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                                         ความนำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ที่จัดทำ
ขึ้นเพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทาง  ในการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550-
2554)ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม
และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณและสังคม สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้
มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะทักษะและ ความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2549)อีกทั้ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดแนวทางการ
จัดการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัด ของผู้เรียนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญ 
สถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดทั้งผลดี และผลเสีย
ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็น ต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน (กรมวิชาการ,2546)  

ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่
โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึก ในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่สำคัญ 
คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ ความ
เป็นคนดีทั้ง ร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องสร้างองค์
ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์
ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมา
ปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน
มาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย และมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีงาม เป็น
คนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสารการแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยีและเป็นคนมีความสุข
ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์  
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคต ิจากการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ได้แก ่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก ่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะ
การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหากำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรม ทีช่่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 

▪ ระดับประถมศึกษา 40 ชั่วโมงต่อปี 

▪ ระดบัมัธยมศึกษา 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ด ีความรับผิดชอบ การทำงาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอนได้แก ่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน เน้นการ
ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย  
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          2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
       โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ดังนี้ 

▪ ระดับประถมศึกษา 30 ชั่วโมงต่อปี 

▪ ระดับมัธยมศึกษา 15 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

 2.2  กิจกรรมชุมนุม/ชุมนุมวิชาการ 
             โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม/ชุมนุมวิชาการ ดังนี้ 

▪ ระดับประถมศึกษา 40 ชั่วโมงต่อปี 

▪ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 35 ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้  

- ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 15 ชั่วโมง 

- ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 20 ชั่วโมง   

▪ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวิชาการ 60 ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้  

- ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง 

- ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 30 ชั่วโมง   

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ ต่อสังคม และการมีจิต
สาธารณะ เช่นกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยบูรณาการในกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ 
ยุวกาชาด ดังนี้ 

▪ ระดับประถมศึกษา 10 ชั่วโมงต่อปี 

▪ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้  

- ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 10 ชั่วโมง 

- ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 ชั่วโมง  
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▪ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้  

- ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 10 ชั่วโมง 

- ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง 

  โดยทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนำไปสู่เป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีความ 
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังภาพ 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 4                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

หลักการ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการสำคัญดังนี้    

1. มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน  

2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจความถนัด

ความต้องการเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ    

3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะ

ต่าง ๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ 

4. เป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน   ปราชญ์

ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

    เป้าหมาย 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์

จากการเรียนรู้ไปพฒันาตนเองให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5  ประการได้แก่ ความ สามารถในการสื่อสาร

 ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอันจะนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

    แนวการจัดกิจกรรม 

 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ตามความสนใจ    
 1. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
          2. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์โดยจัดกิจกรรมรายบุคคลกิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง  
          3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบ การวางแผนอย่างเป็น
ระบบเน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรคใ์นการดำเนินกิจกรรม  
          4. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติ

ตามวิถปีระชาธิปไตย 

 5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
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     ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 สถานศกึษาต้องจัดกจิกรรมให้ครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย รูปแบบและ

วิธีการ โดยมีขอบข่าย ดังนี้   

1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลักษณะเป็น

กระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถ บูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะ

แนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   

2. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตาม ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดำเนินชีวิต ที่ดีงาม ตลอดจนเห็น

แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   

3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะ ต่าง ๆสนับสนุน

ค่านิยมทีด่ีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช2551 

4. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและต่อ

ส่วนรวมเพ่ือเสริมสร้างความมีน้ำใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และ ความรับผิดชอบต่อตนเอง

ครอบครัวและสังคม  
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

กิจกรรม 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3  
- กิจกรรมแนะแนว           
- กิจกรรมนักเรียน           
- กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

60 ชม. 45 ชม. 60 ชม. 

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
 

ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 ได้กำหนด โครงสร้างเวลา

ในการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีละ 120 ชั่วโมง และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน360 ชั่วโมง เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ สำหรับกิจกรรม เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัด

เวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกจิกรรม ดังนี้   

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)   รวม 6 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  รวม 3 ปี จำนวน 45 ชั่วโมง  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) รวม 3 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง  

การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ขึ้นกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้

เป็นไปตามโครงสร้างเวลาของหลักสูตรและผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 3  ลักษณะ

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551  
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การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

หลักการ 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็น

การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน เป็นระยะอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ กิจกรรม  การทำงานกลุ่มและการมีจิตสาธารณะ

โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน   

แนวทางการประเมิน 

  การประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางในการประเมินตามแผนภาพ ดังนี้   

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 ประการ  
คือการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  
           1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้     

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา กำหนด 
 1.2 ประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/ คุณลักษณะของ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
กิจกรรม  

1.3 ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/ คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมและนำผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน    
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1.4 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไมผ่่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ กิจกรรมและ

ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดครูหรือผู้รับผิดชอบต้อง ดำเนินการซ่อมเสริมและ
ประเมินจนผ่านทั้งนี้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษา  
             2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา เป็นการประเมินการ
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาคเพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละ กิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้น
และประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดำเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
  2.1 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน
ทุกคนตลอดระดับการศึกษา    

 2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์
ทีส่ถานศึกษากำหนดเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดนั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 
กิจกรรมสำคัญ  ดังนี้     

2.2.1 กิจกรรมแนะแนว  
2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  

   1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
   โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
2.2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

 2.3 ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 

2.4 ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา  

เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด โดย

กำหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
1. กำหนดคณุภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด ไว้ 

 2 ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
 2.กำหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและ กำหนดเกณฑ์การ
ผ่านการประเมิน ดังนี้  
                2.1 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
   ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม  
                                                  และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา  กำหนด 
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   ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผ่าน  
     การปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ  
     ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด   
      2.2  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค   
   ผ่าน  หมายถึง   ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสำคัญ  

 ทั้ง 3  ลักษณะ คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และ 
                                                      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ไม่ผ่าน หมายถึง   ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสำคัญ         
                       กิจกรรม ใดกิจกรรมหนึ่งจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว     
                       กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
2.3  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา

  
ผ่าน หมายถึง   ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับ  

             การศึกษานั้น 
          ไมผ่่าน หมายถึง   ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปี ในระดับ  
             การศึกษานั้น  

       แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้อง ซ่อมเสริม

โดยให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นั้นแล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป  
         ข้อเสนอแนะ 
 การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้   

1. ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
โดยสถานศึกษาควรกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม สำหรับกิจกรรมเพ่ือ 
สังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน   

2. ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดโดย
อาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงานแฟ้มสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ   

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้นซึ่งสถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว และนำมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้   

4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการดำเนินการ ดังนี้  
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4.1 มีครูที่ปรึกษากิจกรรมและมีแผนการดำเนินกิจกรรม 
4.2 มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน    
4.3 ผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม    
4.4 มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม  

          บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนด บทบาทหน้าที่
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งสถานศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมืส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

2. ผู้บริหารชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเห็น
คุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.  พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
 4. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
 5. นิเทศติดตาม ให้คำปรึกษา ประเมินผลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน   

    6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 1. ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค ์ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนาผู้เรียน และจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย   

2. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียน 
และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกจิกรรมพัฒนานักเรียน  
 4. ส่งเสริม กระตุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการจัดทำ
แผนงานโครงการร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล  
 5. ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ในการร่วม
กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน   

6. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนและซ่อมเสริมกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมจัดทำ 
เอกสารหลักฐานการประเมินผล  
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7.รายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วนำผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง

แก้ไข  
8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 บทบาทของผู้เรียน 

 1. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา   

    2. เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม   
3. ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม    
4. ร่วมประชุมจัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ด้วยความเอาใจใส่ อย่าง

สม่ำเสมอ 
5. ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและนำผลมาพัฒนาตนเอง และนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อ

ครูผู้รับผิดชอบ   
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลังการปฏิบัติกิจกรรม

(After Action Review :AAR) รวมทัง้สร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน 
          บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดวางแผนดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551   

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม 
          บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 
 1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมและอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาและชุมชน 

2. ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียนให้โอกาสให้ผู้เรียนได้สำรวจตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ   

3. ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
4. เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน   

          5. ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ประเภทกิจกรรม 
จำนวนชั่วโมงเรียน/ปีการศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.แนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
 2.1 กิจกรรมในเครื่องแบบ 
     - ลูกเสือ 
     - ยุวกาชาด 
  
2.2 กิจกรรมชุมนุม 

 
 
 
30 
 
 
40 

 
 
 
30 
 
 
40 

 
 
 
30 
 
 
40 

 
 
 
30 
 
 
40 

 
 
 
30 
 
 
40 

 
 
 
30 
 
 
40 
 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 

 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ประเภทกิจกรรม 
จำนวนชั่วโมงเรียน/ปกีารศึกษา 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1.แนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
 2.1 กิจกรรมใน
เคร่ืองแบบ 
     - ลูกเสือ 
    - เนตรนารี 
     - ยุวกาชาด 
2.2 กิจกรรมชุมนุม 
       (น.ท.ศ) 

 
 
 
 
30 
 
35 

 
 
 
 
30 
 
35 

 
 
 
 
30 
 
35 

 
 
 
 
- 
 
60 

 
 
 
 
- 
 
60 

 
 
 
 
- 
 
60 
 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน์ 

15 15 15 20 20 20 

รวม 120 120 120 120 120 120 
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ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ก 11901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 11902  กิจกรรมแนะแนว             จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 11903  ชุมนุม              จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 11904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 12901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 12902  กิจกรรมแนะแนว             จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 12903  ชุมนุม              จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 12904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 13901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 13902  กิจกรรมแนะแนว      จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 13903  ชุมนุม              จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 13904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 14901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 14902  กิจกรรมแนะแนว      จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 14903  ชุมนุม              จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 14904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 15901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 15902  กิจกรรมแนะแนว      จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 15903  ชุมนุม              จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 15904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 16901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 16902  กิจกรรมแนะแนว      จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 16903  ชุมนุม              จำนวน  40  ชั่วโมง 
ก 16904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จำนวน  10  ชั่วโมง 
 
 

 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 



 
 

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 14                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ก 21901  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 1)          จำนวน  15  ชั่วโมง 
ก 21902  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 21903  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จำนวน  15  ชั่วโมง 
ก 21904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 21905  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 2)          จำนวน  15  ชั่วโมง 
ก 21906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 21907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 21908  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จำนวน  25  ชั่วโมง 
ก 22901  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 1)          จำนวน  15  ชั่วโมง 
ก 22902  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 22903  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จำนวน  15  ชั่วโมง 
ก 22904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 22905  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 2)          จำนวน  15  ชั่วโมง 
ก 22906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 22907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 22908  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จำนวน  25  ชั่วโมง 
ก 23901  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 1)          จำนวน  15  ชั่วโมง 
ก 23902  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 23903  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จำนวน  15  ชั่วโมง 
ก 23904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 23905  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 2)          จำนวน  15  ชั่วโมง 
ก 23906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 23907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 23908  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จำนวน  25  ชั่วโมง 
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ก 31901  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 31902  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 31911  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 31906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 31907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 31912  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 32901  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 32902  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 32911  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 32906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 32907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 32912  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 33901  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 33902  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 33911  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จำนวน  10  ชั่วโมง 
ก 33906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จำนวน  20  ชั่วโมง 
ก 33907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จำนวน  30  ชั่วโมง 
ก 33912  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จำนวน  10  ชั่วโมง 
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     แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

เป็นการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเสนอไว้เป็นระบบเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้  

 
  
 
 
 

 
 เหมาะสม ดังนี้ 
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 1. กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถ
คิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
          หลักการ 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อันจะนำไปสู่
สมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยนำไปบูรณาการในการจัด
กิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 อีกท้ังยังต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต โดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ ความสนใจธรรมชาติของผู้เรียน และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพรวมทั้งด้านส่วนตัว
และสังคมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
การปฏิบัติจนกระทั่งเกดิทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมี ครูแนะแนวเป็น
พ่ีเลี้ยงและประสานงาน 
         วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ  รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น   
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทัง้การดำเนินชีวิตและสังคม   
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

         ขอบขา่ย 
 การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค์ประกอบ 3  ด้าน ดังนี้   

1.   ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้

ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวิธีการ

เรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

2.   ด้านอาชีพให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ อย่างหลากหลายมีเจตคติ

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือประกอบ อาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด

และสนใจ  
3.   ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นรักษ์

สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต และสามารถ

ปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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    แนวการจัดกิจกรรม 
      1.  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน    

2. วิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค ์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล    

3. กำหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านส่วนตัวและสังคมโดย
ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ  ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนและเป้าหมายของสถานศึกษา โดย
ครผูู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วม   
      4.  กำหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษา และชั้นปี  
      5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค ์การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรม
หลักฐานการทำกิจกรรม และการประเมินผล    
      6. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ เวลาเนื้อหา/
สาระ วิธีดำเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล   
      7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม   
      8. ประเมินเพื่อตัดสินผลและสรุปรายงาน  
         การประเมินกิจกรรมแนะแนว 

การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครอง  
มีภารกิจทีร่ับผิดชอบ  ดังนี้  

▪  ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยครู

ผู้จดักิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมินดำเนินการประเมิน นำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

▪ ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพ่ือน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน

การเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนโดยประสานร่วมมือกับครูผู้จัดกิจกรรม 

ประเมิน บันทึก สรุปผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

▪ การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายตัดสินผลการประเมิน เป็น“ผ่าน” และ“ไม่ผ่าน” ดังนี้ 

                       ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ   
                       กิจกรรมและมีผลงาน/ ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที ่                                             

สถานศึกษากำหนด 
                 ไม่ผ่าน  หมายถงึ ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตาม  
          เกณฑไ์ม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรมหรือมี  
          ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตาม 
                                              เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  
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             หลักการ 
 กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ
โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็น ผู้นำผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน และ
ความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์    
 การจัดกิจกรรมนักเรียนควรดำเนินการ ดังนี้   
          1.จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน   
          2.เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน   
          3.เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ 
ของผู้เรียน ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
          วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ  
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการ ตัดสินใจที่
เหมาะสมช่วยเหลือแบ่งปันและเอ้ืออาทรและสมานฉันท์   
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
         ขอบข่าย 
          กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย  
          1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
สถานศึกษาให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความถนัดและความสนใจ ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และครบตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม   
           2.  กิจกรรมชุมนุม ชมรม     
             สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย และเข้าร่วมกิจกรรม ตามความถนัดและ
ความสนใจทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน  ข้อ 1 และ 2  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 1  หรือ 2 กิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง  
 กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรม ให้การศึกษา และ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการ 
และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้   
 ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซี่งมุ่งพัฒนา สมรรถภาพของ
บุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็น
ปัญหาต่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย   
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           หลักการ 
 กระบวนการลูกเสือมีหลักการสำคัญ ดังนี้  

1.มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจ

ด้วยความจริงใจ    

               2.จงรกัภักดีตอ่พระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตนพร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสันติ
สุขและสันติภาพความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกันและความร่วมมือซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ   
               3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และเพ่ือนมนุษย์ 
ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก   
               4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
               5. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
          วัตถุประสงค์ 
           พระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ. 2551  มาตรา 8 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพ่ือ
พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี ้เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้   
 1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง   
 2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   
 3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์   
 4. ใหรู้้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม   
 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
          ขอบข่าย 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพ่ือการอยู่ ร่วมกันให้
รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดหลักสูตร เป็น 4 ประเภท ดังนี้   

1.ลูกเสือสำรอง               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   

2.ลูกเสือสามัญ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   

3.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

4.ลูกเสือวิสามัญ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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            แนวการจัดกิจกรรม  
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ 
(Scout Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ   
 1. คำปฏิญาณและกฎถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติ ตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติไม่ได้ “ห้าม” ทำ หรือ  “บังคบั” ให้ทำ แต่ถ้า “ทำ” ก็จะทำ
ให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้ ฯลฯ   
          2.เรียนรู้จากการกระทำเป็นการพัฒนาส่วนบุคคลความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานอยู่ที่การกระทำ
ของ ตนเองทำให้มีความรู้ที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆด้วยตัวเองได้ และท้าทายความสามารถของ
ตนเอง 
          3.  ระบบหมู่เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันการยอมรับซึ่งกันและ
กันการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
 4.การใช้สัญลักษณ์ร่วมกันฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารีด้วยการใช้
สัญลักษณ์ร่วมกันได้แก่เครื่องแบบ เครื่องหมายการทำความเคารพ รหัสคำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คำขวัญ ธง 
เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลกซึ่งมีสมาชิก
อยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลก   
 5.การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบท ป่า
เขาป่าละเมาะและพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่ายพักแรม
ในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม ตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคนถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว
ก็ไมเ่รียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ   
 6. ความกา้วหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมต่าง ๆทีจ่ัดให้เด็กทำต้องให้มีความกา้วหน้าและดึงดูด
ใจสร้างใหเ้กดิความกระตือรือร้นอยากท่ีจะทำและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความ  
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี
 7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพ่ือให้ เขาเกิดความมั่นใจใน
การที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไปทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้นำ ผู้ใหญ่เอง
ก็ต้องการนำพาให้ไปสู่หนทางที่ดีให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย
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                 เงื่อนไข 
                 1.เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 การจัดกจิกรรมลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นสถานศึกษาอาจจัดเวลาตามความ
เหมาะสมส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือเนตรนารีแต่ละประเภทอาจใช้ในเวลา
เรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
                   2.การจัดกิจกรรม 
    2.1การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกอง ทุกครั้ง เพ่ือเป็นการฝึก
ความมีระเบียบวินัยในตนเองโดปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้   
         2.1.1  พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
         2.1.2  เกมหรือเพลง 
         2.1.3  เรียนตามหลักสูตร 
         2.1.4  การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
         2.1.5  พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก) 
    2.2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 
 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกใหลู้กเสือมีความอดทนอยู่ใน ระเบียบวินัย 
รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือ เพิ่มเติมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จำเป็นต้องวางแผนนำลูกเสือไปเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ ดังนั้นบทบาท
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกเสือ ต่องานการอยู่ค่ายพักแรม และตามหน้าที่ของตนเองจึง
จำเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มี โอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอให้ผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือไปฝึก
เดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง   ครั้งหนึ่งให้อยู่คา่ยพักแรมอย่างน้อย 1 คืน  
   2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เช่น พิธีเข้าประจำกอง พิธีทบทวนคำ
ปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ลูกเสือมีความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ    
   2.4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือได้บำเพ็ญ ประโยชน์ตาม
อุดมการณ์ของลูกเสือ  
                    3.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นในแต่ละ
ประเภท 
          4.สถานศึกษาควรให้มีการจัดต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
          การประเมินกิจกรรม 
 การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วต้อง พิจารณาด้านความ
ประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย
และการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น  2 ส่วน คือ  
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 1.กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ การตัดสิน เลื่อน
ชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด มีการ
ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี   โดยวธิีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม การซักถาม  การทดสอบภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ โดยกำหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”   
                ผ่าน     หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรมและมี ผลงาน 
                                      /ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
                 ไม่ผ่าน    หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ผ่านการ 
                                  ปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/ ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์           
                                          ทีส่ถานศึกษากำหนด 
 2. วิชาพิเศษ  การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชาใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
               กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย  มี
จิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้
ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร เน้นทักษะ กระบวนการตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมินปรับปรุงการทำงานและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
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          หลักการ 
 กิจกรรมยุวกาชาดมีหลักการของการจัดกิจกรรม ดังนี้   
 1.  เป็นกิจกรรมที่สร้างพ้ืนฐานในการคิดและปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมาย
มนุษยชนและสิทธิมนุษยชนรวมทั้งทักษะในการจัดการทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถ คิดเป็น  ทำเป็น และ
แก้ปัญหาได้  
 2. มีความเป็นเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม กล่าวคือ เป็นกิจกรรม ที่มีโครงสร้าง
หลักสูตรยืดหยุ่นทั้งนี้เพื่อความจำเป็นและความสอดคล้องสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตความเป็นไทยและ
ความเป็นพลเมืองดีของชาติ   
 3. สามารถสนองตอบต่อสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
         วัตถุประสงค์ 
 กิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน ระบบหน่วย กลุม่ หมู่ 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง 
กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยธรรม การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีจะนำไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน ทุกแห่งหน  (ข้อบังคับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 60พุทธศักราช2550 
หมวดที ่9 ว่าด้วยยุวกาชาด) จึงกำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
       1. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
       2. มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อ่ืนตลอดจนพัฒนา ตนเองทาง
ร่างกาย จิตใจ คุณธรรรม  และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ  
       3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรรมจริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณา
ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
      4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
      5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
      6. มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
           ขอบข่าย 
            การจดักิจกรรมยุวกาชาดกำหนดโครงสร้างหลักสูตรยุวกาชาดในสถานศึกษาเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
          ยุวกาชาดระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   
          ยุวกาชาดระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
          ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   
          ยุวกาชาดระดับ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
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          แนวการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้   
1. กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคนต้อง เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมหลักประกอบด้วย4กลุ่มกิจกรรม คือ 
     1.1กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก  
ยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความเสียสละเป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม  เป็นผู้นำในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย-หญิง เป็นผู้มี
ทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหารอบ ๆตัว มีความพร้อมเพ่ือการปรับตัวเรื่องต่าง ๆในอนาคตประกอบด้วย
สาระที่เก่ียวกับเรื่อง 
               1.1.1. กาชาดสากล 
               1.1.2  สภากาชาดไทย     
               1.1.3  ยวุกาชาด       
       1.2 กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษาและฝึกฝนทักษะการป้องกัน
ชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริม
อนามัยของผู้อ่ืน การปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยแลภยันตรายต่าง ๆเช่น มี
ทักษะในการป้องกันตนเองจาก การถูกล่วงละเมิดชีวิตครอบครัว อิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง        
                   1.2.1 สุขภาพ     
                   1.2.2 การป้องกันชีวิตและสุขภาพ  
     1.3 กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี เป็นการจัดกจิกรรมให้สมาชิก ยุวกาชาดได้รู้จักตนเอง 
มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพท่ีดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคม ได้ดีมคีวามสามคัคีมีสัมพันธภาพและความ
เข้าใจอนัดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่าง บุคคลที่มีพ้ืนฐานการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มีความสุข มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของยุว
กาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพ ซ่ึงเป็นพืน้ฐานของการทำงานในด้านอ่ืน ๆต่อไปประกอบด้วยสาระ
เกี่ยวกับเรื่อง  
                   1.3.1 ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง    
                   1.3.2 ความมีระเบียบวินัย     
                   1.3.3 สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี    
      1.4 กลุม่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกยุวกาชาด
ปฏิบัติตนเพื่อสนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นผู้ที่มีความ
เสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง  



 
 

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 26                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

                     
                     1.4.1 การบำเพ็ญประโยชน์     
                     1.4.2 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักทั้ง 4 กลุ่ม
กิจกรรมสถานศึกษา สามารถปรับ แต่ละสาระมากน้อยแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
สภาพการณ์ปัจจุบันความต้องการและความสนใจของผู้เรียนรวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษาทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
2.  กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมกิจกรรมหลักโดยผู้สอนเป็นผู้กำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมได้ตาม
ความเหมาะสม  มีจดุมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐาน ในการดำรงชีวิตในสังคมตามความ
เหมาะสมกับวัยและความต้องการของท้องถิ่น โดยผู้เรียน สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดหรือ
ความสนใจและมีเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดแต่ละกิจกรรมเมื่อผ่านเกณฑ์ผู้เรียนจึงจะมีสิทธิประดับ
เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษ นั้น ๆ มีจำนวน 54 กิจกรรม 
            เงื่อนไข 
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม  การจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นสถานศึกษาอาจเวลา
ได้ตามความเหมาะสม ส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษของยุวกาชาดแตล่ะประเภทอาจ
ใช้ในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้  
 2. การจัดกิจกรรม   ควรจัดให้มีพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาดทุกครั้งก่อนที่จะมี การปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้  
      2.1 พิธีเปิดกิจกรรมยุวกาชาด     
           2.1.1 เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง    
           2.1.2 ชักธงยุวกาชาดขึ้นสู่ยอดเสา     
           2.1.3 สงบนิ่ง     
           2.1.4 กล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด     
           2.1.5 ตรวจและรายงาน     
           2.1.6  นัดหมายและชี้แจง    
      2.2 พิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาด     
             2.2.1 เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง     
             2.2.2 นัดหมายและชี้แจง     
             2.2.3 ชักธงยุวกาชาดลง     
             2.2.4 เลิกแถว    
      2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการยุวกาชาดเช่นพิธีเข้า ประจำหมู่พิธีทบทวนคำ
ปฏิญาณตนยุวกาชาดและสวนสนาม พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆเป็นต้น 
     2.4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ยุวกาชาดได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา  
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   3.ผู้นำยุวกาชาดควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง เช่น หลักสูตรครูผู้สอน  หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด เป็นต้น  
   4.สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดตามข้อบังคับ 
     การประเมินกิจกรรม 
             การประเมินกิจกรรมยุวกาชาด  เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการ  ด้านต่าง ๆ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ยังต้องพิจารณา ด้าน ความประพฤติและ
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆด้วยวิธีการ ประเมินท่ีหลากหลายและการ
ประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ  
         1.กิจกรรมหลัก เป็นการประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสิน เลื่อนชั้นหรือ  
จบหลักสูตรโดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด มีการ ประเมินผล
ตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการซักถาม และการทดสอบ ทัง้ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยกำหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”     
                    ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม  
                                   และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
                     ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ผ่าน  
                                  การปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตาม   
                                             เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด   
           2.กิจกรรมพิเศษ  เป็นการประเมินเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย กิจกรรมพิเศษได้ เมื่อ
ผู้เรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
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                    กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติสำหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่
สนใจ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา มีเปา้หมายเพ่ือฝึกเด็กผูห้ญิงให้เป็นพลเมืองดี มีประโยชน์ต่อ
สังคม ตามหลักการที ่Lord Baden Powell ผู้ก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ได้กำหนดไว้ โดย
การฝึกทักษะต่าง ๆ  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์สังคม และคุณธรรม มีคำปฏิญาณ
และกฎ 10 ข้อ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองด ีโดยมีการจัดองค์กร การบริหารตามข้อบังคับ 
และนโยบายขององค์การ ผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก(The World Associationof Guides and Girl 
Scouts) 
                    หลักการ 
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการทำงานเพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรมีโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ โดยในการฝึกจะต้องให้สมาชิกได้รับ การพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพและครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน คือ  ร่างกาย อารมณ ์สังคม สติปัญญา จิตใจและคุณธรรม  
                วัตถุประสงค์ 
       1.เพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของคำปฏิญาณและกฎ   
        2.เพ่ือเตรียมเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน   
        3.เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
        4.เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญตน   
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
                 แนวการจัดกิจกรรม 
         การจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์มีขอบข่ายที่ประกอบด้วยข้อกำหนด จุดประสงค์สาระกิจกรรม 
กระบวนการฝึก หลักสูตรพื้นฐาน พิธีการ และเครื่องแบบ โดยจำแนกตามประเภท ของสมาชิกผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่เรียกว่าเยาวสมาชิก 
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ผู้บำเพ็ญประโยชน์มีทั้งหมด 4  รุ่นคือ 
รุ่นที่  1 นกน้อย ได้แก่เด็กหญิงอายุประมาณ4-6ปี   เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล1-3  
รุ่นที่  2 นกสีฟ้า ได้แก่เด็กหญิงอายุประมาณ7-11ปี  เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.6) 
รุ่นที่  3 ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลางได้แก่เยาวสตรีอายุประมาณ12-15ปี  
         ( เรียนอยู่ในระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)   
รุ่นที่  4  ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ได้แก่ เยาวสตรีอายุประมาณ16-20ปี 
           เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)  หรือสูงกว่านั้น  
                      
               กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีแนวการจัดกิจกรรมเฉพาะ 9 ข้อ  ดังนี้   

1.ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  

(Promise and Laws) วิธีการนี้จะช่วยสร้างอุปนิสัยที่ดี มีคณุธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์และตระหนัก

ในหน้าที่ของตนที่มีต่อชุมชนและประเทศชาติ 

2.ระบบหมู่ (Patrol  System) ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมท่ีเรียกว่าระบบหมู่โดยให้ทำงาน

ร่วมกันเป็นหมู่เล็ก ๆ 6-8คน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามในการปกครองตนเอง วิธีการนี้ ช่วยพัฒนาทักษะ

ความเป็นประชาธิปไตย 

               3. เรียนรู้ดว้ยการปฏิบัติจริงวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ถึงความสนใจความสามารถและความ                        
ต้องการของตน 
               4. ฝึกพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า(Progressive Development)ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตัวเองรู้จักสร้างโอกาสในการทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถด้วยตนเองวิธีการนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์พัฒนาความสนใจและความสามารถของตนยิ่งขึ้น   
               5. ให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ (Active Co-operationbetween 
Youths and Adults) เป็นความร่วมมือด้านความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินกจิกรรม และการ
ประเมินผลร่วมกันความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมให้คนรุ่นเยาว์ได้ พัฒนาตนเองและมีความ
รับผิดชอบ วธิีการนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและได้เห็น แบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ด้วย 
              6. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน (Symbolism)ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเป็นสมาชิกผู้
บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ได้แก ่เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัสคำ
ปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คำขวัญ ธง วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนัก และภาคภูมิใจในการที่เป็นสมาชิกของ
องค์การผู้ บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก  ซ่ึงมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก และเป็นองค์กรสตรีที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดใน
โลก 
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             7. กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกการเตรียม พร้อม
เสมอด้วยการใช้กิจกรรมกลางแจ้งและการอยู่ค่ายพักแรมวิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียน  มีความพร้อมในการดำเนิน
ชีวิต  
              8. ฝึกให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน  (Community Service) วิธีการนี้จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึก นิสัย
การบำเพ็ญประโยชน์ และมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก 
              9. เรียนรู้เกี่ยวกับนานาชาติ (International Experience) ทั้งด้านวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิต 
วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนยอมรับความแตกต่างของบุคคลในชาติและสังคมโลก เพ่ือลดข้อขัดแย้ง และรูจ้ักพ่ึงพา
อาศัยกันเป็นการสร้างสันติสุขในโลก   
 
โปรแกรมการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  มีสาระของกิจกรรม  10 โปรแกรม  ดังนี้ 
           1.การบำเพ็ญประโยชน์ (Giving Service)    
โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เป็นผู้ทีช่่วยเหลือผู้อื่นเสมอแสดงความเมตตา กรุณาเพ่ือให้ไปบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม   
            2.การเป็นพลเมืองดี  (Citizenship) 
โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ โดยการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว   โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติด้วย ความเต็มใจ ปฏิบัติตามคำปฏิญาณและ
กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์   
            3.วัฒนธรรมและมรดกของชาติ (Culture and Heritage) 
โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณ ีความเชื่อ และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์และช่วย เผยแพร่สิ่งที่ ดีงามนี้แก่
ผู้อ่ืน  
            4.สิ่งแวดล้อม (Environment)     
โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม   
            5. การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Relationships)     
โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นด้วยการ เป็นมิตรและเรียนรู้การ
ทำงานรว่มกับผู้อ่ืนโดยกระบวนการของระบบหมู่   
            6.สุขภาพ (Health)     
โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีสุขภาพดี มีสติปัญญา มีอารมณ์ มั่นคง และรู้จัก ปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นและสังคมได้เป็นอย่างดี  
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              7.ประสบการณ์นานาชาติ (International  Understanding)  
โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มีความรู้ ความเข้าใจอันดี ระหว่างชาติ และยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมีพ้ืนฐานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำงาน
ร่วมกันได้อย่างสันติ เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ภาษาต่างประเทศ และ
กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ของประเทศต่าง ๆเรื่องเก่ียวกับองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก และสายใยแห่งความสัมพันธ์ของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก  
             8.เทคโนโลยี  (Technology)     
โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี มีทกัษะ และสามารถนำเทคโนโลยี
มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  
              9.ครอบครัว   (Family Life)     
โปรแกรมนี้จะทำให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีรู้และเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบ และหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ
ครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และมีพ้ืนฐานในการสร้างครอบครัวใน
อนาคต 
             10.วิสัยทัศน์  (My Vision)  
โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มีโอกาสค้นหาความต้องการ ความสามารถความสนใจ  
และวิสัยทัศน์ของตนเอง  ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพ่ือเตรียมตัวเองให้สามารถตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่ถนัดและ
สนใจในอนาคตได้  
                   เมื่อผู้เรียนรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ตามโปรแกรม10 โปรแกรมแล้ว  
ผู้เรียนแตล่ะคนสามารถเลือกทำเครื่องหมายแสดงความสามารถ  (Efficiency Badges) ที่ตนสนใจและถนัด
ได้เป็นการประเมินผลขั้นสุดท้ายของสมาชิกแต่ละระดับ  
        เงื่อนไข 
1.เวลาในการร่วมกิจกรรม    
การจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตรในแต่ละรุ่น สถานศึกษาอาจจัดเวลา ได้ตามความเหมาะสม 
2.การจัดกจิกรรม    
 2.1 การจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิดชุมนุม ทุกครั้งก่อนที่จะมีการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติ ตามข้ันตอน ดังนี้   
               2.1.1เปิดชุมนุม (การเปิดชุมนุมของสมาชิกรุ่นนกน้อยและนกสีฟ้า ต้องทำ ทุกครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมสำหรับสมาชิกรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งแต่อย่างน้อย ควรทำเดือนละ 1  ครั้ง)  
              2.1.2 จดักิจกรรมตามโปรแกรมหรือตามเครื่องหมายแสดงความสามารถ(Efficiency Badges) 
              2.1.3 ใช้วธิีการ (Methods)  9 ข้อ    
              2.1.4 ใช้เพลงหรือเกมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดกิจกรรม  
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              2.1.5 ปิดชุมนุม (การปิดชุมนุมของสมาชิกรุ่นนกน้อยและนกสีฟ้า ต้องทำทุกครั้งที่มีการจัด
กิจกรรม สำหรับรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ใช้การปิดชุมนุมทุกครั้งด้วยการร้องเพลงเสร็จหนึ่งวัน/Taps)   
  2.2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม     
   การเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์มีความ
อดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับ ผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้และฝึกทักษะ
ตามหัวข้อ (Theme)ของการเข้าค่ายพักแรมซึ่งหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์และเยาวสมาชิกได้วางแผนไว้
ล่วงหน้าแล้วการอยู่ค่ายพักแรมสามารถทำได้ตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ เช่น การเปิดชุมนุม 
พิธีปฏิญาณตน พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ  
(Efficiency Badges)  พิธีวันรำลึก (Thinking  Day) เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์มีความ
ภาคภูมิใจและ เห็นคุณค่าของการเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์   
  2.4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้สมาชิก  
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้มีกิจกรรมเพ่ือการบำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์  
3. หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Leaders) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน 
4 .สถานศึกษาที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้ขออนุญาตเปิดหมวด  
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เลขที ่ 5/1-2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
E-mail : ggat.thailand@gmail.com Website : www.ggat.org    
โทรศัพท ์02-245-0242, 245-3599, 245-0641  โทรสาร 02-246-4699  
การประเมินกิจกรรม 
1.ประเมินจากพฤติกรรมความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยประเมินจากจำนวน ครั้งและเวลาในการจัด
กิจกรรม   
2.ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดย ประเมินจากผลงานและการ
ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน   
3.ประเมินพัฒนาการของเยาวสมาชิกด้านต่าง ๆได้แก่ ร่างกาย อารมณ ์สังคม จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม 
โดยประเมินจากผลการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือได้รับเครื่องหมายแสดง ความสามารถ โดยกำหนดผลการ ประเมิน
เป็น “ผ่าน”และ“ไมผ่่าน”  
                      ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา กำหนด 
                      ไม่ผ่าน   หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ผ่าน   
  การปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
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                กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง 
ปฏิบัติตนอยูใ่นกรอบของประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
           หลักการ 

 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของ

ผู้เรียน มีหลักการสำคัญดังนี้  

 1.  เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามความสมัครใจของผู้เรียน   

 2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ จึงต้องมีความรัก ความ  หวงแหน   สามารถ

ที่จะเสียสละ  และอุทิศชีวิตให้กับชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด 

 3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ในวิชาทหารที่เหมาะสม  มีทัศนคติที่ดีเชื่อมั่น ศรัทธาใน

กองทัพและมีความพร้อมที่จะเข้ารับใช้ชาติในฐานะกำลังพลสำรอง ทีม่ีคุณภาพ กองทัพ  

เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรด้วยความเต็มใจ     

  4. เป็นกิจกรรมที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทหาร กับประชาชน รวมทัง้สามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องการรณรงค์ เพ่ือป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด 

    วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้สอดคล้องกับความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจของผู้เรียน   
2.เพ่ือให้นักเรียนทั้งชายและหญิงที่สมัคร มีความรู้วิชาทหารทั้งในทางเทคนิคและทางยุทธศาสตร์   
3.เพ่ือปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูน และยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ ปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีจิตสำนึกในเรื่องชาตินิยม   
4. เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณแีละวัฒนธรรมที่ดีของชาติ 
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความอดทน และอดกลั้น  
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 5. เพ่ือส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนอย่าง
กว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง   
  6. เพ่ือเสริมเสร้างใหม้ีความรักและสามัคคีในหมู่คณะด้วยกัน รวมทั้งให้มีความสำนึก ในภาระหน้าที่ของตน

ให้บังเกิดเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยต่อเนื่อง  

      ขอบข่าย 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และ2 
ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับลูกแถวบังเกิดความมีระเบียบวินัยเสริมสร้าง บุคลิกลักษณะนิสัยสามารถใช้
อาวุธประจำกาย  และทำการยิงอย่างได้ผล       
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 
ศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับหมวดและผู้บังคับหมวด มีความพร้อม ในการควบคุมบังคับ
บัญชาหน่วยในการปฏิบัติการรบทั้งในแบบและนอกแบบ  
   
แนวการจัดกิจกรรม 

 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้              

                  1.เป็นชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย   

                  2. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรบัราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ 

                     รับราชการทหาร   

                  3.มีขนาดรอบตัว  น้ำหนัก และความสูงตามส่วนสัมพันธ์  ดังนี้ 
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                 4.มีความประพฤติเรียบร้อย   

                 5.กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีหน่วยบัญชาการกำลังสำรองเปิดทำการฝึกวิชาทหาร   

                 6.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษา ของชั้น

มัธยมศึกษาปีที3่หรือเทียบเท่าตั้งแต1่.00ขึ้นไปหรือนักเรียนที่เคยเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และสอบได้วิชา 

พิเศษไม่น้อยกว่า8วิชาจะต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเทา่ ไม่ต่ำกว่า1.5 เว้นแต่ผู้ซึ่ง

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือ เทียบเท่าข้ึนไป และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ของกระทรวงกลาโหมหรือกำลังศึกษา อยู่ในโรงเรียนตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ไม่ต้องมีผลการศึกษา

ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือ เทียบเท่าตามที่กองทัพบกกำหนด   

               7.นักศึกษาวิชาทหารจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่กำหนด  ดังนี้ 

                    7.1 ลุก-นั่ง34ครั้งภายในเวลา2นาที 

                    7.2 ดันพื้นที2่2ครั้งไม่จำกัดเวลา 

                    7.3 วิ่งระยะทาง800เมตรใช้เวลาไม่เกิน3นาท1ี5วินาที   

                8. นักศึกษาหญิงจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามท่ีกำหนด  ดังนี้   

                   8.1ลุก-นั่ง25ครั้งภายในเวลา2นาที   

                   8.2ดันพื้นที1่5ครั้งภายในเวลา2นาที(เดิมไม่จำกัดเวลา)   

                   8.3วิ่งระยะทาง800เมตรใช้เวลาไม่เกิน4นาที(เดิม5นาที) 

             เงื่อนไข 

              1. เป็นผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

              2. สถานศึกษาท่ีเปิดรับนักศึกษาวิชาทหารต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยบัญชาการกำลัง สำรอง

กองทัพบกกระทรวงกลาโหม    

              3. การจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาก่อนจะมีการปฏิบัติกิจกรรมควรปฏิบัติดังนี้ 

พิธีเปิด  รวมพลเข้าแถวตอน  ชักธงชาติขึ้น  สวดมนต์  ปฏญิาณตน  และแยกแถว  ทำกิจกรรม    พิธีปิด    

รวมพลเข้าแถวตอน  นัดหมาย  ชักธงชาติลง  และเลิก 

              4. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม  สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม  สำหรับ การฝึก

ภาคสนามสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการฝึกโดยใช้เวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียน  ได้ตามความเหมาะสม 

              5. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองบัญชาการ สำรอง 

กองทัพบกกระทรวงกลาโหม   

              6. การขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร การฝึก การสอบ และการปกครองให้เป็นไปตาม ระเบียบของ

หนว่ยบัญชาการกำลังสำรอง กองทัพบก กระทรวงกลาโหม  
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              การประเมินกิจกรรม 

              การประเมนิกิจกรรม เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ ของ

นักศึกษาวิชาทหารซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วยังต้องพิจารณาด้านความ ประพฤติ พฤติกรรม

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตาม

สภาพจริง  กำหนดผลการประเมินเป็น“ผ่าน”และ“ไม่ผ่าน” 

   

                          ผ่าน         หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์  

                                                ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ี  

สถานศึกษากำหนด 

                   ไม่ผ่าน             หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์  

                                                     ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ 

                                                      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

                  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกัน จัด

ขึ้นตามความสนใจ  ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน  เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตาม เจตนารมณ์

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
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              ชุมนุม  หมายถึงการรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและ ร่วมปฏิบัติ

กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็ม ตามศักยภาพ

ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคม   

             ชมรม  หมายถึงการรวมกันของกลุ่มผู้เรียนที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน การจัดตั้งมี

การกำหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดของสถานศึกษา 

      

              หลักการ 

          กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการที่สำคัญดังนี้   

              1.เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความ สมัครใจ   

              2.เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา   

              3.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   

              4.เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษา และ                             

                ท้องถิ่น 

              วัตถุประสงค์ 

            1.เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน   

            2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ให้เกิด               

               ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ   

           3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม   

           4.เพ่ือให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย  

              ขอบข่าย 

               กิจกรรมชุมนุมชมรมมีขอบข่ายดังนี้   

              1.เป็นกิจกรรมที่เก้ือกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น   

              2.เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน   

              3.เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษาและทั้งในและนอกเวลาเรียน  
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          แนวการจัดกิจกรรม 

          การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษาสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและ

สภาพของสถานศึกษา ดังนี้   

          1.สถานศึกษาบริหารการจัดการให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมได้หลากหลายทั้งรูปแบบ ภายในหรือ

ภายนอกห้องเรยีน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช่นกิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน กิจกรรมระยะเวลา1ปี

การศึกษาและกิจกรรมระยะเวลามากกว่า1ปีการศึกษา  

          2.กรณีสถานศกึษามีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมอยู่แล้วสถานศึกษาควรสำรวจความ สนใจของผู้เรียน
ในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม   
          3.กรณีท่ีสถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม ชมรม และเชิญ
ครูเป็นที่ปรึกษา โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติ ที่สถานศึกษากำหนด   
          4.ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
กิจกรรม  
           เงื่อนไข 
        1.การจัดกิจกรรมชุมนุม  ชมรมในแต่ละระดับชั้น  สถานศึกษาจัดให้เป็นไปตาม โครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา   
       2. สมาชิกของชุมนุม  ชมรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุมชมรม และมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีกำหนดไว้ของแต่ละกิจกรรม   

       3. สถานศึกษามีระบบการกำกับติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานของชุมนุม ชมรมอย่างต่อเนื่อง 

         การประเมินกิจกรรม 

        การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง โดยกำหนดผลการประเมินเป็น
“ผ่าน”และ “ไม่ผ่าน”     

                                   ผ่าน  หมายถึงผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์  

                                           ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ 

                                            สถานศึกษากำหนด    

                                  ไมผ่่าน  หมายถึงผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ผ่าน การ                                               

                                            ปฏิบัติ กิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่                           

                                            สถานศึกษากำหนด  
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               กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน ให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจของ
ผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์ สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข  
              หลักการ  

            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสมอง เน้น

ให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดย  ให้ผู้เรยีนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ  เพ่ือแสดง ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา  

            วัตถุประสงค์ 

                 1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว

โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   

                 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์

ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร   

                 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์         

                 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

            ขอบข่าย 

               เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือ

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยผู้เรียนดำเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความ

รับผิดชอบความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ  

            แนวการจัดกิจกรรม 

             การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ตามแผน ร่วมสรุป

และประเมินผลการจัดกิจกรรม รว่มรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมการจัด

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้  

            1. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังจิตอาสา)เป็น กิจกรรมที่

ผู้เรียนและครูทีป่รึกษากิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของชั้นเรียนและโรงเรียนจน

เกิดเป็นนิสัยในการสมัครใจทำงานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งงาน เหล่านี้จะขยายขอบเขตจาก

ใกล้ตัวไปสู่สังคมที่อยู่ภายนอกได้   

              

 



 
 

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 41                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

            2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับการ

สนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยให้ทำกิจกรรมด้วยความสมัครใจที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชนและสังคม

โดยรวม   

                 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   มีแนวการจัดดังนี้    

          1.จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองค์

ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม                

          2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนนำเสนอการจัด

กิจกรรมต่อโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการหรือโครงงานหรือกิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน    

           3.จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงาน

หรือองค์กรอ่ืน ๆ ทีจ่ัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียน สามารถเลือกเข้าร่วม

กิจกรรมได้ดังนี้     

                          1)ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน    

                 2)ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน  

               เงื่อนไข 

              1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อย่างต่อเนื่องทุก

ภาคเรียน/ปี  โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถานศึกษา   

              2. เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองทุกข้ันตอนและต่อเนื่อง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

กิจกรรม 

              3. ผู้เรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในเวลาสถานที่หรือ

รปูแบบของกิจกรรมใดก็ได้  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา และข้ึนอยู่กับการ

บริหารจัดการของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 42                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

      การประเมินกิจกรรม 
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตาม กรอบเวลาใน
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้   
               1.ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง   

               2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)   มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 45 ชั่วโมง   

               3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง   

การประเมินในแต่ละกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีผลการประเมินเป็น“ผ่าน”และ “ไม่ผ่าน” 

ดังนี้        

                         ผ่าน   หมายถึง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/            

                                            ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  

               ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเวลาปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/                                                       

                                             ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

                                             ในกรณีทีผู่้เรียนไม่ผ่าน ครูทีป่รึกษาต้องให้ผู้เรียนซ่อมเสริม การทำ        

                                             กิจกรรมให้  ครบ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษากำหนด  
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                                                    คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายปรพล  แก้วชาติ           ประธานกรรมการ 
2. นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง      รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจันจิรา  ทองสง่า        กรรมการ 
4. นางสาววรรษมน  จงหาญ            กรรมการ 
5. นายกฤติเดช  กุลโรจน์ทีปกร        กรรมการ 
6. นายองอาจ  น้อยเจริญ                 กรรมการ 
7. นางสาวนรภัทร  อินทจักร์               กรรมการ 
8.  นางสาวรัชฎาพร  โพธิ์บุบผา       กรรมการ 
9. นางสาววรรณิษา  ทองนิล                           กรรมการ 
10. นางสาวปณภัช  ปัทมาธนาโชติ      กรรมการ 
11. นายนรินทร์  จันทร์อุดม               กรรมการ 
12. นายเวนิช  โงกสูงเนิน             กรรมการ 
13. นางเต็มดวง  คมุภัย               กรรมการ 
14. นางสาววันวิษา  สุวรรณโน      กรรมการ 
15. นายอิทธิกร  บุนนาค               กรรมการ 
16. นางมนัสนันท์  ทองเทพ                                                       กรรมการ 
17. นางสาวชลธิดา  พฤกษะวัน                                                   กรรมการ 
18. นางสาวกมลทิพย์  เกตุศรี                                                     กรรมการ 
19. นางสาวสุมาลี  แซ่จิว                                                           กรรมการ 
20. นายชนานันท์   แก่นสาร                                                       กรรมการ 
21. นายอมร  นันทวิกร                                                              กรรมการ 
22. นายกรกฏ  ไกรศรี                                                               กรรมการ 
23. นางสาวประภาวิญากรณ์  คุณจันทร์มี    กรรมการและเลขานุการ 
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