
 
 

รายการกิจกรรม SUMMER 2561 (D.I.Y.) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 



รหสั 

317 
รับ ม.3 – 4 
รับ 20 คน 

 

ลำดับท่ี 1 Board Game Creation (DIY ม.ปลาย) 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ธนานันต์ 

Creation คือการสร้างสรรค์ การคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ โดยอ้างอิงจากการศึกษาหา 
ความรู้ ประสบการณ์รวมไปถึง การทดลองในสิ่งท่ีไม่เคยได้ทำมาก่อนเพื่อสร้าง 
ออกมาเป็นสิ่งใหม่  
Board Game Creation  คือการท่ีนักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะของ 
บอร์ดเกมต่างๆผ่านการเล่นในแต่ละเกม แล้วคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค ์
เพื่อสร้างบอร์ดเกมของตัวเองข้ึนมาและสามารถนำบอร์ดเกมน้ันไปกระจายให้ 
คนอ่ืนได้ทดลองเล่นอีกด้วย 
 



 

รหสั 

318 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 2 
LOVE ME, LOVE MY PETS  
ครูท่ีปรึกษา :  มิสพิณธุสร 

วัตถุประสงค ์
1.)เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการเล้ียงสัตว์ 
2.)เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและสวัสดิภาพสัตว์ 
รูปแบบกิจกรรม 
1.)พบพูดคุยกับสัตว์แพทย์ 
2.)ประกวดคลิปสัตว์เล้ียงน่ารัก 
3.)ประกวดภาพถ่ายสัตว์เล้ียงตัวโปรด 
4.)กิจกรรรม Collage Art 
 



รหสั 

319 
รับ ม.3 – 4 
รับ 90 คน 

 

ลำดับท่ี 3 จัดดอกไม้ & ตัดกระดาษ 
ครูที่ปรึกษา :  มิสดมิศรา 



รหสั 

320 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 4 
โครเชต์ 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสอังศนา 



รหสั 

321 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 5 UNO CARD WORD FIGHTING GAME  
ครูท่ีปรึกษา :  ม.พงษ์วิทย์ 

Club Description:  เป็นการนําการเล่น Card Uno ที่นักเรียนคุ้นเคยเป็น 
อย่างดี โดยมีการเพิ่มเติมกติกาให้สนุกและตื่นเต้นมากขึ้น มารวมกับ 
การต่อคำศัพท์ที่ใช้เบ้ียตัวอักษรภาษาอังกฤษจากเกม Crossword 
เพื่อให้นักเรียนได้ต่อคำศัพท์หลังจากการเล่น Card Uno 
ชนะภายในทีมของตัวเอง โดยมีการนับคะแนนแบบ ม ีBonus เข้ามาร่วม 
เพื่อให้ได้ลุ้นรางวัลพิเศษไปด้วย แล้วนำมารวมคะแนนเพื่อหาผู้ชนะ 
พร้อมรับรางวัลในแต่ละรอบ 



รหสั 

322 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 6 ตัดโฟม& สติกเกอร์ 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ชาตรี 

รายละเอียด: เรียนรู้การทำโฟมบอร์ด ออกแบบ การตัด ฉลุ ตัดกระดาษ ตัดแผ่นโฟม 
และสามารถตกแต่งบอร์ดอย่างง่ายได้ 



รหสั 

323 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 7 ฟองฟู่ แชมพู สบู่จ๋า 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.จิตติพงษ์ 

รายละเอียด: ผลิตแชมพู สบู่ ครีมอาบน้ำและอื่นๆ เรียนรู้การรวมกลุ่ม  
การจำหน่าย  การผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



รหสั 

324 
รับ ม.3 – 4 
รับ 60 คน 

 

ลำดับท่ี 8 กินอยู่อย่างไทย STYLE ยุโรป 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสสายสมร 

         
พัฒนาฝีมือการทำอาหารผสมผสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็น “Great Chef” ในอนาคต ฝึกการนำเสนอข้ันตอนการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ 
ประดิษฐ์ของชำร่วย 
    ซ่อมแซมเสื้อผ้าท่ีชำรุดด้วยตนเอง และจัดงาน Party อำลา Summer Course -18 
 



รหสั 

325 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 9 ยำสองชาย 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.นิธิกร 

เป็นชมรมเกี่ยวกับการทำอาหารประเภทยำโดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมใน
คิดคิดส่วนผสมของอาหารและนำวัตถุดิบต่างๆมาปรับใช้ตามความเหมาะสม 
และให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงมือและมีส่วนร่วมในการปฎิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันต่อไป 
 



รหสั 

326 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 10 ถ่ายภาพ 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.ชาญชัย 

“การถ่ายภาพ” เป็นส่ิงสำคัญที่จะช่วยในการบันทึกทุกๆวินาทีที่สำคัญ 
“กล้อง”ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเช่นกัน แต่ใจต้องมาก่อน“กล้อง” 
 



รหสั 

327 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 11 ถ่ายภาพ& เส้นทางสู่อาชีพ 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สิทธิชัย 

ชมรมถ่าย & เส้นทางสู่เมืออาชีพ 
สอนการถ่ายภาพเบ้ืองต้น และนำภาพไปขายออนไลน์ 



รหสั 

328 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 12 เย็บปักถักร้อย 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสกรรณิกา 

มุ่งเน้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญษ จิตใจ และส่งเสริม 
ให้เด็กเกิดทักษะในการประดิษฐ์ของขวัญ ของที่ระลึก จากงานฝีมือ ซ่ึงวัสดุส่วน 
หน่ึงที่ประดิษฐ ์อาจเป็นส่ิงของเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นของตนเอง ผลงานที่ได ้
เช่น ตุ้มห ูโบว์รัดผม กระเป๋าสตางค ์ซ่ึงเกิดจากความคิดและตามประสบการณ์ 
ของนักเรียนเอง อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพของตนเองในอนาคต 
 



รหสั 

329 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 13 

รายละเอียดชมรม 
1.สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้าน เสริมสร้างกระบวนการคิด 
วิเคราะห ์แยกแยะ  
2.พื้นฐานการเล่นหมากรุก ปูทักษะพื้นฐาน การเดินหมากรุกไทย  
 

หมากรุกไทย 
ครูที่ปรึกษา :  ม.ภิรมย์(ยอด) 



รหสั 

344 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 16 พระเครื่อง 

ครูท่ีปรึกษา :  ม.สมภพ 

รายละเอียด  มุ่งให้นักเรียนรู้จักค่านิยมการสะสมพระเครื่อง 
เรียนรู้หลักการพิจารณาพระเครื่องเบ้ืองต้น 
เรียนรู้พระเครื่องท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการที่มีมูลค่าจากของจริง 



รหสั 

345 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 17 วัฒนธรรมจีน 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสชวัลลักษณ์ 

มีกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
1.เรียนรู้การถักสร้อยข้อมือจากเชือกจีน 
2.เรียนรู้การวาดรูปและเขียนตัวอักษรจีนจากพู่กัน 
3.เรียนรู้การห่อเกี้ยว 
4.เรียนรู้การตัดกระดาษ 
5.สนุกกับภาษาจีนจากเพลง 



รหสั 

346 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 18 HEALTHY & FUN  
ครูท่ีปรึกษา :  ม.คุ้มพันธุ์ 

        สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส ร่าเริง 
เพลิดเพลินบันเทิงใจ สมัครให้เร็วไว เพื่อร่างกายและจิตใจแข็งแรง 



รหสั 

347 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 19 ANIMATION & DESIGN  
ครูท่ีปรึกษา :  มิสรวิษฎา 

เป็นชมรมฝึกทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe Flash  
โดยการนำภาพน่ิงหลาย ๆ 
ภาพท่ีมีความต่อเน่ืองมาฉายด้วยความเร็วท่ีเหมาะสม 
ทำให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 



รหสั 

348 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

 

ลำดับท่ี 20 ญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสลัญฉภัทร 



รหสั 

333 
รับ ม.3 – 4 
รับ 60 คน 

ราคา 500 บาท 

 

ลำดับท่ี 21 Screen T-Shirt 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.สาโรจน์ 

รายละเอียดชมรม 
เป็นการเรียนรู้ข้ันตอนในการออกแบบ และการสกรีนเสื้อ รู้เร่ืองประเภทของสี 
บล็อกสกรีน และการล้างอุปกรณ์ต่างๆ การดูแลเก็บรักษา 
 



รหสั 

334 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 22 ดอกไม้แสนสวย จากผ้าใยบัว 
ครูท่ีปรึกษา :  มิสโชติมา 

รายละเอียดชมรม 
เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว เร่ิมจากสอนข้ันตอนพื้นฐาน 
การทำดอกไม้และการจัดกระถามต้นไม้ จนมีชิ้นงานเป็นของตัวเอง 
 



รหสั 

336 
รับ ม.3 – 4 
รับ 30 คน 

ราคา 500 บาท 

ลำดับท่ี 23 SCALE MODEL WORKSHOP  
ครูท่ีปรึกษา :  ม.เธียรเฉลิม 

รายละเอียด 
- นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมประกอบพลาสติกโมเดลซึ่งทำจากพลาสติก  
- สอนการตัดชิ้นส่วนพลาสติกออกมาจากแผง 
แล้วประกอบตามคู่มือตามที่กำหนด  

- ใช้สีตกแต่งผลงานของตัวเองให้สวยงาม 
- นักเรียนจะได้ฝึกสมาธิ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
- นักเรียนจะได้พลาสติกโมเดลเพ่ือใช้ในการทำกิจกรรม  



รหสั 

335 
รับ ม.3 – 4 
รับ 60 คน 

ราคา 1,000 บาท 
 

ลำดับท่ี 24 ACSP MINI 4WD TAMIYA 
ครูท่ีปรึกษา :  ม.เฉลิมพล(วิ) 

รถแข่งทามิย่า เป็นรถแข่งขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดเล็ก ฝึกประกอบรถด้วยตนเอง 
ฝึกสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และพื้นฐานทางด้านการสร้างรถยนต์ 
รวมถึงการปรับแต่ง ดัดแปลงโครงสร้างระดับสูงข้ึน ปรับแต่งส่วนต่างๆของรถเพื่อ 
ให้รถสามารถผ่านอุปสรรค บนรางท่ีกำหนดให้ ทางชมรมมีรถประเภทต่างๆให้ฝึกฝน 
ด้วยตนเอง และสนุกกับการแข่งรถบนรางท่ีท้าทายความสามารถในการปรับแต่งรถ 
 



 

 

 


