจิตสำนึกที่ดีให8กบัผู8ที่เข8ารLวม

โครงการจิตอาสา 

191 อาหารไทย 4 ภาคกับเชฟ

ปุญญLา 

นางสาวปุญญพัฒน4 บุญเกิด เพื่อศึกษาและสืบทอดวัฒนธรรมด8สนอาหารไทย 4  

ภาค 

 


