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คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำส่ังให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในโรงเรียนต้นแบบ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 6๕๕๑ และ เอกสาร
ประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสวนอุดม-
วิทยา และเพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและ
ทำงานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยืดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
บุคคลและหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หวังเป็นอย่างยิง่ว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีจัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้
จัดการเรียนการสอนและดำเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                                                                นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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๑.  ความสำคัญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า              

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
แก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กอปรกับ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดท้ังผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยาก 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องปรับเปล่ียนวิถากรดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามี
ศักดิ์ศรี และมีความสุข 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่ง
เป็นกิจกรรมท่ีจัด ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ี
ได้จัดให้ผู้เรียนตามกลุ่มสาระท่ี ๘ กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข กับกิจกรรมท่ีเลือกด้วยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาท่ีสำคัญ คือ 
การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม 
และประเทศชาติ 

 

๒.  วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีจัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบ  
วิธีการท่ีหลากหลาย ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนา           
ผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ ส่งเสริมให้รู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและส่ิง แวดล้อม 
ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชิวีติได้อย่างมีความสุข 
๓.  ธรรมชาติและลักษณะวิชา 
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ           
ท่ีเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้มีความกว้างขาวงลึกซึ้งยิง่ขึ้น อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้
ศักยภาพท่ีมีในตนอย่างเต็มท่ี เลือก ตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิต
และอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และ       
จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพทางการเรียน เป็นต้น 
๔.  คุณภาพของผู้เรียน 
  •   คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร 
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพฒันาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตสำนึกในการ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  •  คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบแต่ละช้ัน 
 
 



๒ 
 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 รู้ความต้องการ จุดเด่นจุดด้อยของตนเองตลอดจนตัดสินใจแก้ไขปัญหาง่ายๆ ของตนเองได้ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งใกล้
ตัวและเลือกใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
 รู้ความต้องการและความสนใจของตนเอง พัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อย รู้และเข้าใจปัญหาท่ี
ซับซ้อน มีการควบคุมอารมณ์และมีการแสดงออกได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ตัดสินใจแก้ปัญหาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วย
วิธกีารท่ีหลากหลายและเลือกใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 รู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสม รู้และเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาและมีแนวทางในการแก้ปัญหา เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสามารถจัดการ
กับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการทำงานในฐานะผู้นำและผู้ตามท่ีดี มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ครอบครัวโรงเรียนและสังคม สามารถค้นหา  รวบรวม 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายทันสมัย และสามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 

ความหมาย 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีจัดอย่างเป็นกระบวนการด้านรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 

ในการพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝัง
คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มจิีตสำนึกในธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
เป้าหมาย 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพฒันาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตสำนึกในการ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยกำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้ 

๑. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้ความชำนาญ ท้ังวิชาการดูแลวิชาชีพอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมองเห็นช่องทาง
ในการสร้างงาน อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง 
 ๓. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง และประกอบอาชีพ 
 ๔. ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำรงชีวิต และสร้างศีลธรรม จริยธรรม 
 ๕. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

 

 



๓ 
 

หลักการจัด 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการจัด ดังนี ้

๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติทีชัดเจนเป็นรูปแบบ 
๒. จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน 
๓. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ใหผู้้เรียนได้ตระหนกัถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห ์สร้างสรรค์ 

จินตนาการ ท่ีเป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 
๕. จำนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
๖. มีการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
๗. ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูเป็นท่ีปรึกษา ถือเป็นหน้าท่ีและงานประจำโดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัย 
๘. ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม ่ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้ังภาครัฐและ

เอกชน มีส่วนร่วมในการจักกิจกรรม 
๙. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์การประเมินผลการผ่านช่วงช้ันเรียน 
 

แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคำนึงถึงแนวการจัดดังต่อไปนี ้

๑. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การบูรณา
การโครงการ องค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 

๒. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน เช่น ชมรมทางวิชาการต่างๆ  เป็นต้น 

๓. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรม             

ลูกเสือ  เนตรนารี  เป็นต้น 
๔. จัดกิจกรรมประเภทบริการต่างๆ ฝึกการทำงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

 
 

โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเวลาเรียน 
 ๑.  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้เหมาะสมกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิตวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ การเรียนรู้เชิงปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องทำ หน้าท่ีแนะแนวให้
คำปรึกษาด้านชีวิตการศึกษาต่อและพัฒนาตนสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ 
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนเป็นผู้ท่ีปฏิบัติด้วยตนเอง ต้ังแต่ศึกษาวิเคราะห์                
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น                   

ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ตามความเหมาะสม  โครงงาน ฯลฯ 
 
 
 
 
 



๔ 
 

การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้แต่ละกิจกรรม และใช้ข้อมูลประเมินการเล่ือนช้ันและจบการศึกษาระดับ ซึ่งในการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนัน้ต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  และให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน การประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
 
แนวทางการดำเนินการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้ดำเนินการประเมนิผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน  
ดังนี ้

๑. การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
      ๑.๑  การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตาม 

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด ด้วยวิธีที่หลากกหลายและใช้การประเมินตามสภาพจริง คือประเมินก่อนดำเนิน
กิจกรรม  ประเมินระหว่างดำเนินกิจกรรม และประเมินหลังจากการทำกิจกรรมทุกครั้งและทุกๆกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัด 
 ๑.๒ มีการตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนทุกครั้ง โดยใช้แบบเช็คเวลาเรียนซึ่งเป็น 
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงเรียนกำหนด 
 ๑.๓ ในกรณีท่ีมีกิจกรรมใดท่ีต้องใช้เวลาปฏิบัติตลอดปี เมื่อส้ินภาคเรียนแรก ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน เพื่อสรุปความก้าวหน้า ปรับปรุงแก้ไข และรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบ โดยนำผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรียนท่ีสอง เพื่อตัดสินการ
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเมื่อจบปีการศึกษาในระดับประถมศึกษา  และเมื่อส้ินภาคเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา   
 ๑.๔ ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนำผลการประเมินไปบนทึกในระเบียนแสดงผลการ
เรียน 
 ๑.๕ ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลา การเข้าร่วมกิจกรรมหรือเกณฑ์การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนหรือท้ังสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน
ต้องดำเนินการซ่อมเสริม และประเมินจนกว่าจะผ่าน ท้ังนี้ควรดำเนินการให้เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น 

ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน 
 ๒. การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนเพื่อเล่ือนช้ันและจบระดับการศึกษา 
  เป็นการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาคเรียน เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละ
กิจกรรม สรุปผลรวม เพื่อเล่ือนช้ันและประมวลผลรวมในปีสุดท้าย เพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดย
ดำเนินการดังกล่าว มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพฒันาผู้เรียนทุกคน
ตลอดระดับการศึกษา 
  ๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุป และตัดสินผลการร่วมกิจกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามระดับช้ันตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 



๕ 
 

 
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องจัดกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนารอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์
เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ประกอบด้วยกิจกรรม  ๓   ลักษณะ ได้แก่   กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านองค์ความรู้
และเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนในการอยู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกของอาเซียนซึ่งมีแนวการจัดกจิกรรม ดังนี้  

๑. กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิด 

แก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือให้คำปรึกษาแกผู้่ปกครอง ในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.๑ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน และนำข้อมูลท่ีได้มาศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง ในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน กิจกรรม
ท่ีให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การค้นหาจากเว็บไซต์ ห้องสมุด รายการโทรทัศน์อาเซียน มุม
หนังสือ เช่น “มารู้จักอาเซียนกันเถอะ” “ท่องโลกอาเซียน “การสร้างประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘” นิทรรศการ
เคล่ือนท่ีท่ีหน่วยงานต่างๆ จัดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เป็นต้น  
  ๑.๒ การจัดทำโครงงานอาเซียน ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  
  ๑.๓  การจัดวันหรือสัปดาห์อาเซียน เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน เผยแพร่และ
นำเสนอผลงานท่ีได้ทำไว้แล้ว รวมท้ังการตอบปัญหาอาเซียน เช่น จัดกิจกรรมวันอาเซียน  
  ๑.๔ การจัดเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นกิจกรรมในสถานศึกษา กิจกรรมเสริม เป็นกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน สำหรับสถานศึกษานำไปใช้ในการจัด
กิจกรรมตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษา ท้ังในและนอกชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้ได้ปรบัปรุงจาก
ผลงานการปฏิบัติกิจกรรมสร้างความรู้ความพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ ภาษาอาเซียน 
น่ารู้  
  ๑.๕ จัดการเรียนการสอน ปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการให้กับนักเรียนอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมท่ียั่งยืน ท้ังนี้ ให้มีการพัฒนา
และประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ละระดับช้ัน ดังนี้ 
 -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓  เน้นในด้านการรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์(ข้อ ๑)  ความกตัญญู
(ข้อ ๓) และการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย(ข้อ๘) 
 -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖  เน้นในด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน(ข้อ ๒ )  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่า
เรียน(ข้อ ๔) และมีความเข้มแข็งท้ังกายใจ (ข้อ ๑๑ ) 
 -  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  เน้นในด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย (ข้อ ๕)  เข้าใจเรียนรู้
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง(ข้อ ๗) และปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ข้อ ๙) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 



๖ 
 

 ให้สถานศึกษากำหนดวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ  ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน  
เช่น 

-  ระดับประถมศึกษา  ให้เรียนรู้ผ่านบทเพลง นิทาน เหตุการณ์ หรือการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ อาทิ สถานท่ีจริงทางประวัติศาสตร์ หน่วยงานตามโครงการพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ 

-  ระดับมัธยมศึกษา ให้เรียนรู้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ  วิเคราะห์ สังเคราะห์ชีวประวัติ  บุคคล
สำคัญ บุคคลท่ีทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาการอยู่
ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบการ
ทำงานร่วมกัน การรู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทร
และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก ่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการ
ทำงานเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบท
ของโรงเรียน  การจัดกิจกรรมชุมนุมอาเซียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ความชำนาญ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อค้นพบความถนัดความสนใจของ
ตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  มีกิจกรรม ๒ ประเภท ดังนี ้
  ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม 
 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
       เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ 
   

การจัดเวลาเรียน 
  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา ต้องมีเวลาเรียนประมาณ  ๑๐%  ของ 
เวลาเรียนท้ังหมด บางกิจกรรมสามารถดำเนินการนอกเวลาเรียนก็ได้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
กำหนดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓. ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๔. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓. กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 

 



๘ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ     
     วัฒนธรรม 

๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑.  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๓.  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 

 



๙ 
 

โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

          โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 กิจกรรม ชั้นประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2.  กิจกรรมนักเรียน             
      2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
      2.2   กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

     สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
 

 กิจกรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.  กิจกรรมนักเรียน    
      2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 40 40 
      2.2   กิจกรรมชุมนุม 25 25 25 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 15 15 

รวม 120 120 120 
 
 
         โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้กำหนดโครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลาเรียน   120 ช่ัวโมงต่อปี  / 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

1. กิจกรรมแนะแนว   
2. กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ 
- กิจกรรมอื่น ๆ 

 

กิจกรรมแนะแนว 
❖ กลุ่มกิจกรรมรู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
❖ กลุ่มกิจกรรมการปรับตัวและดำรงชีวิต 
❖ กลุ่มกิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
❖ กลุ่มกิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

 

กลุ่มกิจกรรมรู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงขั้น 
ป. ๑ – ๓ ป. ๔ – ๖ ม. ๑ – ๓ 

- รับรู้ความต้องการและความรู้สึก
ของตนเอง 
- รู้จุดเด่นด้อยของตนเอง 
- รู้และเข้าใจความสนใจความ  
ถนัดความสามารถด้านการเรียน   
และการงาน 
- ภูมิใจตนเองและช่ืนชมผู้อื่น 
- รู้และเข้าใจปัญหาของตนเอง 

- รับรู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง 
- พัฒนาจุดเด่นปรับปรุงจุดด้อยของ
ตนเอง 
- รู้และเข้าใจความสนใจความถนัด
ด้านการเรียนและอาชีพ 
- ภูมิใจใจตนเองและช่ืนชมผู้อื่น 
- รับรู้และเข้าใจปัญหาซับซ้อน 

- รับรู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง 
- แสวงหาแบบอย่างท่ีดีและ
เหมาะสมกับตนเอง 
- รู้และเข้าใจความสนใจ ความถนัด
ด้านการเรียน อาชีพและบุคลิกภาพ
ของตนเอง 
- รักและนับถือตนเองและผู้อื่น 
- รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของ
ตนเอง และมีแนวทางในการปัญหา 

 
กลุ่มกิจกรรมการปรับตัวและดำรงชีวิต 

มาตรฐานการเรียนช่วงช้ัน 
ป. ๑ - ๓ ป. ๔ - ๖ ม. ๑ - ๓ 

- รับรู้ความต้องการและความรู้สึก
ของผู้อื่น 
- มีสามารถในการส่ือความรู้สึก
และความต้องการของตนเองให้     
ผู้อื่นรับรู้ 
- แสดงออกทางอารมณ์เหมาะสม
กับวัย 
- เป็นผู้ให้และผู้รับท่ีดี 
- มีความสามารถในการทำงาน

- เข้าใจแลยอมรับความต้องการ และ
ความรู้สึกของผู้อื่น 
- มีสามารถในการส่ือสารความคิด
ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตาม
สถานการณ์ 
- มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์และแสดงออกได้เหมาะสม
กับวัยและสถานการณ์ 
- ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ

- เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- มีสามารถในการส่ือสารความคิด
ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
- มีความสามารถในการจัดการกับ
อารมณ์และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 



๑๑ 
 

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
- มีความสามารถในการทำงานตาม
บทบาท หน้าท่ี และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

- ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
- มีความสามารถในการทำงานตาม
บทบาท ในฐานะผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
ป. ๑ - ๓ ป. ๔ - ๖ ม. ๑ – ๓ 

- มีความสามารถในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาง่าย ๆ ของตนเอง 

- มีความสามารถในการตัดสินใจ 

และแก้ไขปัญหาของตนเองและ
ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

- มีความสามารถในการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาของตนเองและ
ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

 
 
กลุ่มกิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
ป. ๑ – ๓ ป. ๔ - ๖ ม. ๑ – ๓ 

- มีความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลจากแหล่งท่ีอยู่ใกล้ตัว 
- มีความสามารถเลือกและใช้
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 

- มีความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 
- มีความสามารถเลือกและใช้        

ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 

- มีความสามารถในด้านค้นหา
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆ 

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายทันสมัย 
- มีความสามารถในการเลือกสรร
และใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองสังคม 
 

 
การประเมินผล 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึง่ สำหรับการผ่านช่วง
ช้ันหรือจบหลักสูตร ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดตามแนวประเมิน ดังนี ้

1. ประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามสภาพ
จริงให้ได้ผลการประเมินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ครูท่ีปรึกษากิจกรรม ผู้เรียนและผู้ปกครอง จะมีบทบาทในการประเมินดังนี ้
ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

➢ ต้องดูแลและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 



๑๒ 
 

➢ ต้องรายงานเวลา และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
➢ ต้องศึกษาติดตาม และพัฒนาผู้เรียนในกรณีผู้เรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้เรียน 
➢ ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
➢ มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐% หรือตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนด พร้อมท้ังแสดงการปฏิบัติกิจกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ 
➢ ถ้าไม่เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ีครูท่ีปรึกษา

กิจกรรมอบรม หรือให้ความเห็นชอบตามท่ีผู้เรียนเสนอ 
➢ ประเมินตนเองและเพื่อนรว่มกิจกรรม 

ผู้ปกครอง 
➢ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนกับสถานศึกษาเป็น

ระยะ ๆ 
➢ ผู้ปกครองบันทึกความเห็น สรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

3. เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐% หรือตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนผ่านจุดประสงค์ท่ีสำคัญของแต่ละกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (แนะแนว) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

๑ ทักษะการรู้จักตนเอง  (ตัวหนู) ๖ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล  (ชอบไหม ชอบไหม) ๔ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์ (ปลอดภัยไว้ก่อน) ๓ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นมี (บอกนิดคิด อะไรอยู่ ) ๕ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา (เราต่างกัน) ๔ 

๖ ทักษะการปรับตัว (หนูชอบแบบนี้ เพื่อนชอบแบบนั้น) ๕ 

๗ ค่านิยม ๑๒ประการ (พ่อแม่หนูทำอะไร) ๓ 

๘ ทักษะการทำงานเป็นทีม   (หนูเก่งไหม) ๓ 

๙ ทักษะการวางแผนและการจัดการ (สุขภาพดีชีวีเป็นสุข) ๕ 

๑๐ ทักษะการกล้าเส่ียง (ฟังอย่างไรให้รู้เรื่อง) ๒ 

๑๑ อารมณ์หนู อารมณ์ไหน ๒ 

๑๒ ฟังอย่างไรให้รู้เรื่อง ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน( แนะแนว)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
จำนวนหน่วยกิจกรรม  ๑๒  หน่วย    เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        ๔๐  ชั่วโมง                

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ ตัวหนู ๑.๑.๑ เรียกช่ือส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้ถูกต้อง 

๑. บอกช่ือส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๒. ช้ีส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๓. บอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 

๖ 

๒ ชอบไหม 

ชอบไหม 
๑.๑.๒ ระบุส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท่ีตนเองพอใจพร้อม
เหตุผลและรับรู้ในส่วนของ
ร่างกายท่ีเพื่อนพอใจ 

๑. ร่วมกับเพื่อนบอกส่วนต่างๆของร่างกายท่ีตนเอง
พอใจและรับรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีเพื่อนพอใจ
ได้ 
๒. ร่วมอภิปรายกับเพื่อนท่ีพอใจส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท่ีเหมือนกันเกี่ยวกับเหตุผลท่ีพอใจได้ 

๔ 

๓ ปลอดภัย 
ไว้ก่อน 

๑.๑.๓ ดูแลส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท้ังของตนเองและ
เพื่อนให้ปลอดภัย 

๑. บอกวิธีการดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง 
๒. ปฏิบัติตนในการดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกายของ
ตนและเพื่อนให้ปลอดภัยได้ 

๓ 

๔ บอกนิด 
คิดอะไรอยู ่

๑.๑.๔ บอกอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองได้ 

๑. บอกอารมณ์และความรู้สึกท่ีเคยเกิดขึ้นกับ
ตนเอง 
๒. บอกสาเหตุการเกิดอารมณ์และความรู้สึกได้ 
๓. บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองใน
ภาวการณ์ต่างๆ ได้ 

๕ 

๕ เราต่างกนั ๑.๒.๑ รับรู้ความแตกต่าง
ทางด้านรา่งกายของตนเองและ
เพื่อน 
๑.๕.๑ ยอมรับความแตกต่าง
ทาง 
ด้านร่างกายของตนเองและ
เพื่อน 

๑. ร่วมเสนอสิ่งที่แตกต่างทางด้านร่างกายของตนเอง
และเพื่อน 
๒. สรุปได้ว่าคนเรามีความแตกต่างทางด้านร่างกาย 

๔ 

๖ หนูชอบ 
แบบนี้ 

เพื่อนชอบ
แบบนั้น 

๑.๓.๑ ระบุงานและกจิกรรม
เกี่ยวกับการเรียนทีช่อบและไม่
ชอบ รวมทั้งการรับรู้ความชอบ
และไม่ชอบของเพื่อนในชัน้เรียน 

๑. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับงานและกิจกรรมด้านการ
เรียนทีช่อบ 
๒. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับงานและกิจกรรมด้านการ
เรียนที่ไมช่อบ 
๓. บอกเหตุผลของการชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับงาน
และกิจกรรมด้านการเรียนของตนเองและเพื่อนใน
ชั้นเรียน 

๕ 

 
 
 



๑๕ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๗ พ่อแม่หนูทำ
อะไร 

๒.๑.๑ บอกอาชีพของพ่อแม่ ๑. บอกช่ืออาชีพของพ่อได้ 
๒. บอกข้อมูลอาชีพของพ่อได้พอสมควร 
๓. บอกช่ืออาชีพของแม่ได้ 
๔. บอกข้อมูลอาชีพของแม่ได้พอสมควร 

๓ 

๘ หนูเก่งไหม ๓.๑.๑ บอกความหมายของ
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ท่ีแสดง
ถึงคุณภาพด้านการเรียนของ
ตน 

อธิบายความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ท่ี
แสดงถึงคุณภาพด้านการเรียนได้ 

๓ 

๙ สุขภาพดีชีวี
เป็นสุข 

๓.๓.๑ ดูแลตัวเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน 

๑. ระบุกิจวัตรแระจำวันท่ีต้องปฏิบัติ 
๒. สำรวจกิจวัตรประจำวันท่ีปฏิบัติได้เองและยังไม่
ปฏิบัติ 
๓. ร่วมอภิปรายการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
ท่ีตนทำได้เองกับกลุ่มเพื่อน 
๔. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ได้ด้วยตนเอง 

๕ 

๑๐ อะไรเอ่ย ๓.๔.๑ รู้จักสังเกต ต้ังคำถาม 

และแสวงหาคำตอบ 
๑. บอกรายละเอียดของส่ิงท่ีเห็นได้ 
๒. ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสงสัยได้ 
๓. บอกวิธีหาคำตอบของคำถามท่ีตนสงสัยได้ 

๒ 

๑๑ อารมณ์หนู  
อารมณ์ไหน 

๓.๔.๒ รู้เท่าทันอารมณ์ ๑. บอกสภาวะของอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองต่อส่ิงต่างๆ 
๒. บอกสาเหตุของภาวะอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองต่อส่ิงต่างๆ รอบตัวได้ 

๒ 

๑๒ ฟังอย่างไร
ให้รู้เรื่อง 

๓.๔.๓ เป็นผู้ฟังท่ีดี ๑. จำแนกการปฏิบัติในการเป็นผู้ฟังท่ีดี และไม่ดีได้  
๒. ร่วมกันบอกแนวปฏิบัติตนในการเป็นผู้ฟังท่ีดีได้ 
๓. ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการเป็นผู้ฟังท่ีดีได้ 

๑ 

รวม ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ( แนะแนว)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 
ลำดับท่ี ช่ือหน่วยกิจกรรม เวลา 

(ช่ัวโมง) 
๑ ทักษะการรู้จักตนเอง (ส่วนต่างๆ ของร่างกาย) ๔ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (กายดี ชีวีมีสุข) ๕ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์ (รู้เขา รู้เรา) ๔ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (ต่างจิต ต่างใจ) ๔ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา (อาชีพดี มีสุข) ๓ 

๖ ทักษะการปรับตัว ๔ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม ๔ 

๘ ทักษะการวางแผนและการจัดการ ๔ 

๙ ทักษะการกล้าเส่ียง ๔ 

๑๐ ส่ือสารดีมีสัมพันธ์ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        ๔๐ ชั่วโมง 
                

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ ส่วนต่างๆ 

ของ
ร่างกาย 

๑.๑.๑ อธิบายหน้าท่ีของ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

ถูกต้อง 

๑. เรียกช่ือส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๒. ร่วมกับเพื่อนบอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้ 
๓. ระบุช่ือและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตนเองได้ 
๔. สรุปหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 

๔ 

๒ กายดี  
ชีวีมีสุข 

๑.๑.๒ ดูแลรักษาส่วน
ต่างๆ ของร่างกายท้ังของ

ตนเองและเพื่อนให้
ปลอดภัย 

๑. ระบุวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายในชีวิตประจำวันได้ 
๒. อภิปรายเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย 
๓. นำเสนอวิธีดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายแต่ละ
ส่วนอย่างปลอดภัยได้ 
๔. สรุปวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้อย่างปลอดภัย 
๕. ปฏิบัติในการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
อย่างปลอดภัย และแนะนำเพื่อนได้ 

๕ 

๓ รู้เขา รู้เรา ๑.๑.๓ บอกอารมณ์ 

ความรู้สึกของตน และ
รับรู้อารมณ์ความรู้สึก
ของครู เพื่อนในห้องเรียน
และสมาชิกในครอบครัว 

๑. ระบุอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ 
๒. ระบุอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อน ครูได้ 
๓. ระบุอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวได้ 

๔ 

๔ ต่างจิต 

ต่างใจ 
๑.๒.๑ รับรู้อารมณ์
ความรู้สึกของตนเองและ
เพื่อน 
๑.๕.๑ ยอมรับความ
แตกต่างด้านอารมณ์ 

จิตใจของตนเองและ
เพื่อน 

๑. บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง เมื่ออยู่ใน
สภาวการณ์ต่างๆ 
๒. รับฟังส่ิงท่ีเพื่อนบอกอารมณ์ ความรู้สึกของเขาใน
สถานการณ์ต่างๆ 
๓. บอกได้ว่าแต่ละคนมีอารมณ์ความรู้สึกต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ไม่เหมือนกัน 
๔. ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนท่ีมีความแตกต่างด้าน
อารมณ์และจิตใจได้ 

๔ 

 
 
 
 



๑๘ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๕ อาชีพดี มี
สุข 

๒.๑.๑ บอกอาชีพใน
ชุมชน 

๑. บอกช่ืออาชีพในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ได้ 
๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชนได้ตาม
สมควร 

๓ 

๖ เรียนดี มี
อนาคต 

๓.๑.๑ บอกความหมาย
ผลการเรียนของตน 

๓.๑.๒ ระบุวิชาท่ีมีผล
การเรียนอยู่ในระดับท่ีดี

และท่ีต้องปรับปรุง 

๑. อธิบายความหมายผลการเรียนในแต่ละรายวิชา
และภาพรวมของตนเองได้ 
๒. ระบุวิชาท่ีมีผลการเรียนดีและไม่ดีได้ 
๓. บอกสาเหตุท่ีได้ผลการเรียนดีและไม่ดี 
๔. บอกแนวทางการปรับปรุงวิธีเรียนให้มีผลการ
เรียนดีขึ้น 

๔ 

๗ น้ำใจไมตรี ๓.๓.๑ แสดงพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความมีเมตตา
แบ่งปันของกินของใช้ 

๑. บอกความหมายของความมีเมตตาได้ 
๒. ระบุพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมีเมตตาได้ 
๓. แสดงพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความเมตตา 

๔ 

๘ รู้ทัน
เหตุการณ์ 

๓.๔.๑ วิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล

ข่าวสารได้สมเหตุสมผล 

๑. บอกความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ 
๒. สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ท่ีตนสนใจ
ได้ 
๓. พิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารท่ีตน
ศึกษาค้นคว้าได้ 

๔ 

๙ อารมณ์
ของฉัน 

๓.๔.๒ ควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ 

๑. จำแนกอารมณ์ดีและไม่ดีได้ 
๒. พิจารณาพฤติกรรมการแสดงอารมณ์ของบุคคล
ต่างๆ 
๓. ปฏิบัติตนในการแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๔ 

๑๐ ส่ือสารดีมี
สัมพันธ์ 

๓.๔.๓ ใช้ภาษาและกิริยา
ท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร 

๑. บอกและยกตัวอย่างการใช้ภาษาและ
กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการส่ือสารได้ 
๒. แสดงบทบาทสมมติการใช้ภาษาและ
กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมได้ 
๓. สรุปความสำคัญของการใช้ภาษาและ
กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการส่ือสารได้ 

๔ 

รวม ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน( แนะแนว)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

๑ ทักษะการรู้จักตนเอง (บอกหน่อยได้ไหม) ๒ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (อะไรท่ีเปล่ียนแปลง) ๒ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์  (รู้แล้วยอมรับ) ๒ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ((ทำไม? ทำไม?) ๒ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา  (เพราะว่า...แตกต่าง) ๓ 

๖ ทักษะการปรับตัว เพื่อนชอบแบบนั้น   (หนูชอบแบบนี้) 
 

๓ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม (เป็นเช่นนี้นี่เอง) ๒ 

๘ ส่ือสารดีมีเพื่อน ๔ 

๙ ทักษะการกล้าเส่ียง   (กระจกหกด้าน) ๔ 

๑๐ หลากหลายมิติ ๓ 

๑๑ รับรู้สู่มิตรภาพ ๓ 

๑๒ หลากหลายอาชีพ ๓ 

๑๓ เตรียมพร้อมสู่เป้าหมาย ๓ 

๑๔ เรียนดีมีวิธีอย่างไร ๓ 

๑๕ ทำอย่างไรดีหนอ ๓ 

 
 
 
 



๒๐ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ( แนะแนว)   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
  ( โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว ) เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 

 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ บอกหน่อย
ได้ไหม 

๑.๑.๑ บอกประโยชน์
ของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้ถูกต้อง 

๑. บอกส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 
๒. บอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 
๓. บอกประโยชน์ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 

๒ 

๒ อะไรท่ี
เปล่ียน 
แปลง 

๑.๑.๒ รับรู้การ
เปล่ียนแปลงของร่างกาย
ตามวัย 

๑. บอกส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ 
๒. รู้เกณฑ์มาตรฐานของร่างกายตามวัย 
๓. เปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
๔. สรุปได้ว่าร่างกายมีการเปล่ียนแปลงตามวัย 

๒ 

๓ รู้แล้ว
ยอมรับ 

๑.๕.๑ ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงของร่างกาย
ตามวัย 

๑. บอกสาเหตุการเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 
๒. มีความรู้สึกท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย 

๒ 

๔ ทำไม? 

ทำไม? 
๑.๒.๑ ระบุสาเหตุของ
การเกิดอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองและ
เพื่อน 

๑. บอกสาเหตุการเกิดอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ 
๒. บอกสาเหตุการเกิดอารมณ์และความรู้สึกของเพื่อนได้ 

๒ 

๕ เพราะว่า...
แตกต่าง 

๑.๕.๒ ยอมรับความ
แตกต่างด้านอารมณ์ 

จิตใจของตนเองและ
เพื่อน 

๑. บอกอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ 

ได้ 
๒. ระบุความแตกต่างด้านอารมณ์ของตนเองและเพื่อนใน
สถานการณ์เดียวกัน 
๓. บอกเหตุผลท่ีบุคคลมีอารมณ์แตกต่างกัน 
๔. สรุปได้ว่าบุคคลมีอารมณ์แตกต่างกันในด้านอารมณ์
และจิตใจ 

๓ 

๖ หนูชอบ
แบบนี้ 

เพื่อนชอบ
แบบนั้น 

๑.๑.๓ รับรู้อารมณ์ 

ความรู้สึกของครู เพื่อน
ต่างห้องเรียน และ
สมาชิกในครอบครัว 

๑. บอกอารมณ์และความรู้สึกของครูจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกได้ 
๒. บอกอารมณ์และความรู้สึกของเพื่อนต่างห้องเรยีนจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกได้ 
๓. บอกอารมณ์และความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัว
จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกได้ 

๓ 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๗ เป็นเช่นนี้
นี่เอง 

๓.๓.๑ แสดงความคิด
และแสดงออกด้าน
อารมณ์ท่ีมีต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

๑. รับรู้อารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. แสดงพฤติกรรมของตนเองท้ังทางบวกและทางลบท่ีมี
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๒ 

๘ ส่ือสารดีมี
เพื่อน 

๓.๔.๒ รู้จักเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา 
๓.๔.๓ คำนึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นใน
การส่ือสาร 

๑. ยอมรับผู้อื่นในส่ิงท่ีเขาเป็น 
๒. ไม่ทำกับผู้อื่นในส่ิงท่ีไม่อยากให้ผู้อื่นทำกับเรา 
๓. ไม่ใช้การส่ือสารท่ีทำร้ายจิตใจของผู้อื่น 

๔ 

๙ กระจกหก
ด้าน 

๑.๓.๑ ระบุความสนใจ 

ความถนัด 

ความสามารถด้านการ
เรียนของตนเองพร้อม
เหตุผล 

๑. บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการ
เรียนของตนเองได้ 
๒. บอกเหตุผลท่ีสนับสนุนความสนใจ  
ความถนัด และความสามารถด้านการเรียนของตนเองได้ 

๔ 

๑๐ หลากหลาย
มิติ 

๑.๓.๒ รับรู้ความสนใจ 

ความถนัด 

ความสามารถด้านการ
เรียนของตนเองพร้อม
เหตุผล 
๑.๖.๑ ยอมรับความ
แตกต่าง ด้านความ
สนใจ ความถนัด 

ความสามารถด้านการ
เรียนของตนเองและ
เพื่อน 

๑. บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการ
เรียนของเพื่อนพร้อมเหตุผล 
๒. จัดกลุ่มผู้ท่ีมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้าน
การเรียนท่ีเหมือนกันของสมาชิกในห้องเรียน 
๓. สร้างสรรค์งานจากความแตกต่างของตนเองและเพื่อน
ได้ 

๓ 

๑๑ รับรู้สู่
มิตรภาพ 

๑.๗.๑ ยอมรับความ
แตกต่างด้านบุคลิกภาพ
ของตนเองและเพื่อน 

๑. บอกความหมายของคำว่า บุคลิกภาพ ได้ 
๒. บอกบุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของตนเองและเพื่อนได้ 
๓. ไม่ปฏิเสธเพื่อนท่ีมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกับตน 

๓ 

๑๒ หลากหลาย
อาชีพ 

๒.๑.๑ บอกอาชีพท่ี
หลากหลาย 

๑. บอกช่ืออาชีพในท้องถิ่น 
๒. บอกช่ืออาชีพได้อย่างหลากหลาย 
๓. บอกข้อมูลอาชีพได้ตามสมควร 

๓ 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑๓ เตรียมพร้อม
สู่เป้าหมาย 

๓.๑.๑ บอกพฤติกรรม
ของตนเองท่ีช่วยให้ผล
การเรียนดี 

๑. ระบุวิชาท่ีตนเองมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี 
๓. บอกพฤติกรรมของตนเองท่ีทำให้มีผลการเรียนในวิชา
นั้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๔. สรุปพฤติกรรมท่ีจะช่วยให้ผลการเรียนอยู่ในระดับดีทุก
รายวิชา 

๓ 

๑๔ เรียนดีมีวิธี
อย่างไร 

๓.๑.๒ ระบุพฤติกรรมท่ี
จะนำมาใช้ในการ
ปรับตัวด้านการเรียนให้
มีผลการระดับดีขึ้นไป 

และมีความพร้อม
สำหรับการประเมิน
ระดับชาติ 

๑. ระบุแนวทางในการปรับตัวเพื่อผลการเรียนในระดับดี
ขึ้น 
๒. บอกความสำคัญของการประเมินระดับชาติ 
๓. ปฏิบัติตนเพื่อผลการเรียนท่ีดีและเตรียมความพร้อม
สำหรับการประเมินระดับชาติ 

๓ 

๑๕ ทำอย่างไรดี
หนอ 

๓.๔.๑ ประเมิน
สถานการณ์ 
และนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

๑. วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
๒. ประเมินผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ 
๓. อธิบายวิธีการคิดและตัดสินใจ เมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ 

๓ 

รวม ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ( แนะแนว)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

๑ ทักษะการรู้จักตนเอง  (พัฒนาการตามช่วงวัย) ๑ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (รู้เขารู้เรา) ๒ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์ (รับได้ใจเป็นสุข) ๓ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (ค่าของคน) ๓ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา (ความแตกต่าง) ๓ 

๖ ทักษะการปรับตัว (โตขึ้นจะเป็นอะไร) ๓ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม  (แก้ไขได้) 5 

๘ ทักษะการวางแผนและการจัดการ (ฝันให้ไกล ไปให้ถึง) ๔ 

๙ ทักษะการกล้าเส่ียง  (ผ่อนคลาย) ๔ 

๑๐ ช่ืนชมยินดี  ๔ 

๑๑ มิตรไมตรี ๔ 

๑๒ สัมพันธภาพ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ( แนะแนว)   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ( โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว) เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

                          

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ พัฒนาการ
ตามช่วงวัย 

๑.๑.๑ รับรู้การเปล่ียนแปลง
ของร่างกายตามวัย 

๑. สำรวจส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 
๒. ร่วมกับเพื่อน สรุปส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงของร่างกาย
ตามวัย 

๑ 

๒ รู้เขารู้เรา ๑.๑.๒ บอกความคิด ความรู้สึก 

อารมณ์ของตนและรับรู้
ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ครู 
เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว 
๑.๒.๑ จำแนกความคิด 

ความรู้สึกอารมณ์ท่ีดีและไม่ดี
ของตนเองและผู้อื่น 

๑. อธิบายการเกิดความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของ
บุคคล 
๒. ระบุความคิด ความรู้สึกของตนเองเมื่อกระทบกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ 
๓. สังเกตความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของครู เพื่อน 

และสมาชิกในครอบครัว 
๔ แยกได้ว่าความคิด ความรู้สึก อารมณ์ใดเป็นลบ
เป็นบวก 

๒ 

๓ รับได้ใจ
เป็นสุข 

๑.๔.๑ อธิบายบุคลิกภาพของ
ตนและรับรู้บุคลิกภาพของ
เพื่อน 
๑.๗.๑ รับได้กับบุคลิกภาพของ
ตนเอง 
๑.๗.๒ ยอมรับในส่ิงท่ีผู้อื่นเป็น 

ด้านบุคลิกภาพ 

๑. บอกความหมายของ บุคลิกภาพ ได้ 
๒. ร่วมกับเพื่อนอธิบายบุคลิกภาพของตนเองและ
เพื่อน 
๓. ยอมรับบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ท้ังด้าน
บวกและด้านลบ 

๓ 

๔ ค่าของคน ๑.๕.๑ พอใจในส่ิงท่ีดีของ
ตนเองด้านร่างกาย ความคิด 

อารมณ์ และจิตใจ 
๑.๕.๒ ช่ืนชมส่ิงท่ีดีของผู้อื่น  
ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ 

และจิตใจ 

๑. มีความรู้สึกท่ีดีต่อร่างกายด้านบวกของตนเองและ
ผู้อื่น 
๒. มีความรู้สึกท่ีดีต่อความคิดด้านบวกของตนเอง
และผู้อื่น 
๓. มีความรู้สึกท่ีดีต่ออารมณ์และจิตใจด้านบวกของ
ตนเองและผู้อื่น 

๓ 

๕ ความ
แตกต่าง 

๑.๖.๑ ยอมรับสิ่งท่ีตนเองมีใน
ด้านความสนใจ ความถนัด 

ความสามารถทางการเรียน 
๑.๖.๒ เข้าใจผู้อืน่ในด้านความ
สนใจ ความถนัด ความสามารถ
ทางการเรียน 

๑. บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการ
เรียนของตนได้ 
๒. รับรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการ
เรียนของผู้อื่น 
๓. รับได้กับสิ่งท่ีตนเองมีและเข้าใจผู้อื่นด้านความสนใจ 

ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 

๓ 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๖ โตขึ้นจะ
เป็นอะไร 

๒.๑.๑ บอกลักษณะของอาชีพท่ี
สนใจ 
๒.๒.๑ บอกคุณลักษณะของตนเอง
ท่ีสอดคล้องกับอาชีพท่ีสนใจ 

๑. ระบุช่ือและลักษณะของอาชีพท่ีสนใจ 
๒. ระบุคุณลักษณะของตนเองท่ีสอดคล้องกับอาชีพ
ท่ีสนใจ 

๓ 

๗ แก้ไขได้ ๓.๓.๑ วิเคราะห์ผลการเรียนของ
ตน แต่ละรายวิชา 
๓.๑.๒ ระบุวิธีการพฒันารายวิชาท่ี
ผลการเรียนยังไม่เป็นท่ีพอใจ 

๑. บอกระดับผลการเรียนรายวิชาภาคเรียนท่ี ๑ 
๒. ระบุรายวิชาท่ีผลการเรียนยังไม่พอใจพร้อม 
สาเหตุท่ีได้ระดับผลการเรียนเช่นนั้น 
๓. ร่วมอภิปรายกับเพื่อนในการพัฒนาให้ระดับผล
การเรียนดีขึ้น 
๔. สรุปวิธีการพัฒนาผลการเรียนของตนเอง 

5 

๘ ฝันให้ไกล  
ไปให้ถึง 

๓.๔.๑ มีจินตนาการและมี
ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง 

๑. บอกรายละเอียดจากภาพ 
๒. บอกความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีอยู่ในภาพ 
๓. เล่าเรื่องจากภาพได้ 
๔. ฝึกการคิดเช่ือมโยงจากส่ือต่างๆ 

๔ 

๙ ผ่อน
คลาย 

๓.๔.๒ มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ 
และความเครียดให้กับตนเอง 

๑. บอกอารมณ์และความเครียดท่ีเคยเกิดกับตนเอง 

พร้อมสาเหตุ 
๒. แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์และ
ความเครียดท่ีตนเคยใช้ได้ผลมาแล้วกับกลุ่มเพื่อนได้ 
๓. สรุปวิธีการท่ีจะเลือกไว้ใช้กับตนเองต่อไป 

๔ 

๑๐ ช่ืนชม
ยินดี 

๓.๔.๓ รู้จักแสดงความคิด
ความรู้สึกช่ืนชมการกระทำ 
ท่ีดีงามให้ผู้อื่นรับรู้ 

๑. บอกได้ว่าการแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าเราช่ืนชมการ
กระทำท่ีดีงามของเขา เป็นวิธีหนึ่งในการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 
๒. ระบุวิธีการแสดงความช่ืนชมผู้อื่นอย่าง
หลากหลาย 
๓. ปฏิบัติตนในการแสดงความช่ืนชมให้ผู้อื่นรับรู้ 

๔ 

๑๑ มิตรไมตรี ๓.๔.๔ มีมารยาทในการส่ือสารกับ
ผู้อื่น 
๓.๔.๕ ช่ืนชมความสำเร็จ 

ความสามารถและการกระทำ 
ท่ีดีงามของผู้อื่นด้วยคำพูด  
ภาษากาย และภาพลักษณ์ 
 

๑. อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีมารยาทในการ
ส่ือสาร 
๒. ฝึกการส่ือสารอย่างมีมารยาทในสถานการณ์ต่างๆ 
 

๔ 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

๑๒ สัมพันธภาพ ๓.๓.๑ ควบคุมความคิดและอารมณ์
ของตนเองได้ 
๓.๔.๖ มีวิธีสร้างความมั่นคงใน
อารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๑. บอกได้ว่าความคิดและอารมณ์ใดควรควบคุม
ในการแสดงออก 
๒. ศึกษาวิธีการควบคุมอารมณ์จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 
๓. สรุปวิธีควบคุม สร้างความมั่นคงทางอารมณ์
ท่ีเหมาะสมสำหรับตนเอง 

๔ 

รวม ๔๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

๑ ทักษะการรู้จักตนเอง (ตัวฉัน) ๒ 

๒  ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (บุคลิกภาพ) ๔ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์ แสดงออกอย่างมั่นใจ) ๓ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น  (แสดงออกอย่างเหมาะสม) ๓ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา  (คุณค่าด้านการเรียน) ๔ 

๖ ทักษะการปรับตัว   (อาชีพในฝัน) ๔ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม  (เธอท่ีฉันรู้จัก) ๒ 

๘ ทักษะการวางแผนและการจัดการ (เรียนอย่างไรได้เกรดดี) ๔ 

๙ ทักษะการกล้าเส่ียง (วิพากษ์อย่างมีข้อมูล) ๒ 

10 สันติวิธี ๓ 

๑๑ จิตอาสานำพาสังคม ๓ 

๑๒ ภัยท่ีไม่คาดคิด ๓ 

๑๓ พฤติกรรมทางสังคม ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        ๔๐ ชั่วโมง   

                  

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ ตัวฉัน ๑.๑.๑ รับรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกาย
ตามวัย 

บอกส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงของร่างกายในช่วงวัยของ
ตนได้ 

๒ 

๒ บุคลิกภาพ ๑.๔.๑ ระบุบุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของ
ตนเองและรับรู้บุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดี
ของเพื่อน 
๑.๗.๑ ภูมิใจในบุคลิกภาพด้านดีของตน 
๑.๗.๒ ช่ืนชมบุคลิกภาพด้านดีของผู้อื่น 

๑. บอกบุคลิกภาพของตนเอง ท้ังด้านดีและด้าน
ไม่ดี 
๒. รับรู้บุคลิกภาพของเพื่อน ท้ังด้านดีและด้าน
ไม่ดี 
๓. บอกบุคลิกภาพด้านดีท่ีตนภูมิใจ 
๔. แสดงความช่ืนชมในบุคลิกภาพด้านดีของ
ผู้อื่น 

๔ 

๓ แสดงออก
อย่างมั่นใจ 

๑.๕.๑ แสดงออกถึงความมั่นใจในส่ิงท่ีดี
ของตนเอง ด้านร่างกายความคิด 

อารมณ์ และจิตใจ 

มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมั่นใจในส่ิงท่ีดีของ
ตนเอง ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 

๓ 

๔ แสดงออก
อย่าง
เหมาะสม 

๓.๓.๑ รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์
ของตนเอง 
๓.๓.๒ จัดการกับความคิดและอารมณ์
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๑. บอกความคิดและอารมณ์ของตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆ 
๒. จำแนกความคิดและอารมณ์ด้านบวกและ
ด้านลบ 
๓. ขจัดความคิดและอารมณ์ด้านลบ 

สถานการณ์ต่างๆ และแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๓ 

๕ คุณค่าด้าน
การเรียน 

๑.๓.๑ บอกวิชาท่ีคนเองถนัดอย่างมี
เหตุผล 
๑.๓.๓ รับรู้วิชาท่ีเพื่อนถนัดพร้อม
เหตุผล 
๑.๖.๑ ภูมิใจในคุณค่าของตนเองในด้าน
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
ทางการเรียนและอาชีพ 
๑.๖.๒ ช่ืนชมในคุณค่าของผู้อื่นในด้าน
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
ทางการเรียนและอาชีพ 

๑. ระบุรายวิชาท่ีทำคะแนนได้ดีและมีความสุข
ในการเรียนและรับรู้ของเพื่อน 
๒. เล่าถึงความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของตน
ด้วยความภาคภูมิใจ 
๓. แสดงความนิยม ยกย่องในความสนใจ ความ
ถนัด และความสามารถทางการเรียน 
และอาชีพของเพื่อน 

๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๖ อาชีพในฝัน ๑.๓.๒ บอกอาชีพท่ีตนสนใจ 
๒.๑.๑ บอกคุณสมบัติของบุคคลท่ี
ประกอบอาชีพ 
๒.๒.๑ ศึกษาข้อมูลด้านอาชีพท่ีกว้าง
และลึกซึ้งมากขึ้น 

๑. ระบุช่ืออาชีพท่ีอยู่ในความสนใจ 
๒. อธิบายคุณสมบัติของบุคคลท่ีประกอบ
อาชีพท่ีอยู่ในความสนใจ 
๓. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพท่ีสนใจให้
ละเอียดและชัดเจน 

๔ 

๗ เธอท่ีฉัน
รู้จัก 

๑.๑.๒ รับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์
ของผู้ท่ีตนคบหาสมาคม 

สังเกตกิริยาอาการท่ีแสดงถึงความคิด 

ความรู้สึก อารมณ์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
๒ 

๘ เรียน
อย่างไร 
ได้เกรดดี 

๓.๑.๑ วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่
ละรายวิชาและปรับปรุงพฤติกรรมการ
เรียนในรายวิชา 
ท่ีมีผลการเรียนไม่เป็นท่ีพอใจ 

๑. บอกผลการเรียนของตนเองในรายวิชา
ต่างๆ ในช้ัน ป.๔ 
๒. ระบุรายวิชาท่ียังไม่พอใจในผลการเรียนนั้น 
๓. ระบุพฤติกรรมท่ีทำให้ผลการเรียนในวิชา
นั้นยังไม่เป็นท่ีพอใจ 
๔. ระบุพฤติกรรมท่ีจะทำเพื่อให้ผลการเรียน 
ในวิชานั้นดีขึ้น 

๔ 

๙ วิพากษ์
อย่างมี
ข้อมูล 

๓.๔.๑ วิพากษ์ วิจารณ์บนพื้นฐานของ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 

พูดถึงผู้อื่นด้วยข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ๒ 

๑๐ สันติวิธี ๓.๔.๒ ยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนด้วย
สันติวิธี 

๑. วิเคราะห์สาระสำคัญของความขัดแย้งใน
กลุ่มเพื่อนได้ 
๒. ใช้วิธีการด้านบวกในการยุติข้อขัดแย้งใน
กลุ่มเพื่อน 

๓ 

๑๑ จิตอาสา
นำพาสังคม 

๓.๔.๔ อาสาทำงานเพื่อส่วนรวมและ
สังคม 

๑. บอกชนิดของงานเพื่อส่วนรวมและสังคมท่ี
สามารถทำได้ 
๒. สมัครใจทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคมท่ี
สนใจ 
๓. มีความรู้สึกท่ีดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม
และสังคม 

๓ 

๑๒ ภัยท่ีไม่
คาดคิด 

๓.๔.๓ รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอ
ความช่วยเหลือในสถานการณ์เส่ียง 

๑. บอกวิธีการหาทางออกจากสถานการณ์
เส่ียงได้ 
๒. เสนอแนะการปฏิเสธ ต่อรองและขอความ
ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

๓ 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

๑๓ พฤติกรรม
ทางสังคม 

๓.๔.๕ แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีดีใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
๓.๔.๖ รับฟังและยอมรับความคิดเห็น
ซึ่งกันและกนั 

๑. ระบุพฤติกรรมท่ีควรทำและไม่ควรทำใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
๒. แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น 
๓. มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรับฟังและ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๓ 

รวม ๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
๑ ทักษะการรู้จักตนเอง  (WHO ARE YOU?) ๓ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (ความมั่นใจ) ๓ 

๓  ทักษะการมีวิสัยทัศน์ (ความเช่ือมั่นในบุคลิกภาพ) ๓ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (โลกกว้างทางการศึกษา) ๓ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา (อาชีพท่ีสนใจ) ๓ 

๖ ทักษะการปรับตัว  (วิเคราะห์ผลการเรียน) ๔ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม (สมาชิกท่ีดีของสังคม) ๔ 

๘ ทักษะการวางแผนและการจัดการ (อารมณ์) ๔ 

๙ สันติวิธี (คุณธรรมนำชีวิต) ๔ 

๑๐ คิดให้ดีไม่มีปัญหา ๓ 

๑๑ ไม่มีใครเดือกร้อน ๓ 

๑๒ ความร่วมมือ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       ๔๐  ชั่วโมง  
                          

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ WHO ARE 

YOU? 
๑.๑.๑ รับรู้ความคิด ความรู้สึก 

อารมณ์ของคู่สนทนา 
๑. สังเกตความรู้สึก อารมณ์ของคู่สนทนาได้ 
๒. บอกประโยชน์ของการรู้ความคิด ความรู้สึก 

อารมณ์ของคู่สนทนา 
๓. มีความสามารถในการรับรู้ความคิดความรู้สึก 

อารมณ์ของคู่สนทนา 

๓ 

๒ ความมั่นใจ ๑.๖.๑ แสดงออกถึงความมั่นใจใน
คุณค่าของตนเอง ด้านความสนใจ 

ความถนัด ความสามารถทางการ
เรียนและอาชีพ 
๑.๖.๒ เช่ือมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้าน
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
ทางการเรียนและอาชีพ 

๑. กล้าท่ีจะบอกผู้อื่นถึงความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ 
๒. นำคุณค่าของตนเองในด้านความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถมาใช้ในการทำกิจกรรมด้านการ
เรียนและอาชีพ 
๓. ให้ความสำคัญกับความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของผู้อื่น 

๓ 

๓ ความ
เช่ือมั่นใน
บุคลิกภาพ 

๑.๗.๑ แสดงออกถึงความมั่นใจใน
บุคลิกภาพด้านดีของตนเอง 
๑.๗.๒ เช่ือมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้าน
บุคลิกภาพ 

๑. บอกบุคลิกภาพด้านดีของตนเองได้ 
๒. นำบุคลิกภาพด้านดีมาใช้ในการทำกิจกรรมด้วย
ความมั่นใจ 
๓. ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพด้านดีของผู้อื่น 

๓ 

๔ โลกกว้าง
ทาง
การศึกษา 

๒.๑.๑ มีข้อมูลโลกกว้างทางด้าน
การศึกษา 
๒.๑.๒ มีแนวทางในการเลือกศึกษา
ต่อ 

๑. แสวงหาข้อมูลด้านการศึกษาต่อจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
๒. มีแนวทางการศึกษาต่อเมื่อจบ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีหลากหลาย 
๓. เลือกแนวทางศึกษาต่อท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

๓ 

๕ อาชีพท่ี
สนใจ 

๒.๒.๑ พิจารณาความเหมาะสมของ
ตนกับอาชีพท่ีสนใจ 
๒.๓.๑ ระบุอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑. บอกช่ืออาชีพท่ีตนสนใจได้ 
๒. บอกคุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
๓. บอกคุณลักษณะของตนท่ีสอดคล้องกับอาชีพท่ี
สนใจ 

๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๖ วิเคราะห์  
ผล 
การเรียน 

๓.๑.๑ วิเคราะห์ผลการเรียนของตน
แต่ละรายวิชา โดยเฉพาะวิชาท่ีต้อง
ใช้ประเมินระดับชาติและการเรียน
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓.๑.๒ เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความ
พร้อมในการเข้าเรียนต่อ 

๑. พิจารณาระดับผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๒. พิจารณาระดับผลการเรียนรายวิชาท่ีสอบ O-
NET 
๓. พิจารณาระดับผลการเรียนรายวิชาท่ีใช้ในการ
สอบเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
๔. บอกแนวทางในการพัฒนาการเรียนของตนเอง
เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบและเข้าเรียนต่อ 

๔ 

๗ สมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

๓.๔.๓ ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
ระเบียบของสังคม 
๓.๔.๖ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 

๑. บอกตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคมใน
โรงเรียนได้ 
๒. บอกผลดี ผลเสียของการปฏิบัติตามกฎ และไม่
ปฏิบัติตาม กติกา และระเบียบของสังคม 
๓. ระบุวิธีการปฏิบัติเพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 

๔ 

๘ อารมณ์ ๓.๓.๑ มีวิธีสร้างความมั่นคงใน
อารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๑. เห็นความสำคัญของการมีความมั่นคงในอารมณ์ 
๒. บอกวิธีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของตนได้
อย่างเหมาะสม 
๓. ปฏิบัติตนในการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์
ของตน 

๔ 

๙ คุณธรรม
นำชีวิต 

๓.๓.๒ มีคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

เช่น ซื่อสัตย ์กตัญญูกตเวท ี

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ำใจ มีจิตสำนึก
เพื่อส่วนรวม สามัคคี ฯลฯ 
๓.๔.๕ มีจิตอาสาและกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๑. อภิปรายประโยชน์ของการมีคุณธรรม 
๒. ระบุคุณธรรมของนักเรียนในช่วงวัยที่ควรม ี
๓. มีการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนถึงการมี
คุณธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
๔. แสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการมีคุณธรรม 
๕. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๔ 

๑๐ คิดให้ดีไม่
มีปัญหา 

๓.๔.๑ รู้จักวิธีการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาท่ีถูกต้อง 

๑. บอกกระบวนการในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
๒. คิด วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ 
๓.กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อดี 

ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทางเลือกได้ 

๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

๑๑ ไม่มีใคร
เดือดร้อน 

๓.๔.๔ ปฏิบัติกิจกรรมท่ีทำแล้วมี
ความสุข ผู้อื่นไม่เดือดร้อน 

๑. บอกการกระทำท่ีทำให้ตนเองมีความสุข 
๒. วิเคราะห์บุคคลท่ีรับผลจากการกระทำของ
ตนเอง 
๓. สรุปกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติโดยทำแล้วตนเองมี
ความสุข และผู้อื่นไม่เดือดร้อน 

๓ 

๑๒ ความ
ร่วมมือ 

๓.๔.๒ ให้ความร่วมมือและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

๑. บอกประโยชน์ของการให้ความร่วมมือกับหมู่
คณะ 
๒. บอกพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีแสดงถึงการให้ความร่วมมือกับ
ผู้อื่น 

๓ 

รวม ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
ลำดับท่ี ช่ือหน่วยกิจกรรม เวลา (ช่ัวโมง) 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ๑๔ 

๑ การรู้จักตนเอง ๓ 

๒ โลกกว้างทางการศึกษา ๑ 

๓ การวางแผนและพัฒนาทักษะการศึกษาทางการเรียน ๑๐ 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ๑๒ 

๔ รู้จักตนเอง ๓ 

๕ โลกกว้างทางอาชีพ ๓ 

๖ เตรียมตัวสู่อาชีพ ๖ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ๑๔ 

๗ การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพตนเอง ๕ 

๘ การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ๒ 

๙ การเสริมทักษะทางสังคมเพ่ืออยู่อย่างมีความสุข ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

การจัดหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
จำนวนหน่วยกิจกรรม ๓๒  หน่วย   เวลา ๓๖  ช่ัวโมง 

 
❖ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

การรู้จักตนเอง 
  ความรู้ความสามารถทางการเรียน (ฉันรู้นะ)     ๑ 
  ความถนัดทางการเรียน (ชอบอะไรดี)     ๑ 
  นิสัยทางการเรียน (เรียนให้เก่ง)      ๑ 

โลกกว้าทางการศึกษา 
  การจัดการศึกษาในโรงเรียน (ภาษาไทยสำคัญ)    ๑ 
การวางแผนและพัฒนาทักษะทางการเรียน 

  การวางแผนการเรียน (เลือกแผนไหนดีจ๊ะ)     ๑ 
  การวางแผนการเรียนรู้ (รู้จักหลักสูตรมัธยม)    ๒ 
  การพัฒนาทักษะทางการเรียน    
   -  ความจำ/สมาธิ(จำ…นี้ดีอย่างไร)     ๑ 
   -  การกล้าแสดงออก (ขอได้ให้เลย)     ๑ 
   -  นิสัยรักการอ่าน (แหล่งความรู้)     ๑ 
   -  นิสัยรักการอ่าน (หาคำตอบ)     ๑ 
   -  การจดบันทึก (บันทึกทำไม)     ๑ 
   -  การคิดอย่างมีเหตุผล (เรียนไม่ดีเพราะเหตุใด)   ๑ 
   -  การใช้เวลาว่าง (มีของดีมาฝาก)     ๑ 
 
❖ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

การรู้จักตนเอง 
  ความถนัด  ความสามารถ (วาดฝัน)     ๑ 
  ค่านิยมต่ออาชีพ (เป็นใครดี)      ๒ 

โลกกว้างทางอาชีพ 
  รู้จักอาชีพ (ดอกไม้อาชีพ)       ๒ 
การเตรียมตัวสู่อาชีพ 

 วางแผนตัดสินใจเลือกอาชีพ (การเตรียมตัวที่ดี)     ๒ 
 เสริมสร้างค่านิยมและเจตคติต่ออาชีพ (เศรษฐีเงินล้าน)    ๒ 
 มลพิษอาชีพ (ป้องกันตนเองให้พ้นภัย)      ๒ 
 ประสบการณ์ในอาชีพ (น่าลอง)       ๑ 
 
❖ กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
  การคิดและทำอย่างมีเหตุผล(รู้เขา…รู้เรา)     ๑ 
  การมีอารมณ์มั่นคง (นี่หรือคือเรา)      ๑ 
  การมองโลกแง่ดี (ด้ันด้นค้นหาความดี)     ๑ 



๓๗ 
 

  การรู้จักพึ่งตนเอง (พึ่งตนเอง)      ๑ 
  การเห็นคุณค่าของตนเอง (ภาพประทับใจ)     ๑ 

การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
  การเข้าใจสภาพความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม (อยู่อย่างเป็นสุข)  ๑ 
  การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม   ๑ 
  (สาธารณสมบัติ) 

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่ออยู่อยา่งมีความสุข 
  การมีมนุษย์สัมพันธ์ (ทายใจเพื่อน)      ๑ 
  การมีระเบียบวินัย (บ้านแสนสุข)      ๑ 
  การทำงานร่วมกัน (ช่วยกันทำ)      ๑ 
  การมีจิตใจโอบอ้อมการีช่วยเหลือผู้อื่น (เพื่อนรัก)    ๑ 
  การรู้จักและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย (มารยาทดีมีเสน่ห์)   ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 
ลำดับท่ี ช่ือหน่วยกิจกรรม เวลา (ช่ัวโมง) 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ๑๐ 

๑ การรู้จักตนเอง ๒ 

๒ โลกกว้างทางการศึกษา ๑ 

๓ การวางแผนและพัฒนาทักษะการศึกษาทางการเรียน ๗ 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ๑๘ 

๔ รู้จักตนเอง ๔ 

๕ โลกกว้างทางอาชีพ ๔ 

๖ เตรียมตัวสู่อาชีพ ๑๐ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ๑๒ 

๗ การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพตนเอง ๕ 

๘ การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ๒ 

๙ การเสริมทักษะทางสังคมเพ่ืออยู่อย่างมีความสุข ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

การจัดหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
จำนวนหน่วยกิจกรรม ๓๑  หน่วย     เวลา ๔๐  ช่ัวโมง 

❖ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
การรู้จักตนเอง 

  ความรู้ความสามารถทางการเรียน (ร่วมด้วยช่วยกัน)    ๑ 
  ความถนัดทางการเรียน (ชอบเรียนอะไรจ๊ะ)     ๑ 

โลกกว้าทางการศึกษา 
  การจัดการศึกษาในโรงเรียน (วิทยาศาสตร์สำคัญไฉน)   ๑ 
การวางแผนและพัฒนาทักษะทางการเรียน 

  การวางแผนการเรียน (มาทำตาร่างเรียนกันดีกว่า)    ๑ 
  การวางแผนการเรียนรู้ (เรียนต่อท่ีไหนดี)     ๑ 
  การพัฒนาทักษะทางการเรียน    
   -  การกล้าแสดงออก(พูดดีมีหลัก)     ๑ 
   -  นิสัยรักการอ่าน (นักเขียนวิทยุ)     ๑ 
   -  การจดบันทึก (บันทึกมหัศจรรย์)     ๑ 
   -  การคิดอย่างมีเหตุผล (ไปไหนดี)     ๑ 
   -  การใช้เวลาว่าง (ตารางชีวิต)     ๑ 
❖   กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

การรู้จักตนเอง 
  ความถนัด  ความสามารถ (สำรวจความสนใจในอาชีพ)   ๒ 
  ค่านิยมต่ออาชีพ (สำรวจค่านิยม)      ๒ 

โลกกว้างทางอาชีพ 
  รู้จักอาชีพ (อาชีพจ๋า)       ๑ 
  แหล่งอาชีพ (มารู้จักแหล่งสนเทศด้านอาชีพ)    ๑ 
        การเตรียมตัวสู่อาชีพ 
  กฎหมายท่ีควรรู้เกี่ยวกับอาชีพ (กฎหมายหน้ารู้)    ๑ 
  เทคนิคการหางานทำ (เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์)    ๑ 
  วางแผนตัดสินใจเลือกอาชีพ (อาชีพอะไรดี)     ๔ 
  เสริมสร้างค่านิยมและเจตคติอาชีพ (คุณค่าของชีวิต)    ๓ 
  มลพิษจากอาชีพ (รู้แล้ว…รู้แล้ว)      ๑ 
  ประสบการณ์ในอาชีพ (น่าสนใจ)      ๒ 
❖ กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
  การมีอารมณ์มั่นคง(ฉันทำได้)      ๑ 
  การมองโลกแง่ดี (มองแง่ดีมีความสุข)     ๑ 
  การรู้จักพึ่งตนเอง (พึ่งตนเอง)      ๒ 
  การเห็นคุณค่าของตนเอง (ฉันคือบุคคลสำคัญ)    ๑ 

 
 



๔๐ 
 

การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
  การเข้าใจสภาพความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม (ชีวิตท่ีมีความสุข)  ๑ 
  การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม   ๑ 
  (ไม่มีน้ำตา) 

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่ออยู่อยา่งมีความสุข 
  การมีมนุษย์สัมพันธ์ (พูดดีมีเพื่อน)      ๑ 
  การมีระเบียบวินัย (ไม้บรรทัดแสนกล)     ๑ 
  การทำงานร่วมกัน (ป้ันแต่ง)      ๑ 
  การมีจิตใจโอบอ้อมการีช่วยเหลือผู้อื่น (เพื่อนท่ีแสนดี)   ๑ 
  การรู้จักและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย (สืบสานวัฒนธรรมไทย)  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยกิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ๑๒ 

๑ การรู้จักตนเอง ๓ 

๒ โลกกว้าทางการศึกษา ๒ 

๓ การวางแผนและพัฒนาทักษะการศึกษาทางการเรียน ๗ 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ๒๐ 

๔ รู้จักตนเอง ๒ 

๕ โลกกว้างทางอาชีพ ๖ 

๖ เตรียมตัวสู่อาชีพ ๑๒ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ๘ 

๗ การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพตนเอง ๒ 

๘ การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ๑ 

๙ การเสริมทักษะทางสังคมเพ่ืออยู่อย่างมีความสุข ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๒ 
 

การจัดหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จำนวนหน่วยกิจกรรม ๒๙  หน่วย    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 
❖ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

การรู้จักตนเอง 
  ความรู้ความสามารถทางการเรียน (ฉันอยู่ตรงไหน)    ๑ 
  ความถนัดทางการเรียน (ฉันเก่งนะ)     ๑ 
  นิสัยทางการเรียน(มีความรับผิดชอบหรือยัง)    ๑ 

โลกกว้างทางการศึกษา 
  การจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น (หลักสูตรมีอะไรดีจ๊ะ)   ๒ 
การวางแผนและพัฒนาทักษะทางการเรียน 

  การวางแผนการเรียนศึกษาต่อ (เตรียมตัวอย่างไรให้สอบได้)   ๑ 
  การวางแผนการเรียนศึกษาต่อ (สมัครสอบ)     ๑ 
  การพัฒนาทักษะทางการเรียน    
   -  การกล้าแสดงออก(ภาพปริศนา)     ๑ 
   -  นิสัยรักการอ่าน (ปัญหาชิงรางวัล)    ๑ 
   -  การจดบันทึก (บันทึกดีมีสาระ)     ๑ 
   -  การคิดอย่างมีเหตุผล (ทางเลือก)    ๑ 
   -  การใช้เวลาว่าง (ห้องสมุดนี้ดีนะ)     ๑ 
❖   กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

การรู้จักตนเอง 
  ค่านิยมต่ออาชีพ (ฉันยึดถืออะไร)      ๒ 

โลกกว้างทางอาชีพ  
  รู้จักอาชีพ /๗ อาชีพอาเซียน  (ปริศนาอาชีพ)                ๓ 
  ภาวะตลาดอาชีพ (ข้อมูลดีมีงานทำ)     ๒ 
  ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  (บุคลิกภาพนั้นสำคัญไฉน)  ๒ 
      การเตรียมตัวสู่อาชีพ 
  กฎหมายท่ีควรรู้เกี่ยวกับอาชีพ (กฎหมายควรรู้)    ๒ 
  เทคนิคการหางานทำ (จดหมายสมัครงาน)     ๑ 
  วางแผนตัดสินใจเลือกอาชีพ (คิดก่อนเลือก)     ๒ 
  เสริมสร้างค่านิยมและเจตคติอาชีพ (ฉันเป็นฉันเอง)    ๑ 
  มลพิษจากอาชีพ (รักส่ิงแวดล้อม)      ๑ 
  ประสบการณ์ในอาชีพ (คิดริเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพ)    ๓ 
 
❖ กิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ 

การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
  การมีอารมณ์มั่นคง(รวมใจเป็นหนึ่ง)     ๑ 
  การมองโลกแง่ดี (ด้วยรักและจริงใจ)     ๑ 

การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
  การเข้าใจสภาพความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม (ถนนชีวิต)  ๑ 



๔๓ 
 

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่ออยู่อยา่งมีความสุข 
  การมีมนุษย์สัมพันธ์ (ท่ีนี่มีเพื่อน)      ๑ 
  การมีระเบียบวินัย (เมืองจราจร)      ๑ 
  การทำงานร่วมกัน (สร้างรัง)      ๑ 
  การมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น (น้ำใจ)    ๑ 
  การรู้จักและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย (ความเป็นไทย)   ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๔ 
 

กิจกรรมนักเรยีน 
 

กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวนิัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี ความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผลการช่วยเหลือแบ่งปันกันและ
ความเอื้ออาทรและสมานฉันท์การจัดกิจกรรมนักเรียนควรดำเนินการ ดังนี ้

๑. จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
๒. เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
๓. เน้นการทำงานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 

ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี และมีความรับผิดชอบ 
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจท่ี

เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

ขอบข่าย 
กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
๒. กิจกรรมชุมนุม ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย และเข้าร่วมกิจกรรมตามความ

ถนัดและความสนใจ 
 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี

 กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพฒันาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้การศึกษาและ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่คำนึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ท้ังนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์หลักการ 

และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วน
หนึ่ง ซึ่งมุง่พฒันาสมรรถภาพของบุคคลท้ังทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีความ
ประพฤติดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย 

หลักการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
                    กระบวนการลูกเสือ มีหลักการสำคัญ  ๕  ประการ ดังนี ้

๑. มีศาสนาเป็นที่ยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาท่ีตนเองนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจด้วย
ความจริงใจ 

๒. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
สันติสุข และสันติภาพ ความเข้าใจท่ีดีต่อกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกนั ต้ังแต่
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

๓. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และเพื่อน
มนุษย์ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพส่ิงท้ังหลายในโลก 



๔๕ 
 

๔. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๕. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
                  พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช  ๒๕๕๑   มาตร  ๘  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เปน็พลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ท้ังนี้เพื่อความสงบสุข
และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังนี้ 

๑. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 
๒. ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๓. ให้รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน์ 
๔. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 
๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

ขอบข่ายกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
                   กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่
ร่วมกันให้รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และวิถีชีวิตตามระบบประชาธิปไตย การจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้กำหนดหลักสูตรออกเป็น  ๓ ประเภท  คือ 

๑. ลูกเสือสำรอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 
- เตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงท่ี ๑  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
- ดาวดวงท่ี  ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
- ดาวดวงท่ี  ๓  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

๒. ลูกเสือสามัญ  เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ – ๖ 
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี ตรี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี โท  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๕ 
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี เอก  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

๓. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
                      การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการทางลูกเสือ 
มีองค์ประกอบ  ๗  ประการ คือ 

๑. คำปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม กฎ
ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ “ ห้าม” ทำหรือ “ บังคับให้ทำ” แต่ถ้าทำจะเกิดผลดีแก่
ตนเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้ 

๒. เรียนรู้จากการกระทำ เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานเกิด
จากการกระทำของตนเอง ทำให้มีความรู้ท่ีชัดเจน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 

และท้าทายความสามารถของตนเอง 



๔๖ 
 

๓. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ  เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน  การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็น
การเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 

๔. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี 
โดยใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ได้แก่  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย การทำความเคารพ  รหัส 

สัญญาณช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององศ์การลูกเสือโลก 

เพราะลูกเสือเป็นองศ์การท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 
๕. การศึกษาธรรมชาติ ส่ิงสำคัญของการลูกเสือ คือ ธรรมชาติ เป็นท่ีปรารถนาอย่างยิ่งใน

การทำกิจกรรม ป่าเขา ชายทะเล  พุ่มไม้ การปีนเขา การผจญภัย การบุกเบิก การอยู่ค่าย
พักแรม การเดินทางไกล เป็นท่ีเสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดส่ิงเหล่านี้แล้วก็ไม่เรียกว่าการ
ใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 

๖. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดให้เด็กทำต้องมีความก้าวหน้า
และดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น การเล่นเกมท่ีสนุกสนาน การแข่งขันกันเป็น
ส่ิงท่ีดึงดูดใจและเป็นการจูงใจท่ีดี 

๗. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ช้ีแนะหนทางท่ีถูกต้อง เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจ 

เด็กต้องการให้ผู้ใหญ่ช้ีแนะ ผู้ใหญ่ก็ต้องนำพาไปสู่หนทางท่ีดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ถูกต้องและดีท่ีสุดจึงเป็นการร่วมมือกันท้ังสองฝ่าย 

เง่ือนไข การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
๑. เวลาในการจัดกิจกรรม 

        จัดกิจกรรมตามระดับช้ัน ตามหลักสูตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑– ๖  อัตราเวลาเรียน  ๑ ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์หรือ ๓๐  ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  
        การจัดกิจกรรมเครื่องหมายวิชาพิเศษ หรือพิธีประดับดาว พิธีเข้าประจำกอง ของลูกเสือ เนตรนารี 
อาจใช้เวลาปกติ หรือนอกเวลาเรียนก็ได้ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนแต่งเครื่องแบบ ทุกครั้งเมื่อมีการฝึกอบรม
และถูกต้องตามประเภทของตนเอง 

๒. การจัดกิจกรรม 
        การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีทุกครั้ง จัดให้มีพิธีเปิดประชุมกอง เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน คือ 

- ลูกเสือสำรอง  การทำแกรนด์ฮาวล์ และเปิดประชุมกอง เรียนตามหลักสูตร และ
การทำแกรนด์ฮาวล์ และ ปิดประชุมกอง 

- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี  ทำพิธีเปิดประชุมกอง เรียนตามหลักสูตร และทำพิธีปิด
ประชุมกอง 

- การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือ  

เนตรนารี มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักการอยู่และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

- การนำลูกเสือสามัญ เนตรนารี ไปอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานทีโดยพักค้างคืน อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ลูกเสือสำรองอยู่ค่ายพักแรมในสถานท่ี หรือเดินทางไกล ไม่พัก
ค้างคืน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

                          -    จัดกิจกรรมทางศาสนา พิธีการทางลูกเสือ พิธีเข้าประจำกอง พิธีทบทวนคำ 
                               ปฏิญาณการสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ เพื่อให้ 



๔๗ 
 

                              เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 
                       -     จัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่นการนำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุม

ลูกเสือในระดับต่างๆ การนำนายหมู่ลูกเสือไปอบรมนายหมู่ลูกเสือ การประกวด 

ระเบียบแถว และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 -   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์   
     ตามวันสำคัญของชาติ หรือกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม เพื่อสนองตาม 
     อุดมการณ์ของลูกเสือ 

๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนในสถานศึกษาผ่านการฝึกอบรมหลักวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้
เบ้ืองต้น ตามประเภทของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ช้ันสูง 

ระดับผู้นำ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนแต่งเครื่องแบบทุกครั้งท่ีฝึกอบรม  ตามประเภทของ
ตนเอง 

๔. สถานศึกษา จัดต้ังกอง กลุ่มลูกเสือ ตำแหน่งทางลูกเสือ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนอย่างถูกต้องตาม
ประเภทของลูกเสือ 

การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
           การประเมินผลเป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ  นอกจากจะ
พิจารณาตามทฤษฎีแล้ว ต้องพิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรม การเข้าร่วมท่ีเน้นทักษะ และการ
ปฏิบัติ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 

การตัดสินเลื่อนชั้นหรือหลักสูตร 
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม    ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง 
การปฏิบัติกิจกรรม        
ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

ข้อ  ๑  สังเกต จดจำ เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 
ข้อ  ๒  ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ข้อ  ๓ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
ข้อ  ๔ รู้จักการทำการฝีมือ 
ข้อ  ๕  พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสำรอง) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 
  พิธีเปิด ปิดประชุมกอง ดำเนินการตามการะบวนการของลูกเสือ เตรียมลูกเสือสำรอง
นิยายเรื่องเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจกรรม การทำความเคารพเป็นหมู่ (แกรนฮาวล์) และรายบุคคล            

การจับมือซ้าย ระเบียบแถวเบื้องต้น คำปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรองโดยจัดกิจกรรม           

ให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปผลการ จัดการปฏิบัติกิจกรรมปิด
ประชุมกอง 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง  ลูกเสืออาเซียน มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน 

ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นนำและผู้ตามท่ีดี ทำงาน และอยู่
ร่วมกับ ผู้อื่นได้ มีความสนใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

หน่วยการเรียนรู ้
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ป.๑ – ป.๓)     ลูกเสือสำรอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่    ๑       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ/ ๓ 
๒ ประโยชน์ของลูกเสือ ๒ 
๓ เครื่องแบบลูกเสือ ๓ 
๔ นิทานเมาคลี ๘ 
๕ ระเบียบแถว ๖ 
๖ การทำความเคารพเป็นรายบุคคล ๔ 
๗ การทำความเคารพเป็นหมู่ ๘ 
๘ ประวัติการจับมือ ๔ 
๙ รหัสลูกเสือ/ลูกเสืออาเซียน ๔ 
 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

หน่วยการเรียนรู้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกสำรอง ดาวดวงที่ ๑ ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  

๔๐ ชั่วโมง 
 

ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) 
หน่วยที่ ๑  อนามัย  ๓  
หน่วยที่ ๒  ความสามารถในเชิงทักษะ  ๓  
หน่วยที่ ๓  การสำรวจ  ๒  
หน่วยที่ ๔  การค้นหาธรรมชาติ  ๒  
หน่วยที่ ๕  ความปลอดภัย  ๒  
หน่วยที่ ๖  การบริการ  ๒  
หน่วยที่ ๗  ธงและประเทศต่างๆ  ๔  
หน่วยที่ ๘  การฝีมือ  ๓  
หน่วยที่ ๙  กิจกรรมกลางแจ้ง  ๓  

หน่วยที่ ๑๐  การบันเทิง  ๔  
หน่วยที่ ๑๑  การผูกเงื่อน  ๕  
หน่วยที่ ๑๒  คาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสารอง  ๓  

ปฐมนิเทศ ภาคเรียนท่ี ๑ , ๒  ๒  
ทดสอบปลายภาค ปลายปี  ๒  

รวม  ๔๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

การจัดทำแผนการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสอืสำรอง ดาวดวงที่ ๑ ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  

แผนที ่ เร่ือง เวลา(ชั่วโมง) 
๑ การปฐมนิเทศ ภาคเรียนท่ี ๑ ๑ 
๒ อนามัย 

- การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้าและเล็บ 
๑ 

๓ อนามัย 
- การหายใจอย่างถูกวิธี 

๑ 

๔ อนามัย 
- การปฐมพยาบาลแผลขนาดเล็ก 

๑ 

๕ ความสามารถในเชิงทักษะ 
- การขว้างและรับลูกบอล 

๑ 

๖ ความสามารถในเชิงทักษะ 
- การม้วนหน้า 
- การกระโดดกบ 

๑ 

๗ ความสามารถในเชิงทักษะ 
- การปีนต้นไม้ 
- การไต่เชือก 

๑ 

๘ การสำรวจ 
- การสำรวจและการเยือนสถานท่ีใกล้เคียง 

๑ 

๙ การสำรวจ 
- การขอความช่วยเหลือ 

๑ 

๑๐ การค้นหาธรรมชาติ 
- การเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตของสัตว์ 

๑ 

๑๑ การค้นหาธรรมชาติ 
- การเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตของพืช 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสำรอง) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 
  พิธีเปิด ปิดกองชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือ รักษาความสะอาดของ  

ร่างกาย การดูแลสุขภาพจากโรคภัย การปฐมพยาบาลแผลขนาดเล็ก ความสามารถในเชิงทักษะ สถานท่ี
ให้บริการท่ีสำคัญในท้องถิ่น การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย               

การบริการ ธงชาติไทย ธงลูกเสือโลกและธงประเทศต่างๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง และการบันเทิง การ
ผูกเงื่อน กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองโดยจัดกิจกรรม ให้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติ     

กิจกรรมตามฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปผลการจัดการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด 

ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ทำงานและอยู่ร่วมกับ               

ผู้อื่นได้ มีความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

หน่วยการเรียนรู ้
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ป.๑ – ป.๓)      ลูกเสือสำรอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 

๑ การรักษาความสะอาดของร่างกาย ๓ 
๒ การหายใจโรคหวัด ๓ 

๓ การปฐมพยาบาลบาดแผลขนาดเล็ก ๓ 

๔ ความสามารถเชิงทักษะ ๓ 

๕ สถานท่ีท่ีให้บริการท่ีสำคัญในท้องถิ่น ๓ 

๖ การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ๓ 

๗ การค้นหาธรรมชาติ ๒ 
๘ ความปลอดภัย ๓ 
๙ บริการ ๒ 

๑๐ ธงชาติไทย ธงคณะลูกเสือโลกและธงประจำชาติต่างๆในอาเซียน ๓ 
๑๑ การฝีมือ ๓ 

๑๒ กิจกรรมกลางแจ้งและการบันเทิง ๓ 

๑๓ การผูกเงื่อน ๓ 

๑๔ กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง ๓ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสำรอง) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

  พิธีเปิด -ปิดประชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือ การอนามัย ความสามารถเชิง
ทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย การบริการ ธงและแระเทศต่างๆ การฝีมือ             

กิจกรรมกลางแจ้งและการบันเทิง การผูกเงื่อน กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองโดยจัดกิจกรรมให้
ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปการจัดการปฏิบัติกิจกรรม              

ปิดประชุมกอง 
  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๕ 
 

หน่วยการเรียนรู ้
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช้ัน  ป.๑ – ป.๓)      ลูกเสือสำรอง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓        เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 

๑ อนามัย ๓ 
๒ การสามารถในเชิงทักษะ ๓ 

๓ การสำรวจ ๓ 

๔ การค้นหาธรรมชาติ ๒ 
๕ ความปลอดภัย ๓ 

๖ บริการ ๓ 

๗ การฝีมือ ๒ 
๘ กิจกรรมกลางแจ้ง ๖ 
๙ การบันเทิง ๓ 

๑๐ ธงชาติไทย ธงคณะลูกเสือโลกและธงประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน ๖ 
๑๑ การผูกเงื่อน ๓ 

๑๒ กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง ๓ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖ 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

  พิธีเปิด ปิดประชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือ ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี ๓ การ
อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย การบริการ ธงและประเทศ
ต่างๆ การฝึกมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง การผูกเงื่อน คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสำรอง โดยจัด
กิจกรรม ให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปผลการจัดการปฏิบัติ
กิจกรรมเปิดประชุมกอง 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด 

ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้                 

มีความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

หน่วยการเรียนรู ้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ป.๔ – ป.๖)      ลูกเสือสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔        ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ การอนามัย ๓ 

๒ ความสามารถในเชิงทักษะ ๓ 

๓ การสำรวจ ๓ 

๔ การค้นหาธรรมชาติ ๓ 

๕ ความปลอดภัย ๓ 

๖ บริการ ๔ 
๗ ธงและประเทศต่างๆในอาเซียน ๓ 

๘ การฝีมือ ๓ 

๙ กิจกรรมการแจ้ง ๔ 
๑๐ การผูกเงื่อน ๓ 
๑๑ การบันเทิง ๔ 
๑๒ กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง ๔ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

  พิธีเปิด ปิดประชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการลูกเสือ การรู้จักดูแลตนเอง การช่วยเหลือ
ผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องท่ีน่าสนใจ  คำปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือสามัญ ระเบียบแถว นักเล้ียงสัตว์เล็ก นักว่ายน้ำ นักสังเกตและจำ นักธรรมชาติ โดยจัด
กิจกรรม ให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปการจัดการปฏิบัติกิจกรรม
เปิดประชุมกอง 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด 

ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ตามท่ีดีทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้               

มีความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

หน่วยการเรียนรู ้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ป.๔– ป.๖)      ลูกเสือสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        เวลา ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ การรู้จักดูแลตนเอง ๓ 
๒ การช่วยเหลือผู้อื่น ๒ 
๓ การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ๓ 
๔ การทักษะในทางวิชาลูกเสือ/ลูกเสืออาเซียน ๔ 
๕ งานอดิเรกและเรื่องน่าสนใจ ๑ 
๖ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ ๑ 
๖ ระเบียบแถว ๒ 
๗ นักเล้ียงสัตว์เล็ก ๖ 
๘ นักว่ายน้ำ ๖ 
๙ นักสังเกตและจำ ๖ 

๑๐ นักธรรมชาติศึกษา ๖ 
 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
 เปิดประชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดการประชุมกอง  ในเรื่อง 
การพึ่งตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว ผู้ให้การปฐมพยาบาล วิชาชาวค่าย  

นักผจญภัยในป่า  นักกรีฑา  ผู้ประกอบอาหาร 
หมายเหตุ  เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการทดสอบแล้ว จะได้รับเครื่องหมายลูกเสือตรี                 

ลูกเสือโท และลูกเสือเอก  ตามลำดับ 
 เพื่อใหม้ีความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือ มีความรู้ร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัดซื่อสัตย์สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่นได้ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 สำหรับวิชาพิเศษ    ให้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

หน่วยการเรียนรู ้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช้ัน  ป.๔– ป.๖)      ลูกเสือสามัญ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ การพึ่งตนเอง ๓ 
๒ การบริการ ๒ 
๓ การผจญภัย ๔ 
๔ วิชาการของลูกเสือ/ลูกเสืออาเซียน ๑๒ 
๕ ระเบียบแถว ๕ 
๖ ผู้ให้การปฐมพยาบาล ๓ 
๗ วิชาชาวค่าย ๓ 
๘ นักผจญภัยในป่า ๓ 
๙ นักกรีฑา ๒ 

๑๐ ผู้ประกอบอาหาร ๓ 
 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
เรื่องราวเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ  การฝึก
ระเบียบแถวลูกเสือ   คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  การกางเตนท์และรื้อเตนท์ค่ายพักแรม 
การสาธิตเครื่องบรรจุเครื่องหลังหลังอย่างถูกต้องสำหรับเดินทางไกล การก่อกองไฟกลางแจ้งและปรุง
อาหาร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

หน่วยการเรียนรู ้
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ม.๑ – ม.๓)     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 

๑ ปฐมนิเทศลูกเสือใหม่ แบ่งหมู่ กอง ๑ 
๒ เรื่องราวเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ๒ 
๓ กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ ๑ 
๔ ฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริการลูกเสือ

แห่งชาติ 
๒ 

๕ ฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริการลูกเสือ
แห่งชาติ 

๑ 

๖ ฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริการลูกเสือ
แห่งชาติ 

๑ 

๗ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๑ 

๘ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ต่อ) ๑ 

๙ การกางเตนท์และรื้อเตนท์ค่ายพักแรม ๑ 

๑๐ การสาธิตเครื่องบรรจุเครื่องหลังหลังอย่างถูกต้องสำหรับเดิน
ทางไกล 

๑ 

๑๑ การก่อกองไฟกลางแจ้งและปรุงอาหาร ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

  เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
  ประวัติลูกเสือ การเยี่ยมหน่วยงาน การเดินทางไกล ชนิดของผลพิษและโครงการเกี่ยวกับ 

ส่ิงแวดล้อม การแสดงออกทางศิลปะและการเดินทางสำรวจ สมรรถภาพทางกาย อันตรายของส่ิงเสพติด 

กีฬาประเภทต่างๆ กฎและคำปฏิญาณ หลักธรรมทางพุทธศาสนา หลักความปลอดภัย การพัฒนาและการ
ให้บริการแก่ชุมชน การปฐมพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

หน่วยการเรียนรู ้
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช้ัน  ม.๑ – ม.๓)        ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ช้ันมัธยมศึกษาปี ๒                                       เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 
หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 

๑ เปิดประชุมกอง ประวัติลูกเสือ /ลูกเสืออาเซียน ๔ 
๒ การเดินทางไกล ส่ิงแวดล้อม ๔ 
๓ ชนิดของมลพิษและโครงการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ๒ 
๔ การแสดงภาพออกทางศิลปะและการเดินทางสำรวจ ๔ 
๕ สมรรถภาพทางกายและอันตรายของส่ิงเสพติด ๕ 
๖ กีฬาไทยและกีฬาสากล ๔ 
๗ กฎและคำปฏิญาณ ๑ 
๘ ศีล ๕ ศีล ๘ ๒ 
๙ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๓ 

๑๐ กฎแห่งความปลอดภัย ๔ 
๑๑ การพัฒนาชุมชนและการให้บริการชุมชน ๓ 
๑๒ การปฐมพยาบาล เหตุฉุกเฉินและการบริการ ๔ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
  เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย นโยบายรัฐบาล หน้าท่ีของกรรมการกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ หลักการดำเนินงานของสหประชาชาติ ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น สถานท่ีสำคัญทาง 

ประวัติศาสตร์ การเดินทางสำรวจ การจัดแสดงงานศิลปะ กีฬาประเภทต่างๆ หลักธรรมของศาสนากับการ
แก้ปัญหาสังคม  ขบวนการลูกเสือ ลูกเสืออาเซียน  ระเบียบแถว กิจกรรมกลางแจ้ง คำปฏิญาณ และ               

กฎของลูกเสือ ผู้นำท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้นำ องค์ประกอบในการสร้างความเป็นปึกแผ่น การอบรม
วิชาการเป็นผู้นำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

หน่วยการเรียนรู ้
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช้ัน  ม.๑ – ม.๓)     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 
หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 

๑ เปิดประชุมกอง /การปกครองระบอบประชาธิปไตย นโยบายรัฐบาล 

หน้าท่ีของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๕ 

๒ หลักการดำเนินงานของสหประชาชาติ ๒ 
๓ ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นและสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ ๔ 
๔ การเดินทางสำรวจและการจัดแสดงงานศิลปะ ๔ 
๕ กีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม ๖ 
๖ หลักธรรมของศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมและกฎต่างๆ ๔ 
๗ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๓ 
๘ ขบวนการลูกเสือ/ลูกเสืออาเซียน ๒ 
๙ ระเบียบแถว กิจกรรมกลางแจ้ง คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๕ 

๑๐ ผู้นำท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้นำ องค์ประกอบในการสร้างความเป็น
ปึกแผ่น การฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นำ 

๕ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
           ๑. ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
           ๒. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี  เป็นกระบวนการ
ทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี 
 
 
 



๖๘ 
 

กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจของผู้เรียน เพื่อเติมเต็มความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติเพื่อพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 
หลักการ 

กิจกรรมชุมนุม มีหลักการท่ีสำคัญดังนี้ 
๑.  เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความสมัครใจ 
๒.  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา 
๓.  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๔.  เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและ

ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด 

ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
๓.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๔.  เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอบข่าย 
กิจกรรมชุมนุม มีขอบข่ายดังนี้ 
๑.  เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 
๒.  เป็นกิจกรรมท่ีจัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ ของผู้เรียน 
๓.  สามารถจัดได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา และท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน 

จุดหมาย ของกิจกรรมชุมนุม  
๑. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐานสถานศึกษา 
๒.  เพื่อให้มีทักษะในการทำงานร่วมกัน 
๓.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงาน 
๔.  เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๕.  เพื่อให้มีความรับผิดชอบ ขยัน  ประหยัด   อดทนและมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

ขัน้ตอนการจัดต้ังชุมนุม   
๑.  รับสมัครสมาชิกชุมนุมตามความสนใจ 
๒.  ปฐมนิเทศนักเรียน 
๓.  เลือกตั้งกรรมการ ชุมนุม 
๔.  ส่งผู้แทนร่างระเบียบ  การจัด ชุมนุม 
๕.  ขออนุมัติ  ผู้บริหาร 
๖.  ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่  

ประเภทของกิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมมี  ๒ ประเภท  ดังนี้ 
๑.   กิจกรรมกลุ่มเสริมทักษะด้านวิชาการ ได้แก่กลุ่มสาระ  ๘ สาระ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.   กิจกรรมชุมนุม  เลือกตามความถนัด และความสนใจ   
 



๖๙ 
 

หลักการ  กิจกรรมชุมนุม มีหลักการท่ีสำคัญดังนี้ 
๑. เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความสมัครใจ 
๒. เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนร่วมกันทำเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา 
๓. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
๔. เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผู้เรียนรวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ 
          ๑.เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
          ๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด
ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
 ๔. เพื่อให้ผู้เรียนทำงานรวมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
 
แนวทางการจัดชุมนุม ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีชุมนุมท่ีจัดให้นักเรียนเลือกเรียนดังต่อไปนี้ 

1.ชุมนุมภาษาไทย (คำคม /ภาษาพาที) 
          จุดประสงค์ 

๑. ให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนท่ีดีขึ้น 
๒. ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๓. ให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้สาระภาษาไทย 
๔. ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และการมีสัมมา

คารวะ อันเป็นคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ของโรงเรยีน 
กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์จุดประสงค์ของชุมนุม 
๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 
๓. ดำเนินการกิจกรรมชุมนุม 

-       -    ประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าชุมนุม รองหัวหนา้ชุม และตำแหน่งอื่นๆ 
- ประชุมปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรม 
- จัดกลุ่มสมาชิกเพื่อประกอบอาหารและขายในแต่ละวัน 
- ปันผลให้สมาชิกแต่ละคนทุกสัปดาห์ 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 

๔. ประเมินผลกิจกรรม 
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

๒. ชุมนุมคณิตศาสตร์  (GSP /A-MATH) 
    จุดประสงค์ 

๑. ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
๒. ให้นักเรียนมีทักษะท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
๓. ให้นักเรียนมีนิสัยการการคิด การแก้โจทย์ปัญหา 
๔. ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และการมีสัมมา

คารวะ อันเป็นคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ของโรงเรยีน 
กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์จุดประสงค์ของชุมชน 
๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 
๓. ดำเนินการกิจกรรมชุมนุม 

- ประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าชุมนุม รองหัวหน้าชุม และตำแหน่งอื่นๆ 
- ประชุมปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรม 
- จัดกลุ่มสมาชิกเพื่อประกอบอาหารและขายในแต่ละวัน 
- ปันผลให้สมาชิกแต่ละคนทุกสัปดาห์ 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 

๔. ประเมินผลกิจกรรม 
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
๓. ชุมนุมวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์) 
    จุดประสงค์ 

๑.ให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒.ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๓.ให้นักเรียนนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวัน 
๔.ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และการมีสัมมา

คารวะ อันเป็นคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ของโรงเรยีน 
กิจกรรม 
๑.ประชาสัมพันธ์จุดประสงค์ของชุมชน 
๒.รับสมัครสมาชิกชุมนุม 
๓.ดำเนินการกิจกรรมชุมนุม 

- ประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าชุมนุม รองหัวหน้าชุม และตำแหน่งอื่นๆ 
- ประชุมปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรม 
- จัดกลุ่มสมาชิกเพื่อประกอบอาหารและขายในแต่ละวัน 
- ปันผลให้สมาชิกแต่ละคนทุกสัปดาห์ 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 

๔.ประเมินผลกิจกรรม 
๕.รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 



๗๑ 
 

๔. ชุมนุมสังคมน่ารู้  
จุดประสงค์ 
๑.  มีเจตคติท่ีดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.  เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงรักษาการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภญัญะ   

ฝึกปฏิบัติให้มีความอดทน มีสมาธิ มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓.  เพื่อให้นักเรียนเติมเต็มความรู้ในกิจกรรม ความชำนาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง

อาเซียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง ตามศักยภาพ 
    กิจกรรม 

๑. ประชาสัมพันธ์ชุมนุม 
   ๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 

 ๓. ดำเนินการจิกรรมชุมนุม 
- วางแผนดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินความต้องการของสมาชิก 
- ทดสอบทักษะในการใช้ภาษา เพื่อจัดกลุ่ม 
- ฝึกทักษะในการใช้ภาษา 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 

๔.ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
   ๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
๕. ชุมนุมรักษ์สุขภาพ  (น้ำเพื่อสุขภาพ / โยคะ/ ภาวนา)  

จุดประสงค์ 
               ๑.ให้นักเรียนรู้จักการทำเครื่องด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
               ๒.ให้นักเรียนมีความรู้ด้านการฝึกกายบริหารร่างกาย ฝึกระบบการหายใจ เป็นส่ิงท่ีดีต่อระบบ
ร่างกาย 
               ๓.ให้นักเรียนให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
               ๔.ใหน้ักเรียนมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และการมีสัมมา
คารวะ อันเป็นคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ของโรงเรยีน 

กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์ชุมนุม 
๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 

 ๓. ดำเนินการจิกรรมชุมนุม 
- วางแผนดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินความต้องการของสมาชิก 
- ทดสอบทักษะในการใช้ภาษา เพื่อจัดกลุ่ม 
- ฝึกทักษะในการใช้ภาษา 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 



๗๒ 
 

๔. ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

๖. ชุมนุมการงานอาชีพ (น้ำยาชีวภาพพอเพียง/โลกกว้างทางอาชีพ/ทำขนมไทย) 
    จุดประสงค์ 

๑. ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการฝึกทักษะทางอาชีพ 
๒ .ให้นักเรียนนำผลงานท่ีได้จากการผลิตและประดิษฐ์ไปจำหน่ายได้ 
๓. ให้นักเรียนให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๔. ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และการมีสัมมา

คารวะ อันเป็นคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ของโรงเรยีน 
กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์ชุมนุม 
๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 
๓. ดำเนินการจิกรรมชุมนุม 

- วางแผนดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินความต้องการของสมาชิก 
- ทดสอบทักษะในการใช้ภาษา เพื่อจัดกลุ่ม 
- ฝึกทักษะในการใช้ภาษา 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 

๔. ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

๘.  ชุมนุมคอมพิวเตอร์ (สร้างสื่อ, ออกแบบ,  เว็บไซด์ ) 
จุดประสงค์ 

          ๑. ให้นักเรียนจัดสร้างส่ือ  ออกแบบ นำเสนองานได้ 
          ๒. ให้นักเรียนเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้ 
          ๓. ให้นักเรียนส่ือสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้ 
          ๔. ให้นักเรียนนำความรู้ไปเป็นทักษะในการประกอบอาชีพได้ 

กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์ชุมนุม 
๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 
๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 

- วางแผนดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินความต้องการของสมาชิก 
- ทดสอบทักษะในการใช้ภาษา เพื่อจัดกลุ่ม 
- ฝึกทักษะในการใช้ภาษา 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 

๔. ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม 



๗๓ 
 

๙.  ชุมนุมกีฬา 
จุดประสงค์ 
๑. ให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา 
๒. ให้นักเรียนรักการออกำลังกาย 
๓. ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
๔. ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน 
กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์ชุมนุม 
๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 
๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 

- วางแผนดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินความต้องการของสมาชิก 
- ทดสอบทักษะในการใช้ภาษา เพื่อจัดกลุ่ม 
- ฝึกทักษะในการใช้ภาษา 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 

๔. ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
๑๐.  ชุมนุมศิลปะและดนตรี (อนุรักษ์ศิลป์ไทย /วงโยธวาทิต / ร้องเพลง) 

จุดประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางต้นศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
๒. เพื่อให้นักเรียนเล่นดนตรีไทย และดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้ 
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการวาดภาพระบายสี 
๔. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการแสดงขั้นพื้นฐาน 
๕. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางด้านศิลปะ, ดนตรีและนาฏศิลป์ไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ 

กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์จุดประสงค์ของชุมนุม 
๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 
๓. ดำเนินการกิจกรรมชุมนุม 

- ประชุมเลือกตั้งประธานชุมนุม 
- ทดสอบความสามารถของสมาชิก 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ (การแสดง) 
- ฝึกทักษะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
- จัดการแสดงของชุมนุม 

๔. ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
๕. รายงานผลกิจกรรมชุมนุม 

 



๗๔ 
 

๑๑.  ชุมนุมภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) 
จุดประสงค์ 
๑. เพื่อฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 
๒. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นในการส่ือสาร 
๓. เพื่อให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาต่างประเทศ 
๔. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์ชุมนุม 
๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 
๓. ดำเนินการจิกรรมชุมนุม 

- วางแผนดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินความต้องการของสมาชิก 
- ทดสอบทักษะในการใช้ภาษา เพื่อจัดกลุ่ม 
- ฝึกทักษะในการใช้ภาษา 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 

๔. ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

๑๒.  ชุมนุมโลกกว้างทางอาชีพ 
จุดประสงค์ 

๑. เพื่อฝึกอาชีพท่ีหลากหลายให้เราเลือกแนวทางการศึกษาต่อ  
๒. เพื่อเสริมให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ 
๓. เพื่อให้รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ การปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพอิสระ 
๔. เพื่อให้รู้จักโลกของการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ

ตลอดจนทางการประกอบอาชีพ 
กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์ชุมนุม 
๒. รับสมัครสมาชิกชุมนุม 
๓. ดำเนินการจิกรรมชุมนุม 

- วางแผนดำเนินกิจกรรม 
- ประเมินความต้องการของสมาชิก 
- ทดสอบทักษะในการใช้ภาษา เพื่อจัดกลุ่ม 
- ฝึกทักษะในการใช้ภาษา 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 



๗๕ 
 

รายชื่อชุมนุม สำหรับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๔ 
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 

 
ท่ี ช้ันเรียน  แผนการเรียน ชุมนุม  หมายเหตุ 
1 ประถมศึกษาปีที่ 1 
  ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 วิทย-์คณิต-อังกฤษ คัดลายมือสวย  
  ประถมศึกษาปีท่ี 1/2 อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น คัดลายมือช่ือสวย  
  ประถมศึกษาปีท่ี 1/3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา อังกฤษ คัดลายมือสวย  

 
รายช่ือชุมนุม สำหรับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.256๔  

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 
 

ท่ี ช้ันเรียน  แผนการเรียน ชุมนุม  หมายเหตุ 
2 ประถมศึกษาปีที่ 2 
  ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 วิทย-์คณิต-อังกฤษ รอบรู้ภาษาอังกฤษ  
  ประถมศึกษาปีท่ี 2/2 อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รักการอ่าน  
  ประถมศึกษาปีท่ี 2/3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา อังกฤษ อ่านด้วยการร้อง  

 

 
รายช่ือชุมนุม สำหรับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.256๔  

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 
 

ท่ี ช้ันเรียน  แผนการเรียน ชุมนุม  หมายเหตุ 
3 ประถมศึกษาปีที่ 3 
  ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 วิทย-์คณิต-อังกฤษ ชุมนุมทันข่าวโลก  
 ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ  
  ประถมศึกษาปีท่ี 3/3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา อังกฤษ รักการอ่าน  

 
รายช่ือชุมนุม สำหรับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.256๔ 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 
 

ท่ี ช้ันเรียน  แผนการเรียน ชุมนุม  หมายเหตุ 
4 ประถมศึกษาปีที่ 4 
  ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 วิทย-์คณิต-อังกฤษ คณิตคิดสนุก   
  ประถมศึกษาปีท่ี 4/2 อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ศิลป์ไทย  
  ประถมศึกษาปีท่ี 4/3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา อังกฤษ วิถีพุทธ  

 
 
 



๗๖ 
 

รายช่ือชุมนุม สำหรับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.256๔ 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 
 

ท่ี ช้ันเรียน  แผนการเรียน ชุมนุม  หมายเหตุ 
5 ประถมศึกษาปีที่ 5 
  ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 วิทย-์คณิต-อังกฤษ คอมพิวเตอร์  
  ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ภาษาไทย มารยาทดี  
  ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา อังกฤษ เส้นสวยด้วยมือเรา  

 

 
รายช่ือชุมนุม สำหรับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.256๔  

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 
 

ท่ี ช้ันเรียน  แผนการเรียน ชุมนุม  หมายเหตุ 
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 
  ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 วิทย-์คณิต-อังกฤษ นักประชาสัมพันธ์น้อย   
  ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หมากฮอส   
  ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา อังกฤษ จีนไลค์สาระ  

 
 
รายช่ือชุมนุมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๔  

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 

 
ท่ี ช้ันเรียน (COVID) แผนการเรียน ชุมนุม  หมายเหตุ 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 วิทย-์คณิต-อังกฤษ -A-Math 

- English 
-ท่องเท่ียวเมืองจีน 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
- น้ำยาชีวภาพ 
- ดนตรีสากล 
- คอมพิวเตอร์ 
- โลกสวยด้วยมือถือ 
- ศิลปะ 

นักเรียน
เลือกเรียน
ตามความ
สนใจ / 
ความถนัด 

  มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา อังกฤษ 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  สังคมศึกษา อาชีพและICT 
   
   

   

 

 
 
 



๗๗ 
 

รายช่ือชุมนุมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๔  
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 

 
ท่ี ช้ันเรียน (COVID) แผนการเรียน ชุมนุม  หมายเหตุ 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 วิทย-์คณิต-อังกฤษ - วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 

- รักษ์ภาษาไทย 
- กีฬาเพื่อสุขภาพ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ดนตรีสากล 
- น้ำยาชีวภาพ 
- ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 
- กีฬา 
- Enjoy English Club 
- คณิตศาสตร์ 
 

นักเรียน
เลือกเรียน
ตามความ
สนใจ / 
ความถนัด 

  มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา อังกฤษ 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2/4  สังคมศึกษา อาชีพและICT 
   
   

 

รายช่ือชุมนุมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256๔ 
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 

 
ท่ี ช้ันเรียน  แผนการเรียน ชุมนุม  หมายเหตุ 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 วิทย-์คณิต-อังกฤษ - เลขคณิตคิดสนุก  

- วิทยาศาสตร์ 
- บรรณารักษ์น้อย 
- ไฟฟ้าพาสนุก 
- English is fun 
- น้ำยาชีวภาพ 
- สังคมน่ารู้      
- สังคม วัฒนธรรม 

นักเรียน
เลือกเรียน
ตามความ
สนใจ /
ความถนัด 

  มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา อังกฤษ 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  สังคมศึกษา อาชีพและICT 
   
   
   

 

การประเมินผลกิจกรรมของชุมนุม 
 การประเมินผลของกิจกรรม เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ     
ซึ่งนอกจากจะพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ยังต้องพิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรมเข้าร่วม 
กิจกรรมท่ีทักษะกระบวนการปฏิบัติต่างๆ  ด้วยวิธีกาสรประเมินท่ีหลากหลายและการประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น  “ผ่าน “  และ“ไม่ผ่าน”  
 
 



๗๘ 
 

กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
จุดหมายของกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 ๑.  เพื่อให้นักเรียนบอกประโยชน์ได้รับจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม  และสาธารณประโยชน์ได้ 
 ๒.  เพื่อสร้างคุณลักษณะคือ ทำความดี  รู้จักเสียสละ  ขยันหมั่นเพียรและการเป็นสมาชิก ท่ีมี

ของครอบครัว โรงเรียน ชุนชน 
๓.   เพื่อสร้างคุณลักษณะการมีวินัยในคนของและความรับผิดชอบ 
๔.   เพื่อสร้างคุณลักษณะ คือ การรู้จัก ทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับ ส่ิงแวดล้อม 
๕.   เพื่อสร้างมีวินัย ความอดทนเสียสละการสังเกต การร่วมมือกับคนอื่น รักการทำงานมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ และการเป็นผู้นำผู้การ 
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็น

กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
ลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความ เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิต
สาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักการ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมท่ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม ธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ ความสำคัญท้ังความรู้ 
และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์
อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ตาม ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขอบข่าย เป็นกระบวนการจัด

กิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรม สร้างสรรค์สังคม โดย
ผู้เรียนดำเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ  

ลักษณะของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีลักษณะ ดังนี ้
      ๑. เป็นกิจกรรมท่ีผู้ปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ 
      ๒. เป็นกิจกรรมท่ีทำเพื่อผู้อื่น/สังคม  
      ๓. เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนคิด/ออกแบบเอง วิธีการจัดกิจกรรม จัดทำโครงสร้างกิจกรรมเพื่อ 

สังคมและสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องวิเคราะห์และแบ่ง เวลาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้ปรากฏ ดังนี้   

โครงสร้างตามหลักสูตรสถานศึกษา 
•  โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
•  โครงสร้างเวลาเรียน 
•  การจัดตารางเรียน 



๗๙ 
 

 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีแนวการจัด ดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ควรจัดให้ผู้เรียนดำเนินการตามกระบวนการ ๕ 

ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี ๑ การสำรวจเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาต่างๆท้ังภายในโรงเรียนและชุมชน 
 ขั้นตอนท่ี ๒ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆและจัดลำดับปัญหาความสำคัญ จำเป็นและ 

เร่งด่วนจากมากไปหาน้อย 
 ขั้นตอนท่ี ๓ วางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม 
 ขัน้ตอนท่ี ๔ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้
 ขั้นตอนท่ี ๕ แลกเปล่ียนเรียนรู้หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติกิจกรรม  

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถจัดได้หลายแนวทาง ดังนี้  
     ๑. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรม

ตามองค์ ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
     ๒. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้เรียนนำเสนอการจัด

กิจกรรม ต่อโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการหรือโครงงานหรือกิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลา
เริ่มต้นและ ส้ินสุดท่ีชัดเจน 

    ๓. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงาน หรือองค์กรอืน่ๆท่ีจัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียนสามารถ
เลือกเข้าร่วม กิจกรรมได้ ดังนี้ 

         ๓.๑ ร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
         ๓.๒ ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับที่ สาระกิจกรรม เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน (พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน            
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึน้ ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๒    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับที่ สาระกิจกรรม เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน             
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๓    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน            
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๔    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน             
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๕    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนท่ีวัด 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับท่ี              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    เวลาเรียน  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ขึ้น ๑๕ 
ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓. ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๔. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓. กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 



๙๑ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ     
     วัฒนธรรม 

๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑.  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๓.  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
 



๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 
2545  และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐ )  จึงขอแต่งต้ังคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  
หน้าท่ี 
1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 
2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

6.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๙๔ 
 

 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักดิ์  ฉลวย   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พึ่งพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์   พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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หน้าที่ 
1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  

และแนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ
วิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะ
แนวให้สอดคล้อง  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของ
หลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชา

ในแต่ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยาบริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอดุมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนด

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับช้ันเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารท่ีทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 



๙๗ 
 

5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนนัท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษา 

 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
 

4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
  

 หน้าที่ 
1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.    
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5.  สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๐๐ 
 

๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หน้าที่ 
1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
4.  ดำเนินการประเมินผู้เรียน 



๑๐๑ 
 

6.  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
1.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
 หน้าที่ 

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงช้ัน 

7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๐๒ 
 

๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๐๓ 
 

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ         ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
หน้าที่ 
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือส่ือการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้ส่ือประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   

9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๕.  นายสมควร  รุ่งรส   ตัวแทนชุมชน 
๖.  นายดุลยเดช  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทนผู้ปกครอง 

หน้าที่ 
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

10. คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๒.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3. นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4. นางสาวศิรประภา  ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๐๔ 
 

หน้าที่ 
1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

 11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

 
หน้าที่ 

1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุด
ต่อทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 

2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 
12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



๑๐๕ 
 

8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาอังกฤษ ) 

9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาตะวันออก ) 

11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา  งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา      
                                       
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 


